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A Paksi Atomerőmű megkapta a 2. blokk
üzemidő-hosszabbítási engedélyét

Prima díjat kapott kollégánk

Vincze Bálint és Hamvas István
fotó: Bodajki Ákos

Hamvas István, Baji Csaba és Kovács Antal

váló állapotban van. Az atomenergia használatának számos előnye fontos szerepet játszik abban,
hogy az ország számára rendelkezésre álljon a
megfelelő mennyiségű és megfizethető árú villamos energia, és abban is, hogy az MVM Csoport a
hazai és regionális energetikai piac meghatározó
és eredményes szereplője legyen – mondta Baji
Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Igazgatóságának elnöke.
„Büszkék vagyunk erre a szakmai sikerre, hogy
munkatársaim több éves munkájának eredményeként a Paksi Atomerőmű 2. blokkja is további húsz évig szolgálja majd a nemzetgazdaságot”
– mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.

Pannon Tudományos Díj

folytatás a következő oldalon

Pozitív példák, magas biztonsági színvonal
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
üzemeltetési biztonsági felülvizsgálatot (OSART)
folytatott október 27. és november 13. között a
Paksi Atomerőműben, amelynek befejeztével záróértekezletet tartottak, majd sajtótájékoztatón
adták közre a vizsgálat tapasztalatait.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel egyeztetetten az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) még
2013-ban kérte fel a NAÜ-t a vizsgálatra. Az OSART
(Operational Safety Review Team) egy önkéntesen
igényelt megmérettetés, így a Paksi Atomerőmű a
vizsgálócsoport meghívásával is kinyilvánította elkötelezettségét a biztonsági színvonal és működési
folyamatok fejlesztésére, a független nemzetközi
értékelésre.
A sajtótájékoztatón Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, Pierre Gest, a vizsgálócsoport vezetője és Hullán Szabolcs, az OAH nukleáris
biztonsági főigazgató-helyettese adott ismertetést.
Az erőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában tartott tájékoztatót dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója vezette, koordinálta.
Hamvas István kiemelte a Paksi Atomerőműben
dolgozó szakemberek magas szakmai tudását és elhivatottságát a biztonsági kultúra iránt, és többek

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és
Tolna megyei szervezete november 27-i ünnepségén
vehetett át díjat kollégánk, Vincze Bálint tipográfus, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa.
A rendezvényen adták át az Év megyei vállalkozója díjat
Fazekasné Pinthoffer Irénnek, Tóth Sándornak, Szász Sándornénak és Szász Nikolettának. Megyei Prima díjat kapott
a Holló együttes, Mözsi Szabó István és Vincze Bálint. A közönségdíjat a Bartina Néptánc Együttes nyerte el.
Vincze Bálint természetfotósként főként az erőmű
természeti környezetét tükrözi vissza képein. Alkotásai
nemcsak hazai, hanem nemzetközi kiállításokon és pályázatokon is sikerrel szerepelnek, önálló albumban és kiadványokban jelennek meg.

között szólt arról is, hogy az üzemeltetés biztonsága
érdekében szükség van folyamatos fejlesztésekre.
Ennek érdekében hívták Paksra az OSART-csoportot, amely professzionális módon vizsgálta a működést, és megtalálta a lehetőségeket a további
fejlődésre. A vizsgálattal a Paksi Atomerőmű elérte
célját, a sikeresen zárult vizsgálat során javaslatokat
kapott a jövőre nézve.
Pierre Gest nagyon jónak értékelte az erőmű nyitottságát és a vizsgálat lefolytatásához biztosított
körülményeket. Kiemelte, hogy figyelmük nemcsak
a fejlesztendő területekre irányult, hanem a bevált
jó tapasztatokra is. A vizsgálócsoport több olyan
pozitív gyakorlatot talált, amely nemzetközi szinten is jól hasznosíthatók, más atomerőművek számára példaként szolgálhatnak. Kiemelte az erőmű
sugárzásmonitoring-rendszerének és annak a földrengésbiztos rögzítőeszköznek a használatát, amely
földrengés esetén megakadályozza a kézi tűzoltó
berendezések elmozdulását. A fejlesztési javaslatok
között leginkább eljárásrendekre vonatkozó témák
szerepeltek, mint a vegyészeti mintavételek vagy
például a nemzetközi üzemeltetési tapasztalatok
hatékonyabb megosztása.
folytatás a 3. oldalon
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. sajtótájékoztatót tartott november 28-án a Paksi Atomerőmű
Tájékoztató és Látogatóközpontjában, amelyen
jelen volt Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatója és dr. Kovács Antal a Paksi
Atomerőmű kommunikációs igazgatója.
Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az engedélyt arra vonatkozóan, hogy az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. húsz évvel tovább üzemeltesse
az atomerőmű 2. blokkját. Rendszeres nemzetközi kontroll mellett és a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelően folyt az előkészítés, így a
paksi szakemberek több éves munkájának eredményeként, a hazai villamosenergia-termelés
több mint 50 százalékát adó Paksi Atomerőmű
négy blokkjából már kettő megkapta az továbbüzemelési engedélyt. A 2. blokk 2034. december
31-ig működik majd tovább, a társaság célja, hogy
a következő években a 3. és 4. blokkot is felkészítse az üzemidő-hosszabbításra. Az atomerőmű ennek megvalósulásával az ellátásbiztonság fenntartásán túl, hosszú távon is képes alacsonyan tartani
az erőmű önköltségi árát. Az üzemidő-hosszabbítás mellett, egy másik kiemelt projekt is zajlik az
atomerőműben, ennek segítségével pedig még tovább növelhető a kapacitás-kihasználás.
„Az MVM Csoport ékköve, a Paksi Atomerőmű újra bebizonyította, hogy képes megfelelni a
nagyon szigorú előírásoknak, és a létesítmény ki-
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Hazai innovációval növelhető tovább a kapacitás-kihasználás

Bognár Péter és Schmidt János

A Pannon Tudományos Nap keretében tartott
konferencián adta át az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. által alapított Pannon Tudományos Díjat
Bognár Péter humán igazgató az idei díjazottnak,
Schmidt János kutató professzornak.
A díjat a Paksi Atomerőmű a dunántúli régió tudományos életében kiemelkedő szerepet játszó személyek tevékenységének, életpályájának elismerésére
alapította. Azon személyek kaphatják meg, akik pályafutásuk jelentős részében – de legalább 10 éven
át – a pannon régióban fejtettek ki kiemelkedő tudományos tevékenységet. A díjat először 2010-ben adták át. Évente egy alkalommal értékelik vele az arra
érdemesek munkásságát.
Schmidt János professzor aktívan részt vesz a
tudományos közéletben, számos hazai és külföldi
tudományos testület tagja. Munkásságának elismeréseként több alkalommal részesült kitüntetésben.
Oktató és tudományos munkáját 2006-ban a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel
ismerték el.LA
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A Paksi Atomerőmű megkapta a 2. blokk
üzemidő-hosszabbítási engedélyét
A hazai villamosenergia-termelés több mint 50 százalékát adó
atomerőmű az elmúlt három évtized során stabilan, az összes
hazai erőmű közül a legolcsóbban termelt áramot, ennek köszönhetően hozzájárult a magyar fogyasztók megfizethető árú
villamosenergia-ellátásához. Az eredetileg 440 MW (megawatt)
kapacitású blokkok teljesítményét korábban komoly műszaki
fejlesztéssel 500 MW-ra növelték, és az első, közel húsz éve indított biztonságnövelő program, valamint az azóta végrehajtott
rendszeres fejlesztéseknek köszönhetően a paksi blokkok ma
már közel egy teljes generációval modernebbek a nyolcvanas
évekbeli, akkor vadonatúj állapotuknál. Ez a tény és a lakosság
folyamatos, jelenleg több mint 75 százalékos támogatása teheti lehetővé, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az eredetileg tervezett üzemidejüknél húsz évvel tovább üzemeltethesse
az atomerőművi blokkokat. Az Országos Atomenergia Hivatal
igazolva látta ennek feltételeit, így nem kötötte kiegészítő feltételekhez az üzemidő-hosszabbítás engedélyezését, ugyanakkor meghatározott általános feladatokat. Ezek egy része a Paksi
Atomerőmű folyamatos javulást előíró üzemeltetési-karbantartási stratégiájának megfelelően már folyamatban van, és a társaság a fennmaradó feladatokat is határidőre elvégzi.
Az atomerőmű szakemberei más területeken is fontos fejlesztéseket hajtanak végre. Ezek egyike egy új, 12 hónap helyett, 15 hónapig használható üzemanyag-kazetta kifejlesztése.
Az erőmű reaktorfizikai osztályának szakemberei számos lehetséges opciót megvizsgálva az eddigi 4,2%-os átlagdúsítású
helyett, egy 4,7%-os átlagdúsítású üzemanyag-kazetta tervének megvalósítását találták célszerűnek, figyelembe véve a
nemzetközi tapasztalatokat. A paksi reaktorokra kifejlesztett
fűtőelem magyar innováció, a fejlesztéshez szükséges elemzésekben szinte a teljes magyar reaktorfizikai mérnöktudományi
háttér részt vett, példáját mutatva az ipar, a kutatóintézetek és
az egyetemek együttműködésének. A meghosszabbított üzemanyag-ciklusnak köszönhetően, ritkábban kell leállítani a reaktorokat az üzemanyag-csere miatt, a kevesebb leállás pedig tovább növeli a kapacitás-kihasználást. Így ennek a fejlesztésnek
köszönhetően csökkenő környezeti terhelés mellett, több energiát tudnak előállítani a biztonsági szempontok elsődlegességének figyelembevételével.
A Paksi Atomerőmű minden fejlesztést önerőből finanszíroz, az üzemidő-hosszabbításhoz és az új üzemanyag kifejlesztéséhez sem volt szükség költségvetési forrásra, ezek a
programok nem jelentettek többletterhet az adófizetőknek.

Az atomerőművek üzemeltetőinek nemzetközi szervezete, a WANO november 23–28. között az MVM
Csoportnál – az MVM Zrt. meghívására – cégcsoport
szintű partneri vizsgálatot (corporate peer review /
CPR) hajtott végre.

A fukushimai balesetet követően 2011-ben a WANO
azt a döntést hozta, hogy az atomerőműveket üzemeltető cégcsoportok esetében kötelezően CPR-t kell
végrehajtani, és ezeket a WANO 2017-ig minden
tagszervezeténél elvégzi. A vizsgálat fókuszában a
csoportszint (anyavállalat) és az atomerőmű közötti
kapcsolatrendszer állt, és hét területre összpontosítva
arra keresték a választ, hogy az anyavállalat megfelelő
hatékonysággal biztosítja-e az atomerőmű számára a

Fórum az atomerőművi kapacitás fenntartásáról
Hogyan készül Paks II.?

fotó: Wollner Pál

folytatás az előző oldalról

Fichtinger Gyula, Aszódi Attila és Nagy Sándor

Az Energetikai Szakkollégium
Bánki Donát emlékfélévének kiemelt rendezvényeként tartották november 12-én a „Hogyan
készül Paks II.?” című fórumot,
amely a paksi kapacitásfenntartás főbb kérdéseit helyezte előtérbe.
A rendezvényen dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős
kormánybiztos, Nagy Sándor, az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. vezérigazgatója, és Fichtinger
Gyula, az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) főigazgatója tartott
előadást.
Fichtinger Gyula az új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezéséről szólva
többek között jelezte, hogy az
OAH felkészülési folyamata 2009ben kezdődött. Elmondta, hogy
az engedélyezés rendjének és követelményeinek szigorú előírásai
vannak. Az engedélyezés olyan
komplex folyamat, amely során
számos különböző területet kell
vizsgálni, mint például az energetikai kérdések, a környezetvédelmi
előírások, a vízjogi ügyek és természetesen a nukleáris biztonság.

Aszódi Attila a paksi kapacitásfenntartási projektet ismertetve elmondta, hogy a paksi
bővítés már az 1980-as években
felvetődött, de végül 2009-ben
hozta meg a parlament a bővítésről szóló elvi döntést. Idén
januárban született meg a magyar–orosz államközi szerződés
arról, hogy két 1200 MW-os blokk
épül Pakson, 12,5 milliárd eurós
költséggel, amelyhez 10 milliárd
eurós hitelt biztosít az orosz partner. Aszódi Attila azt is jelezte,
hogy folyamatosan egyeztetnek
az EU-val a beruházás lépéseiről.
Bemutatta a műszaki, finanszírozási kérdéseket. Rámutatott
arra, hogy a paksi bővítés költségelemzése szerint a teljes, 60
éves üzemidőre vonatkozó villamosenergia-egységköltség 1517 Ft/KWh (≈50 EUR/MWh) lesz,
amely tartalmazza a hozamot
is. A kormánybiztos ismertette a
főbb műszaki, biztonsági követelményeket is, jelezve, hogy az
új blokkoknak folyamatos üzemben 50–100% közötti terheléskövetést (szabályozhatóságot)
kell tudniuk. A hűtést érintve azt
említette, hogy hosszú vizsgála-

WANO CPR
nukleáris biztonság és a hatékony üzemeltetés megvalósításának feltételeit.
A vizsgáló csoportot tizenegy tapasztalt külföldi szakember, illetve az MVM Zrt. és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. egy-egy képviselője alkotta. A vizsgálat első felében a vizsgáló csoport a Paksi Atomerőműben november 24-26. között három napig tartózkodott.
Az üzemeltetés biztonságát vizsgáló nemzetközi vizsgálatok (WANO partneri és NAÜ OSART vizsgálatok)
nagy hangsúlyt fordítanak az üzemi területi bejárásokra,
helyszíni megfigyelésekre. Ezzel szemben a CPR programja mindössze egy ismerkedő jellegű, kétórás területi

tok alapján a legjobb megoldás a
frissvíz-hűtés, hiszen a Duna elegendő vizet biztosít az új blokkok
üzeméhez. Az előzetes számítások szerint a 2030-as években
az új paksi blokkok lesznek a
legolcsóbb áramtermelő egységek. Az új blokkok évi mintegy
18 TWh villamos energiát fognak
termelni, abban a nagyjából hat
évben is, amikor mind a négy mai
paksi blokk együtt fog működni a
két új egységgel. Ezt követően
2032–37 között a jelenlegi blokkok leállnak, így maradhat fenn a
körülbelüli 40 százalékos atomenergia-részarány.
Nagy Sándor részletesen ismertette a majdani paksi blokkok működését. Mint mondta,
AES-2006 típusú, 1200 MW-os
blokkok fognak Pakson felépülni, ezek mindenben megfelelnek a legmodernebb és
legszigorúbb nemzetközi előírásoknak is. A Pakson felépülő
reaktorok a jelenleg is több helyen üzemelő VVER-1000-es reaktorok továbbfejlesztett változatai lesznek. Ezen új reaktorok
építését a Roszatom fogja kivitelezni, aki jelenleg a világ egyik
vezető atomerőmű-építő vállalata. Az új blokkokat már eleve
60 éves üzemidőre tervezik, és
üzemanyag-ciklusuk 12–18 hónap lesz.
Hatalmas érdeklődés kísérte
a Műegyetemen az Energetikai
Szakkollégium
rendezvényét,
ahol a mintegy 700 érdeklődő a
fórum végén kérdéseire is választ
kaphatott.
Wollner Pál

bejárást tartalmazott az erőműben. A vizsgálat során a
vizsgálók interjúk keretében találkoztak a Paksi Atomerőmű felső- és középvezetőivel, az operatív személyzettel, az erőmű karbantartását végző és előkészítő munkavállalói csoportjával.
A vizsgálat második fele Budapesten, az MVM Zrt.
központjában zajlott november 27-28-án. A vizsgáló
csoport az MVM Zrt. felső vezetőivel készített interjúkat. A paksi és a budapesti interjúk alapján a vizsgáló
csoport november 28-án a záró megbeszélésen számolt
be az MVM Zrt. és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetésének az eredményekről. Az írásos jelentést a WANO
Moszkvai Központ néhány héten belül küldi meg.

Dobó József
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Pozitív példák, magas biztonsági színvonal

Kovács Antal, Pierre Gest, Hamvas István, Hullán Szabolcs

nalon működik. Az OSART-team a
vizsgálatról három hónap alatt készíti el a végleges jelentést az Országos Atomenergia Hivatal számára.
A jelentést ezt követően nyilvánosságra hozzák. A Paksi Atomerőmű
a jelentés alapján akciótervet készít
az ajánlások alkalmazására, amelyek megvalósításáról a 18 hónappal
későbbi úgynevezett OSART-utóvizsgálaton számol be.
LAnna

Az iparágak jövőjét
alakító kutatásokról
Hogyan inspirálhatják a kutatási eredmények
a technológiai fejlesztéseket – e fő kérdésről
osztották meg gondolataikat a gyógyszeriparban, az információtechnológiában, az energiaszektorban, a járműgyártásban, valamint a
kutatásokban is alkalmazható csúcstechnológia
megújításában élen járó cégek vezetői az „A tudomány megrendelői” című konferencián.
Az Akadémia országos rendezvénysorozata,
a Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt eseményén az üzleti élet képviselői beszéltek az iparágaknak a tudományos kutatásokkal szemben
támasztott igényeiről, az MTA kutatóhelyeivel
közösen elért eredményekről és megfogalmazták a tudomány jövőbeni szerepével kapcsolatos
vízióikat. Idén az Akadémia székházának Dísztermében az Egis Gyógyszergyár Zrt., a Graphisoft
SE, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Knorr-Bremse Fék-rendszerek Kft., valamint a Nikon Instruments Europe B.V. vezetői ismertették azokat
az akadémiai kutatási eredményeken is alapuló
innovatív megoldásaikat, amelyek a következő
években, évtizedekben megkönnyíthetik az emberek mindennapjait.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t Hamvas
István vezérigazgató képviselte, aki azokat az
akadémiai intézményekkel közös fejlesztéseket ismertette, amelyekkel a jövő villamosenergia-ellátása biztonságos és fenntartható lesz.
„Egy atomerőmű létesítésének, tervezésének,
működtetésének minden fázisa rendkívül tudásigényes feladat” – hangsúlyozta a vezérigazgató,
aki arra is rámutatott, hogy a paksi erőmű megnyitása óta szigorodó nemzetközi biztonsági
előírásokkal a hazai magyar kutatók tudására
támaszkodva tudott lépést tartani a létesítmény.
Hamvas István felidézte, hogy az MTA kutatóinak közreműködésével a blokkokban elért
teljesítménynövelés nyomán 2000 MW névleges teljesítményű erőmű és az Akadémia közötti
stratégiai együttműködésben több akadémiai
intézmény, így a MTA Energiatudományi Kutatóközpont, az MTA Atommagkutató Intézet, az
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet is részt vesz.
MTA

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. kérelmére lefolytatta az engedélyezési eljárást, és kiadta a paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkokra vonatkozó telephely-vizsgálati és
-értékelési engedélyt.
Az engedélyezésnek az első szakaszában a hatóság azt mérlegeli az MVM
Paks II. Zrt. megbízásából, hogy alkalmasak és megfelelőek-e azok a vizsgálati módszerek, amelyekkel az adott telephelyet kutatni kívánják, illetve, hogy
előreláthatóan hiteles eredményt adnak-e. Az eljárás végére kiderül, hogy
van-e nukleáris létesítmény építését
kizáró ok.

Ötödével növekvő árbevétellel ismét Magyarország negyedik legnagyobb vállalata
lett az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
Az elmúlt évek sikereit igazolja a három
év alatt közel duplájára emelkedő, 2013ben 922 milliárd forintot meghaladó árbevétel, amely a felelős gazdálkodás eredményeként idén tovább emelkedhet.
Megőrizte előkelő helyezését a HVG 500 legnagyobb árbevételű hazai cég toplistáján az
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Sikerrel
szerepelnek az MVM Csoport – az 500 legnagyobb forgalmú magyarországi céget felsorakoztató listán szereplő – társaságai is: a
Magyar Földgázkereskedő Zrt. a 6., az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt. a 9., az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 49., a MAVIR
a 68., az MVM OVIT a 162.

Kerékpárosbarát munkahely

Újabb cím elnyerésével büszkélkedhet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Szép sikert ért el a Paksi Atomerőmű a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség pályázatán, amely a
„kerékpárosbarát” megtisztelő cím odaítélésével a települések és
munkahelyek kerékpárral történő közlekedést elősegítő intézkedéseit, fejlesztéseit értékelte.
A Nagyvállalati kategória I. helyezése mellett a Paksi Atomerőmű egy
15 főre szóló meghívást is nyert a Gepida kerékpárokat előállító Olimpia
Kerékpár Kft. gyárába. A díjátadón a Paksi Atomerőmű képviseletében
Bíróné Nyers Tünde, Stolczenbachné Nagy Krisztina
és Lászlóné Németh Ilona
Stolczenbachné Nagy Krisztina humánpolitikai főosztályvezető vett részt.
A pályázati anyagot az erőmű Munka- és Személyügyi Osztály Személyzetfejlesztési Csoportja készítette el. A munkát a
Szolgáltatási Főosztály Létesítmény Üzemeltetési Osztálya, a Tájékoztató és Látogatóközpont, a társasági üdülők munkatársai,
de kerékpározó kollégák is segítették. A pályázó adatain kívül főként számszerűsíthető adatokból álló kérdőív a kerékpáros
infrastruktúrára, a kerékpározással kapcsolatos kommunikációra, a munkavállalók munkahelyi és szabadidős kerékpáros aktivitására vonatkozott. 
Bíróné Nyers Tünde
fotó: Bodajki Ákos

Hullán Szabolcs elmondta, hogy
Magyarország a nemzetközi egyezményeknek megfelelően rendszeresen aláveti magát különböző
felülvizsgálatoknak, és egy ilyen felülvizsgálaton esett át a Paksi Atomerőmű. A vizsgálócsoport nem talált
olyan észrevételeket, kifogásokat,
ami megkérdőjelezné a biztonságos
működést. Az OSART-team által
adott információk alapján az erőmű
jelenleg is magas biztonsági színvo-

Továbbra is a legnagyobbak
között az MVM

Az OAH kiadta az engedélyt
a telephely vizsgálatára

Nukleáris újságírók a kormánybiztosnál
A Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete Nukleáris
Újságíró Akadémiájának felkérésére dr.
Aszódi Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos hivatalában adott tájékoztatást a
Paks II. beruházással kapcsolatban november 6-án, délután.
A bevezetőben a paksi kapacitásfenntartási projekt (Paks II.) előzményeiről,
a megalapozó parlamenti elvi döntésről,
a Teller- és a Lévai-projekt tender-előkészítő munkálatairól beszélt. A feltárt
adatok azt mutatták, hogy bár már megépítettek számos más, működőképes
technológiával is atomreaktorokat, mégis
a nyomottvizes kialakítás tűnik a legbiztonságosabbnak, ennek üzemeltetésével,
karbantartásával van Magyarországon tapasztalat, így már a Teller-projektben az a
döntés született, hogy az új blokkokat is
célszerű nyomottvizes reaktorra alapozni.
A szóba jöhető szállítók körét (Westinghouse, Roszatom, AREVA, KEPCO,
illetve a Mitsubishi-Areva konzorcium)
lehetett volna versenyeztetni, de egyedül az „oroszok” ajánlata tartalmazta a
kedvező pénzügyi feltételeket is: az aláírt
államközi szerződés szerint tízmilliárd

euro hitelhez 20% önrészt kell biztosítanunk. A hitelkeret már most is rendelkezésre áll, várhatóan azonban csak
2015-től kezdjük felhasználni. Az államközi hitel visszafizetése 2026-tól esedékes
úgy, hogy az első 7 évben a hitelösszeg
25%-át, a második hét évben 35%-át, a
harmadik hét évben 40%-át törlesztjük.
A bővítés kereteit, illetve a finanszírozást
meghatározó államközi szerződéseket az
országgyűlés jóváhagyta, törvénybe iktatta és kihirdette, ezek nyilvánosak.
A számos kikötést tartalmazó szerződés szerint 40%-os hazai beszállításra
számíthat iparunk. Az orosz fél a szerződés szerint kulcsrakész blokkokat
szállít majd (2 db 1200 MW-os egység,
amelyek referenciablokkja a Leningrád
II-1). A magyar fél által megfogalmazott
követelmények szerint menetrendtartásra képes, gazdaságos teljesítményszabályozást kell megvalósítani 50-100%-os
tartományban. A reaktor dúsított urán
és MOX-üzemanyaggal is üzemeltethető
lesz. Az államközi szerződés értelmében
az első 20 évben az orosz fél szállítja a nukleáris üzemanyagot. A kiégett kazettákat
ideiglenes tárolásra vagy reprocesszálásra visszaszállíthatják Oroszországba, de a

visszamaradó nagy aktivitású radioaktív
hulladékot visszaküldik. A reaktortípus
műszaki és biztonsági megoldásai alapján a most elérhető legmodernebb, III+
generációs típusok közé tartozik. Az engedélyeztetés magyar feladat – ennek
legelső lépéseként jelenleg folyik a telephelykutatás, augusztus-szeptemberben
az igen látványos szeizmikus vizsgálatok
zajlottak közel 300 km2 területen. A talajszerkezet megismerése után dönthető el,
hogy kell-e talajcsere, cölöpözés az alapozás megkezdése előtt. Kiértékelés után
ezeket az adatokat is átadják az orosz félnek a reaktor hazai adaptálásához, csatolva a már átadott, áttárgyalt 12 000 tételes
műszaki követelményjegyzékhez.
Az új blokkok frissvíz-hűtésűek lesznek, a Duna valószínűleg egész évben
elbírja hőterhelés szempontjából azt az
időszakot is, amikor az I. és a II. kiépítés
együttesen üzemel. Ha nyári kánikulában, kis vízhozamnál kellene üzemelni,
rövidebb időszakokra visszaterhelhetik
majd a blokkokat, vagy akár ideiglenesen le is állíthatnak közülük. Az így
kieső termelés sokkal kisebb veszteség,
mint egy vagy két hűtőtorony megépítésének költsége.
gyulai
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Lukács Peta: „Zenészként áram
nélkül létezni sem tudnék.”

Élménynap
fotó: MVM

Jó hangulatú gitáros esttel búcsúzott az Atomenergetikai Múzeum
a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozattól. Előző számunkban hírt adtunk az októberben megrendezett két kulturális eseményről, most pedig a Múzeumi őszbúcsúztató témakörhöz tartozó Játszd újra, tekerd gyorsabban! elnevezésű rendezvényről
olvashatnak. Végül beszámolunk a Tudománymaraton című, a
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából lebonyolított atomerőműves rendezvényről is.
Félszáz érdeklődő, tehát újra telt ház előtt tartottak meg november
4-én egy múzeumi programot, amelynek sztárvendége Lukács „Peta”
Péter, a Bikini együttes zenésze volt. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy
találkozzanak hazánk egyik legképzettebb gitárosával, aki bevezetőjében elmondta: ha nem lenne áram, ő mint zenész, nem is tudna létezni. Beszélt az elektromos gitározás kialakulásáról és a könnyűzene
történetéről, majd ízelítőt adott értő közönségének széles zenei repertoárjából. Közben egy szobabicikli tekerésével többen is megpróbálkoztak az erősítőhöz szükséges áram előállításával, tovább oldva az
egyébként is jó hangulatot.
Ezután került sor az est legérdekesebb részére, a jam-sessionra.
Az együtt zenélés örömét jó páran átélhették, maradandó emléket szerezve általa maguknak, de az estet nem csupán ők és a közönség, hanem Peta is nagyon élvezte. Elmondta: régen volt már lehetősége ilyen
klubjellegű eseményen részt venni, örül, hogy itt lehetett a kétórásra
tervezett, végül bő három órán át tartó rendezvényen.
A Magyar Tudomány Ünnepét a Magyar Tudományos Akadémia tizenegy éve minden novemberben megrendezi. Az országos programsorozat hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, idén
a „Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek” címet adták a
szervezők.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2014. november 12-én Tudománymaraton elnevezésű programjával csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepéhez. E napon három helyszínen várták az érdeklődőket.
Az Atomenergetikai Múzeumban középiskolásoknak szóló fizikakísérleteket mutatott be az ESZI fizikatanára, míg a Karbantartó Gyakorló
Központban tárlatvezetést nyújtottak az ottani kollégák. A program a
Tájékoztató és Látogatóközpontban ért véget.
Összesen kilencvenkét érdeklődőt láthattunk vendégül, zömében a
paksi középiskolákból. A programon a helyi és megyei szintű média is
szép számmal képviseltette magát.
Vöröss Endre

Beteg gyermekek gyógyulását támogatja az MVM Csoport

Összesen 75 millió forint támogatást adtak
az MVM Csoport vezetői 13 intézmény, kórház és civil szervezet képviselőjének a hetedik Élménynapon. Az összegből többek
között kórtermeket és laboratóriumokat újítanak fel, valamint különleges eszközöket
vásárolnak majd a beteg gyerekek gyógyulását segítő szervezetek.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és energiakereskedő társasága, az MVM Partner Zrt.
hagyományainak immár hetedik éve része a

Átadták a Junior Prima díjat
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
által a zene kategóriában támogatott Junior Prima Díjat idén is tíz fiatal művész
vehette át december 1-jén Budapesten, a
Zeneakadémián.
A Junior Prima Díj társalapítója, az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. képviseletében Baji Csaba, a társaság elnök-vezérigazgatója méltatta a fiatal tehetségeket.

A Junior Prima Díj zene kategóriájának
díjazottai: Bán Máté fuvolaművész, Celeng
Mária énekesnő, Devich Gergely gordonkaművész, Elmauer János trombitaművész,
Farkas Mira hárfaművész, Fejérvári Zoltán
zongoraművész, Fonay Tibor dzsesszbas�szusgitár-művész, Környei Miklós gitárművész, Pusker Júlia hegedűművész, Váradi
László zongoraművész.

Az MVM a Rembrandt kiállítás támogatója
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásával létrejött Rembrandt és a holland
arany évszázad festészete című tárlaton több
mint 100 mester mintegy 170 remekművével találkozhat a műkedvelő nagyközönség.
A Szépművészeti Múzeum új, hét szekcióból

20 éves az ATOMIX Kft.
Az ATOMIX Kft. megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából sorozatunk
záró részében három szakágazatot
mutatunk be.
Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat
(ABSZ) mobil őrzés-védelmi szervezet,
működését „A személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény és rendeletei határozzák meg.
Az ABSZ 1996-ban, a korábbi fegyveres biztonsági őrség átszervezését
követően alakult meg. Szoros együttműködésben végzi tevékenységét az
atomerőmű fizikai védelmének biztosításában a Fegyveres Biztonsági Őrséggel és a Terrorelhárítási Központ paksi,
IX. Műveleti Osztályával. Hatósági felügyeletét a Paksi Városi Rendőrkapitányság és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság látja el.
Őrzi az erőművet és telephelyeit,
fenntartja azok biztonságát, megakadályozza az őrzött területre való, engedély
nélküli be- vagy kijutást. Közreműködnek a tulajdon elleni bűncselekmények

beteg, tartós gyógykezelésre szoruló, illetve
gyógyult gyermekek számára az Élménynap
megrendezése. A Millenárison a kicsik szüleikkel, hozzátartozóikkal a felhőtlen szórakozás
élményét élhették át. A Kaláka együttes, a Matiné Zenekar vagy a Málna Együttes koncertje,
az SOS Gyermekfalu előadása mellett kézműves programok, lufihajtogató bohócok, segítő
kutyák bemutatója, arcfestés és csillámtetoválás, illetve játékos szemléletformáló feladatok
várták a több mint 1000 résztvevőt.

megelőzésében és feltárásában. A be-,
illetve kilépő személyeknél a véletlenszerűen kiválasztó kapu jelzésére vagy
egyéni elhatározásra ruházat- és csomagátvizsgálást, alkoholteszteres ellenőrzést hajtanak végre. Ellenőrzik a gépjárművek ki- és beléptetését, anyagok,
áruk ki- és beszállítását. Biztosítják a
közúti és vasúti kapukon az áthaladást, a
speciális objektumok szervizbejáratain
a közlekedést, anyagmozgatást. Járőrszolgálatot látnak el, és az üzemlátogatásra érkező vendégek kísérését végzik.
A teljes vagyonőri állomány évente
több képzésen vesz részt szinten tartás
és ismeretbővítési céllal, amely vizsgával
zárul. Jelenleg a szakágazat a kft. egyik
legnagyobb létszámú szervezete. Négy
csoport folyamatos, három pedig nappalos munkarendben teljesít szolgálatot.
A Szállítási Szakágazat 2006-ban
jött létre személy- és operatív szállítás, gépkocsi-bérbeadás, teher- és belső
szállítás, daru- és munkagép-, valamint
vasútüzemi szolgáltatás, sátorépítés, járműjavítás, karbantartás, gépkocsi mosás-takarítási szolgáltatásokat nyújtva.

álló kiállítása a XVII. századi holland festészet
uralkodó stílusáramlatait, a műfajok, technikák és témák rendkívüli gazdagságát, valamint a korszak kiemelkedő művészegyéniségeit mutatja be. A kiállítás 2015. február 15-ig
látogatható.

A személyszállítást (autóbuszos,
mikrobuszos, személygépkocsis) a
Paksi Atomerőmű Szállítási Koordinációs Csoportjával együtt bonyolítják.
Az ügyeletes gépkocsivezetők folyamatos 24 órás műszakban dolgoznak,
kizárólag az atomerőmű igényeire specializálódva, a lakáskészenlétes kollégák
ügyeleti időben történő szállítását végzik. A teherszállítási csoport dolgozói
belső vagy távolsági fuvarszolgáltatást,
daru- és munkagép-szolgáltatást és sátorépítési és -bontási tevékenységet (az
atomerőmű által támogatott rendezvényeken) folytatnak, és a friss és kiégett
üzemanyag szállításában is részt vesznek. Az autó-, motor-, villamossági és
targoncaszerelők, a gépkocsimosóban
dolgozó személyzet targoncák, szervezeti „kulcsos autók”, tehergépjárművek,
kismotorok és külső céges gépjárművek
javításával, karbantartásával és mosásával-takarításával foglalkoznak.
A Műszaki Szolgáltatási Szakágazat
2006-ban alakult, tevékenysége szertágazó, melyet 4 csoport végez.
A hulladékminősítők és a radioaktívhulladék-minősítők feladata a szilárd
hulladékok minősítése és felszabadítá-

sa, mely kiterjed a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokra is.
A személyi dozimetriai tevékenység
során az előkészítő laboránsok cserélik a személyi dózismérőket. A hatósági
dózismérőket sorba rendezik, csomagolják, postázzák.
A laboratóriumi mintavételezés során a minták meghatározott helyekről
és gyakorisággal történő gyűjtése történik, a Nemzetközi Akkreditáló Testület
által tanúsított akkreditáció alapján.
A felügyelő elektrikusok végzik a villamos terek általános rendjének biztosítását, a külső kivitelezők munkavégzési
helyének kijelölését, a munkabiztonsági
ellenőrzéseket. Ugyanitt a liftfelügyelet
az erőmű üzemi területén működő felvonók, kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok ellenőrzését végzi.
A nyomdaüzem az atomerőmű szervezeteinél és a külvállalatoknál felmerülő nyomtatási igényeket elégíti ki.
Tevékenysége a teljes nyomdaipari
technológiai folyamatot felöleli. Itt készül az Atomerőmű újság, valamint különféle ügyviteli nyomtatványok, prospektusok, tájékoztatók.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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gyar piac-összekapcsolást kiterjessze
Romániára, és bevezesse a PCR (Price Coupling of Regions) megoldást.
Az átviteli rendszerirányítók (ČEPS,
SEPS, MAVIR és Transelectrica) és a
szervezett villamosenergia-piacok a
nemzeti szabályozó hatóságok támogatásával működtek együtt a projektben. Az együttműködés célja, hogy kifejlesszék és implementálják azokat a
megoldásokat, amelyek biztosítják a 4M
piac-összekapcsolás folyamatainak és
műszaki paramétereinek kompatibilitását a más összekapcsolt régiókban már
működő európai célmegoldással.

Látogatás a Wigner Adatközpontban

fotó: Wollner Pál

A Nukleáris Újságíró Akadémia (NÚA) idei második félévi programja keretében az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Wigner Adatközpontjának meglátogatására került sor.
Az intézet munkatársai mellett Lévai Péter főigazgató úr fogadott bennünket és adott tájékoztatást a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont szervezetéről.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóközpontja, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet és az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet összeolvadásával jött létre 2012-ben. Az új kutatóközpont
Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus nevét vette fel. A kutatóközpontnak két intézete van, az
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet és az MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont küldetése, hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson hazai bázisú, valamint külföldi kutatóberendezések mellett,
elméleti fizikai kutatásokat folytasson, koordinálja a magyar erőfeszítéseket a nemzetközi
kutatásban, kutatási eredményeinek hasznosításával segítse a nemzet előrehaladását.
A kutatóközpontban jelenleg 40 tudományos kutatócsoport működik, kutatási területük a fizika, biofizika, számítástechnika és kémia számos területére kiterjed. Kutatócsoportjaik számos hazai és nemzetközi projektben érdekeltek.
A Wigner Fizikai Kutatóintézet a kutatás mellett a jövő szakembereinek oktatását is
kiemelt céljának tekinti. Pető Gábor, az adatközpont vezetője megismertetett bennünket a
2013-ban átadott Wigner Adatközpont beruházásával. Ez egy modern nagy teljesítményű
számítógépközpont, amely a CERN számítási szükségleteit elégíti ki.
A jövő évtized európai kutatási célú informatikai infrastruktúrájának alappillérei a fenntartható üzemeltetési modellt követő, nagy biztonságú adatközpontok. Ennek megfelelően
az európai digitális menetrend és a Digitális Megújulás Cselekvési Terv stratégiájába illeszkedik a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának (MTA WIGNER FK) informatikai nagyberuházása is, a 2012-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) támogatásával felépülő Wigner Adatközpont. Az adatközpont a legmodernebb
technológiai színvonalú kiszolgáló infrastruktúra által kivételes energiahatékonysággal,
környezetbarát módon támogatja a kutatás és innováció dinamikusan változó igényeit.
Az MTA WIGNER FK – az NFM támogatásával – sikeresen pályázott az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nemzetközi tenderén. A mintegy 30 pályázó közül kiválasztott CERN@WIGNER projekt eredményeként 2013-tól a világszínvonalú Wigner Adatközpont ad otthont a CERN kihelyezett Tier-0 infrastruktúrájának, és így kulcsszerepet
tölt be a Nagy Hadronütköztető (LHC) adatainak feldolgozásában, egyúttal a Higgs-bozon
kutatásában. A projekt keretében Európában először valósul meg üzemszerűen működő,
redundáns, nagy távolságú, 100 Gigabit per másodperc sávszélességű hálózati összeköttetés, amely közvetlenül kapcsolja össze a CERN LHC genfi gyorsító berendezését a budapesti Wigner Adatközponttal. Ez az optikai hálózat önmagában a teljes hazai internetforgalommal összemérhető adatmennyiséget továbbít majd.
Wollner Pál, NÚA-tag

A Paksi Atomerőmű bázisiskolájának, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumnak végzős, 12. évfolyamos tanulói november 28-án
tartották a szalagavató ünnepségüket.
Az ESZI sportcsarnokát meghitt környezetté varázsolták a rendező 11. osztályosok.
A hat szakmacsoportot magába foglaló négy
osztály 117 végzősének palotásával nyitott az
ünnepség, majd az igazgatói köszöntő után
az osztályok rövid videofilmekben idézték fel
az iskolában eltöltött időt. A diákok ruhájára a
szalagokat az osztályfőnökök név szerint, egyesével tűzték fel.

Fotó: Tibay László

Sikeresen elindult november 19-én a
cseh-szlovák-magyar-román piac-ös�szekapcsolás, integrálva a cseh, a szlovák, a magyar és a román másnapi kereskedésű villamosenergia-piacokat,
felváltva ezzel a korábbi cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolást.
A piac-összekapcsolás fő előnye,
hogy hatékonyabb kereskedést és kapacitás-felosztást tesz lehetővé, amellyel
nagyobb ellátásbiztonság, magasabb
likviditás és alacsonyabb árvolatilitás
érhető el.
A projekt 2013 augusztusában indult
azzal a céllal, hogy a cseh-szlovák-ma-

Szalagavató

Ideiglenes „lakás” kiégett fűtőelemeknek
Új modulok épülnek az erőmű szomszédságában
A Paksi Atomerőmű robusztus blokképületeihez mérve szerényen húzódik meg
annak szomszédjában a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója. A sárga színű, modulokból álló, 10 emelet magas épületegyüttes (KKÁT) az elhasznált fűtőelemek
legkevesebb ötvenéves átmeneti tárolására szolgál. Üzemeltetője a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft), melynek egyik kiemelt
feladata, hogy a létesítményben mindig
elegendő hely legyen az ide átszállított,
elhasznált üzemanyag számára. Most a
legújabb tárolókamrák építésének előkészítéseként befejeződött a talajcsere a
kijelölt területen.
A KKÁT jelenlegi 20 kamramoduljában
8000 darab kiégett fűtőelem van. A tárolórendszer úgy épül fel, hogy a függőleges
helyzetű, vastag falú, hermetikusan zárt
acélcsövekben egyenként helyezik el az
üzemanyagrudakat, amelyek vastag betonfalakkal körülvett kamrákba kerülnek.
A tárolócsövek között áramló levegő a természetes huzathatás révén gondoskodik a
megfelelő hűtésről.
A masszív, 10 méter magas betonépítményeket megfelelő szilárdságú alapra,
kellő tömörségű és minőségű talajra lehet csak felépíteni, ezért talajcserére volt
szükség. Ugyanakkor, mivel a tárolómodulok megnövelik a KKÁT területét, a fizikai
védelmi rendszert is bővíteni kellett. Bár
most a 21–24. modulok megépítése van
soron, a területet a végső, 33 kamrás teljes
kiépítésű átmeneti tároló kiszolgálásához
készítették elő.
A munkálatok megkezdése előtt
ideiglenes védelmi kerítést és járőrutat
kellett építeni, ezt követően, 2014 áprilisában, a durva tereprendezést követően kerítésépítéssel indult a munka.
A tereprendezést
egészen a szom-

fotók: RHK

Villamosenergia-piacok
összekapcsolása

A szeptemberi állapot

szédos telken húzódó, a Paksi Atomerőmű kezelésében lévő vasúti kitoló vágány
vonaláig el kellett végezni. Ugyanakkor
meg kellett oldani többek között a csapadékvíz-elvezető rendszer és a tűzoltáshoz
szükséges csőrendszer bővítését, a járőrút növelését, a megfelelő világítást is.
Ugyan feszített ütemben, de határidőre, május 31-re elkészült a kerítés az új
nyomvonalon. A fizikai védelmi rendszer
bővítése során az újonnan megépült kerítésre kerültek fel az érzékelő-térfigyelő
eszközök. Újabb fontos dátum volt 2014
szeptembere: ekkor helyezték üzembe az
új védelmi rendszert.
A talajcseréhez a mélyépítésben szokatlanul magas követelményeknek kellett
megfelelniük a vállalkozóknak, akik most
is, mint 2010-ben, kiváló munkát végezve
teljesítették feladatukat. A talajstabilizáció
keretében összesen 28 ezer köbméter ellenőrzött összetételű kiskunlacházi homokos kavicsot építettek be, amit Keller-féle
mélyvibrációs tömörítési technológiával
tömörítettek. Ezenkívül a durva tereprendezés során mintegy 27 ezer köbméter
anyagot kellett megmozgatni, mely részben a helyben kitermelt, részben a paksi
Mária-bányai anyagból tevődött össze.
A megfelelő tömörség ellenőrzését követően terítették az újabb 25 cm-es talajréteget, hagyományos hengerléssel. Így
alakult ki a végleges terepszint.

Décsi Ágnes

Már el is kezdődött az új modul építése
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Térségi kitekintő
Közel négy év után újra nyit a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatti (Városháza
főbejárata mellett) irodája , amely hétköznapokon 10–16 óráig fogadja a látogatókat. Az iroda újranyitásának igénye az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a TEIT
egyes településeit képviselő polgármesterek részéről is megfogalmazódott.

Új elnököt, tisztségviselőket
választott a TEIT
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) november 19-i kalocsai
ülésén tisztségviselő-választást,
tisztújítást tartott.
A TEIT-be tömörült települések
polgármesterei közül hatan a Duna
paksi, heten a kalocsai oldaláról ültek egy asztalhoz, hogy többek között az elnök, az alelnök személyéről
és az egyes bizottságok tagjairól szavazzanak. Ennek eredményeként
dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere lett a TEIT elnöke és Gáncs

István, Tengelic polgármestere az
alelnöke.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnökének Süli Jánost, Paks polgármesterét, tagjainak Romhányi Károly gerjeni, Zsebics Ilona bátyai
polgármestert választották.
Az ellenőrző bizottság elnöki
tisztét Fülöp János Fadd polgármestere tölti be, tagjai Vargyas Mihály Dunaszentbenedek és Katona
György Géderlak polgármestere, de
ez a bizottság a későbbiekben külső
tagokkal is kiegészül.

Zsiga Ferenc

Életfa
Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport (ÖKO) Alapítvány idén is meghirdette az „Ültess fát, életfát!” akcióját, amelynek keretében
több mint harminc fát osztottak ki.
Egy gyerekeknek szánt dal ihlette az akció életre hívását még 2005-ben,
továbbá annak a hagyománynak a felelevenítése, hogy amikor kisgyermek
születik a családban, annak örömére fát ültetnek. Célja a törekvésnek, hogy
nőjön fel egy olyan nemzedék, amely szeretettel és óvó, védő figyelemmel
lesz a természet ezer értéke iránt. Az akciót, mint ahogy az előző években is,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is támogatta.

A Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás (TEIT)
kötelékébe tartozó települések polgármesterei munkaértekezleten vettek
részt, amelyet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és kommunikációs igazgatója tartott.
Az önkormányzati választások után némileg megváltozott a TEIT vezetői tagságának személyi összetétele. Ebből az apropóból október 13-án az erőmű vezetői
– Kováts Balázs közreműködésével – búcsúztak a leköszönő polgármesterektől,
üdvözölték és bíztatták a hivatalban maradókat és az újonnan hivatalba lépőket.
Hamvas István a megjelentek köszöntése után szólt a polgármesterekhez, elismerve az eddig végzett több mint két
évtizedes munkát és a Paksi Atomerőművel való szoros együttműködést. Kihangsúlyozta, hogy a nyitottság és hitelesség
szellemében tervezik továbbra is folytatni
a lakosság tájékoztatását. A TEIT szerepét a jövőben még tovább szeretnék erősíteni azáltal, hogy a települési vezetők

a P. Mobil együttes billentyűse és Újfalusi Gábor, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
A fesztiválon helyet kapott egy
hangszerbemutató is, az est végén pedig a sztárvendég a Fekete Jenő Blues
trió volt.
A verseny végeredménye nagy
meglepetés volt, ugyanis a paksi Gyulai István és együttese győzött, akik
erre az alkalomra verbuválódtak, és
Gyulai István dalszerzeményeit komponálták újra zenekari kísérettel. A tapasztalt zenészek, barátok hetekkel
a megmérettetés előtt ültek össze,
csiszolták olyanná a nóták hangszerelését, amely elnyerte a zsűri tetszését.
Horváth Balázs gitáros nyerte el a legjobb zenésznek járó díjat. Nem csupán
dicsérő szavakat, hanem a főnyereménnyel együtt százezer forintot, valamint a Fortuna Rádióban és a Hangfoglalón bemutatkozási lehetőséget is
kapott az első helyezett. Wollner Pál

Kovács Antal, Hamvas István és Hajdú János

és rajtuk keresztül a lakosság tevékenyen
vegyen részt – ki-ki a maga módján és
lehetőségeihez mérten – az atomerőmű
bővítésében, hiszen ez a nagyberuházás a
térség összességére hatással lesz.
Dr. Kovács Antal hozzátette, hogy a
TEIT aktív szerepére abból a szempontból is szükség lesz, hogy közösen kialakítsák kommunikációs stratégájukat,
amellyel az atomerőmű-bővítési projektet nemcsak jól előkészíteni, hanem végigkísérni is tudják.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Cipősdoboz-akció
A Paksi Atomerőmű 2009-ben csatlakozott első ízben ahhoz az országos kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a rászoruló családok és gyermekek számára a karácsony
szebbé, boldogabbá váljon. A karácsonyi cipősdoboz-akció keretében az adományozók cipősdobozba csomagolva juttathatták el ajándékaikat az adományt gyűjtő szervezet számára. A doboz tartalma célcsoporttól függően: édesség, ruhanemű, tartós
élelmiszer, játék vagy akár iskolai tanszer is, az ajándékok körének tulajdonképpen
csak a képzelet szab határt.
A novembertől december középéig tartó akcióhoz a Paksi Atomerőmű munkatársai is jelentős számmal csatlakoztak a gyermekek és a családok számára cipősdobozokba csomagolt adományaikkal.

Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál
Idén 17. alkalommal rendezték meg
a paksi tehetségkutató fesztivált,
amely kifejezetten zenekarok számára jött létre.
– A fesztiválunk célja kettős – tájékoztatott bennünket Ruff Ferenc, a fesztivál főszervezője –, egyrészt színvonalas zenei programot biztosítani a paksi
és Paks környéki fiatalok számára, másrészt lehetőséget ad tehetséges amatőr
zenekaroknak a nagyközönség, illetve
értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésre, tapasztalatszerzésre. A fesztivál
évenkénti megrendezésével egy népszerű, a szakma szemszögéből fajsúlyos
hagyományt teremtettünk.
A zsűri elnöke Berki Tamás, aki a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Jazz Tanszakának és a Kőbányai Kön�nyűzenei Szakiskola és Tanárképzőnek
az énektanára volt. A zsűri tagjai: Sárdy Barbara, a Mother Funker együttes
énekese, szövegírója, Hímer Bertalan
rockzenei szakíró, gitáros, Papp Gyula,

fotó: Lovásziné Anna

TEIT-es polgármesterek köszöntése

Újra nyit a TEIT Iroda

Jótékonyság és lemezbemutató
A nagysikerű nyári programsorozat hanganyagainak
feldolgozásával elkészültek a szervezők, majd a hanghordozókat december 6-án mutatták be a közönségnek Dunakömlődön.
A 22. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál és Borbarát Találkozó július 4–6. között zajlott. Az ESZI-csarnokbeli, az
evangélikus templombeli és az ESZI-parkbeli koncertek
az idei évben is rendkívül sok látogatót vonzottak. A kapcsolódó programok (például a főzőverseny, a klubkoncertek) is nagy érdeklődésre tartottak számot, és jó szórakozási lehetőséget biztosítottak a helyszínre érkező hazai és
külföldi vendégeknek egyaránt.
Hagyománnyá vált, hogy december első hétvégéjén a dunakömlődi faluházban
mutatják be a koncertfelvételek hanganyagait, amelyet ezúttal a Jack-Ki – Hesz
Ádám Akusztik, a Paks Atom Jazz Orchestra és a Heep Freedom – Tűzkerék xT
koncertje tett színesebbé és emlékezetesebbé. A hazai közönség mellett Galánta,
Visk és Kézdivásárhely is képviseltette magát.
A fesztiválon (főzőverseny kóstolójegyek), illetve a lemezbemutató koncerten
(tombola) befolyt összeget a szervezők – a jótékonyság jegyében ezúttal is – a
kárpátaljai Visk testvérváros gyermekei javára ajánlották fel.


Gyöngyösiné Nyul Petra
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Gerjen község Tolna megye Paksi járásában, Pakstól
délre, 22 kilométerre, a Duna jobb partján fekszik az
1514-es folyamkilométer szelvényében. Vele szemben, a Duna bal partján, Kalocsa található. Gerjen
és Kalocsa között nyáron kompközlekedés üzemel,
amely oldja a falu zsáktelepülés-jellegét. A település
népességszáma jelenleg 1250 fő.
Gerjen történetét illetően az első említés a tihanyi apátság területeinek 1211-es összeírásában szerepel. 1520-ban Gergyen, később Gerjen, átkelőhely
a Dunán. Az Ófalut 1844-ben tűzvész pusztította el.
A pusztulás után a jelenlegi helyen újjáépítették, ekkor már a falu utcáit, tereit mérnöki pontossággal jelölték ki. A Duna szabályozása következtében került a
folyó egészen a falu határáig.
A településünk kulturális élete kiemelkedő. Az alacsony lélekszám ellenére számos, hagyománnyal
bíró rendezvénnyel büszkélkedünk. Kimagasló, nagy
tömeget vonzó rendezvény a szüreti nap (24 éve),
a lovasnapok (18 éve) és a Gerjeni Duna-Rock Talál-

Szomszédolás

kozó (6 éve). Számottevő, kisebb méretű és
ugyancsak hagyományosnak mondható rendezvényt bonyolítunk le, pl. majális, augusztus 20-ai megemlékezés, horgászverseny,
borverseny, jótékonysági bál, a Falu Karácsonya stb. Évről évre több, az ország különböző
területéről érkező turista ismeri meg vendégszeretetünket, és látogatnak el ismét hozzánk. A rendezvények számán és színvonalán
is megmutatkozik, hogy milyen összetartó és
aktív közösségről van szó. Gerjen nevét nemcsak a rendezvények öregbítik, hanem alkotói, kézművesei is. A településen aktívan tevékenykedik fazekas, fafaragó, gyöngyfűző,
bőrdíszműves, kosárfonó és textilszobor-készítő is.
Településünkön működik óvoda és nyolcosztályos általános iskola. Az iskola tanulói rendszeresen részt vesznek tanulmányi és sportversenyeken, amelyeken szép
eredményeket érnek el. Nyaranta visszatérő vendég a
budapesti Építők HC gyeplabdacsapata, akik hagyományosan a gerjeni sportcsarnokban tartják – a helyi gyeplabdásokkal közösen – táborukat.
A hatvanas évektől egészen napjainkig folyamatos
fejlődés és nyugodt körülmények jellemzik a községet.
A csatornázás befejezésével, az infrastruktúra teljes kiépítésével Gerjen eleget tesz az elvárható civilizációs
normáknak. A falu mindenkori vezetője jellemzően
igyekezett a lehetőségekhez mérten szorgalmazni a
fejlesztéseket, így kíván tenni a jelenlegi polgármester,
Romhányi Károly is. A Paksi Atomerőmű nagy jelentőséggel bír a község életében, hisz a támogatásával létrejöhettek rendezvények, valamint számos fejlesztés és
felújítás köszönhető az erőműnek.

Polgármesteri Hivatal, Gerjen

Régi szokás szerint minden hordóba
kerül pár csepp a Márton-napkor megszentelt újborból, hogy a nemes nedű
meg ne romoljon, a többit pedig elteszik gyógyítószerként. A borszentelésnek Pakson is nagy múltja van, a helyi
gazdák szokás szerint novemberben,
a Sárgödör téren kérhetnek áldást boraikra, az ünnepségen pedig a borkedvelők is megkóstolhatják az újborokat
színes rendezvények kíséretében.
A XII. Paksi Újboráldás ünnepi
szertartása november 8-án a Roger
Schilling városi fúvószenekar csalogatójával kezdődött. Polgár Zoltán köszöntötte a vendégeket, miután bevitték a színpadra a szőlészek és borászok
összetartozását jelképező zászlót. Le-

ber Ferenc, a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének
elnöke és Süli János
polgármester mondtak
köszöntőt. Az újborokat Szabó Vilmos Béla
evangélikus
esperes,
Csősz István katolikus
plébános és Simon István dunaföldvári református lelkész áldották meg. Mire
csapra verték a színpad díszes hordóit,
amelyek Hirczi Ferenc fehér-, Mayer
István vörösborát és Polgár Zoltán
sillerét rejtették, az összegyűlt vendégsereg előtt is finomságokkal teltek meg
az asztalok.
Az, hogy telt háznak zenélt a Bartina együttes és ennyi ember kóstolta
az alkalomra készített libamájpástétomot és a paksi újborokat, az annak
is köszönhető, hogy egyre jobb híre
van a pincefalunak, a paksi boroknak.
Kovács Mihály főszervező elmondta,
hogy ebben az évben minden Sárgödör téri rendezvény kiemelkedő érdeklődésnek örvendett.

Wollner Pál

A Csengey Dénes Kulturális Központ Szomszédoló elnevezésű programjának újabb vendége
november 16-án Gerjen volt. A település közösségei, alkotói, kézművesei, termelői érkeztek Paksra, hogy bemutassák Gerjent, hagyományaikat,
mindennapjaikat és mindazt, amire büszkék. Volt
interaktív filmvetítés, fotókiállítás, iskolások tánca, zenélt a Duna-rock Akusztik, és bemutatkozott
Házi József fafaragó is munkáival. Az érdeklődők
megkóstolhatták a „falu borát” Nánai Jánostól,
emellett volt pálinkakóstolás és rétesnyújtás is.
Kiállítás keretében a gerjeni népviseleti ruhákat,
szőtteseket, fejfedőket, valamint a halászattal kapcsolatos eszközöket is megismerhették az érdeklődők. A program zárásaként „Gerjen objektíven
keresztül” címmel három gerjeni amatőr fotós, Józsa Diána, Máté Dénes és Verőczei Péter kiállítása
nyílt meg.
Wollner Pál

Jubileumi koncert
Tízéves a Vetővirág Népzenei Együttes
„…És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik; a népdal
is mennél többekké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.” Kodály Zoltán
gondolatát választották a Vetővirág tagjai tízéves jubileumi koncertjük mottójául.
A szép hasonlat egyszersmind az együttes művészi hitvallását is kifejezi.
A kilenctagú zenekarból többen a Paksi Atomerőműben dolgoznak, illetve dolgoztak főállásban, így az együttes vezetője, Kovács Lajos karbantartási műszaki ellenőr, Fink Gábor környezetvédelmi csoportvezető, Vájer Attila dozimetriai
szolgálatvezető és Varga János nyugdíjas turbina-karbantartó. A jubileumi koncertnek a Dunakömlődi Faluház adott otthont november 15-én. Az esemény telt
házas, vidám, bensőséges hangulatú volt. 
Prancz Zoltán

fotó: Vevővilág

fotó: Wollner Pál

Paksi újboráldás

fotó: Wollner Pál

fotó: Gerjeni Polgármesteri Hivatal

Gerjen bemutatkozik
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Térségi kitekintő
Köszöntjük jubiláló
laptársunkat

Felhívás Atomtoll olvasói díj adományozására

A Paksi Hírnök 25 évvel ezelőtt, 1989. szeptember 26-án
jelent meg először, majd még
három alkalommal abban az
évben. Az új városi lap indítási nehézségei közül talán a
legnagyobb problémát a papírhiány jelentette, ugyanis a
szekszárdi nyomdának nem
volt arra az évre annyi papírtartaléka, hogy elindítson
egy 4000 példányban megjelenő városi lapot.
Ennek a gordiuszi csomónak az átvágásában segített a
Paksi Atomerőmű üzemi lapja oly módon, hogy csökkentett példányszámban jelent
meg, és a felszabadult papírmennyiséget a Paksi Hírnök
rendelkezésére bocsátotta.
A városi lap sorsának alakulására mindig nagy hatással volt és van a
mindenkori várospolitikai helyzet. Ez a megállapítás különösen jellemző
volt az indulás éveire, hiszen az első öt évben három főszerkesztőváltás
volt, aztán 13 év alatt még hat, majd három évig nem jelent meg a Paksi
Hírnök.
Egy nyugodtabb, konszolidálódott időszak vette kezdetét 2005-től,
amely jelenleg is tart.
Dávid Ildikó volt és Kövi Gergő jelenlegi főszerkesztők, valamint Babai István operatőr rövid dokumentumfilmet készített a Hírnök elmúlt 25
évéről. Ezt a filmet forgatták le november 6-án a Prelátusban rendezett
ünnepségen, amelyen megjelentek a városban dolgozó médiumok szakemberei, önkormányzati képviselők, a volt főszerkesztők és szerkesztők.
A film vetítése után Kövi Gergő köszöntötte a megjelenteket, szólt
a városi lap fontosságáról, a város társadalmi környezetébe történt beágyazódásáról, a lap olvasottságáról.
Barnabás István alpolgármester elismeréssel nyugtázta a Hírnök
múltbeli és jelenlegi szerepét a város lakosságának tájékoztatása terén
betöltött tevékenységben.
Kívánjuk laptársunknak, hogy a város lakossága mindenkor érdeklődéssel és egészséges patriotizmussal viszonyuljon a Paksi Hírnökhöz!

Szerkesztőség

Kiadja: az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató
Nyomdai előállítás: ATOMIX Kft., Nyomdaüzem;
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Főszerkesztő: Lovászi Zoltánné;
e-mail: lovaszine@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra,
Gyulai János, Kárpáti Viktor, Krausz Attila,
Orbán Ottilia, Prancz Zoltán, Tóth-Pataky Adrienn
Magdolna, Wollner Pál
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
Szerkesztőség címe:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
Tájékoztató és Látogatóközpont
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/507-882,
telefax: 1/355-7280
Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

Javaslat beküldhető továbbá
• 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 szavazás, jelölés határideje:
2015. január 15.
Egy jelölő, szavazó
egy alkalommal és
csak egy személyre
jelölhet saját nevének és lakcímének, ill. nevének
és munkahelyének megadásával. 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.

Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket
kívánunk!

A rádióamatőrök nyílt napja
Az SE RSC, közismert nevén az erőmű rádióamatőr klubjának vezetősége és tagsága az ürgemezei klubba várta az érdeklődőket november 18-án, a fennállásuk óta először megrendezett rádióamatőrök nyílt napjára.
A klub elnökét, Mach Jánost kértem meg, hogy tájékoztasson
bennünket a klub életében bekövetkezett változásokról és a rendezvényről.
– A rádióamatőr klub életében a legújabb változások, hogy az
Atomerőmű Sportegyesület Szabadidő Szakosztályába felvettek
bennünket májustól, és innentől kezdve Rádióamatőr Sportklub
vagyunk a szövetségen belül, a szabadidő szakosztályon belül
pedig szakcsoport. Jelenleg húsz taggal rendelkezünk.
Egy csodálatos négyelemes, háromsávos keretantennát szereltünk fel a nyáron, három hét múlva azonban belecsapott a
villám, szerencsére a ház mellé dőlt el az antenna, de sajnos azóta sem tudjuk használni. Szerencsére egy nagy sikerről is be
tudunk számolni, ugyanis az egyik legnagyobb amerikai rendezésű világversenyen Nemcsek Károly operátorunk második
helyezést ért el.

fotó: Wollner Pál

Impresszum

Egy évvel ezelőtt hirdettünk először pályázatot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által alapított Atomtoll olvasói díj adományozására, az olvasók javaslatai alapján az Atomerőmű újságban tudósítók
munkájának elismerésére.
Az Atomtoll olvasói díj adományozására
ismét pályázatot hirdetünk. A díj anyagi
vonzat nélküli erkölcsi elismerés, amelyet
egy golyóstoll jelképez. A díj odaítélése az
olvasók javaslata alapján történik, minden
évben más kategóriában, idén az emberközpontúság kiemelésével. A díj átadására
a 2015 márciusi sajtónapon kerül sor.
A díjra olyan szerző jelölhető, akinek
2014-ben legalább hat írása jelent meg az
Atomerőmű újságban. Idén „A munkatársakat bemutató, emberközpontú témájú
mű” kategóriában hirdetünk pályázatot.
Olyan szerzőkre várunk javaslatot, akiknek
írásai a munkatársakról, a környezetünkben élő személyekről, humanitásról, közösségi szerepvállalásról szólnak, akiknek
írásai emberközeli, emberközpontú szemléletet tükröznek.
Szavazni lehet az erőmű intranetes
rendszerének portálján, a kezdőoldalán az
Atomtoll logóra kattintva.

Jövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy meghonosítsuk Pakson a rádiós tájékozódási futást.
A nyílt napon tájékoztattuk az érdeklődőket arról, hogy hogyan szerezhetik meg a rádióamatőri tevékenységhez szükséges
alapvető ismereteket. Az egész napos program keretében kiderültek a hatósági vizsga és rádióengedély megszerzésének feltételei és a rádióamatőri sporttevékenységgel kapcsolatos alapvető tudnivalók, ezenkívül gyakorlati bemutatót is tartottunk.
Szeretnénk a fiataloknak megmutatni ezt az érdekes sportot,
amely Pakson nem is jár költséggel. 
Wollner Pál
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fotó: Bodajki Ákos

erőmű Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) november 19-én.
A veszélyhelyzet-kezelés korai szakaszában a veszélyhelyzeti besorolást
a riasztási és értesítési feladatokat az óvintézkedések tervezését az Erőmű
Irányító Központ végezte. A további veszélyhelyzet-kezelési feladatokat a
Védett Vezetési Pontról irányították. A gyakorlat során hagyományos veszélyhelyzet-kezelés gyakorlására is sor került, amelyet a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szakemberei
ellenőriztek. A BESZ külső
együttműködőkkel
történő tájékoztatási
feladatai kapcsán először volt alkalom az
együttműködési feladatok gyakorlására is
a WANO Moszkvai Regionális Krízisközponttal.
A veszélyhelyzet-kezelés lezárását követő azonnali értékelés a gyakorlatot
megfelelőnek minősítette. A gyakorlatot megfigyelők értékeléseit és a gyakorlaton részt vevők észrevételeit értékelő jelentésben fogják összegezni.
A szervezők ezúttal is köszönik a gyakorlat előkészítésében és sikeres végrehajtásában részt vevők munkáját.
BEH

25 éves a PADOSZ

fotó: Bodajki Ákos

Erőműves híradások
Munka- és tűzvédelmi
Teljes körű gyakorlat
megbízottak elméleti képzése
Az éves gyakorlatterv szerint teljes körű gyakorlatot tartott a Paksi Atom

Az előző számunkban bemutattuk a munka- és tűzvédelmi megbízottak hálózatát
és feladataikat. A mostani alkalommal a
közelmúltban lezajlott képzésük elméleti
tartalmát foglaljuk össze Hajnády György
Zoltán munkavédelmi főelőadó, egyben a
képzés szervezője segítségével.
A Munkavédelmi szabályzat évenként legalább egyszeri alkalomban határozza meg a
munka- és tűzvédelmi megbízottak képzésének gyakoriságát, emellett a képzési tematika
összeállítására nézve is rendelkezik. Az idei
képzés elméleti részének a Tájékoztató és Látogatóközpont nagyterme adott helyet.
A 40 perces előadások közül kettő – Hajnády György Zoltán prezentálásában – a
munkavédelem alapvető és időszerű kérdései köré szerveződött. Így a munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere, a
munkavédelmi alapfogalmak értelmezése,
a Paksi Atomerőmű munkavédelmi szabályozása, a munkavédelem területén definiált
jogok és kötelezettségek, a balesetek, tanulságok és az együttműködés lehetőségeinek

áttekintése, az OSART-vizsgálatra történő
felkészülés, az időszakos biztonságtechnikai
felülvizsgálatok fontossága és rendje, a veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök
felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók,
ismeretek, kötelezettségek, valamint a munkavédelmi megbízottak közreműködése a
veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök felülvizsgálatában. Racskóné dr. Sztrida
Emese foglalkozás-egészségügyi szakorvos
a munkaegészségügynek a munka világában betöltött helyét és szerepét, valamint a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatait
és az atomerőműben szerzett tapasztalatait
ismertette. A nálunk használatos kézi tűzoltókészülékeket és légzésvédelmi eszközöket
Mihálovics Lajos tűzvédelmi mérnök tekintette át. Az atomerőmű beépített tűzvédelmi
berendezéseiről Cseri Csaba – szintén tűzvédelmi mérnök – tartott előadást. Az emelőgépekkel kapcsolatos munkavédelmi tudnivalókat Adorján Péter emelőgép-felügyelő
foglalta össze, így az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok rendszerét, az emelőgépek, emelő- és függesztőeszközök atomerőművi csoportosítását, nyilvántartását, az
emelőgépek, emelőeszközök ellenőrzését,
időszakos felülvizsgálatát és az emelőgép-kezelés, teherkötözés, daruirányítás személyi
feltételeit.
A képzést mind az oktató, mind az oktatott szakemberek hasznosnak ítélték.

Prancz Zoltán

Új feladatok a Biztonsági Igazgatóságon
A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak
Szakszervezete megalakulásának 25. évfordulójához érkezett.
A negyedszázados évforduló ünneplésének jegyében került sor
az ESZI Sportcsarnokában a már
hagyományosnak
tekinthető
PADOSZ-bálra, ahol elismerésben részesítették a kiváló aktivistákat.
A „PADOSZ Kiváló Aktivista” kitüntetést ez évben Balatoni Sándorné, Baranyai Stella, Bretán Richárd,
Csúcs Csaba, Horváth Béla, Józsa Istvánné, Juhász Istvánné, Széles András, Tumpek István és Wolf Ádámné
vehette át.
A bál ünnepélyesebb kialakítása mellett, a rendezvény fényét
emelte, hogy azon megjelentek a PADOSZ elmúlt 25 évében
meghatározó személyiségek, így
Gál Rezső és dr. Kiss Mihály volt
PADOSZ-
elnökök. Megtisztelte a
jelenlétével a rendezvényt dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke, Tég-

lás József, az EVDSZ elnökhelyettese, Berkes Sándor, a MÉSZ elnöke
és Nagy Sándor, a DÉMÁSZ elnöke.
A jó hangulatú esten a zenét
a megújult Főnix Boys zenekar, a
vacsorát az Atomix Kft. munkatársai biztosították. Sztárelőadóként
Koós Réka fellépését értékelhette a
báli közönség.
A rendezvénnyel bár egy jelentős korszakot ünnepeltünk a
PADOSZ életében, de a feladatok,
a munka itt nem ér véget. A tisztségviselőknek, a tagoknak, az
aktivistáinknak továbbra is kellő
elszántsággal, erővel és meggyőződéssel kell folytatniuk az elődök
által megkezdett munkát.

Bocsor István

A Biztonsági Igazgatóságon új tevékenység kialakítása van folyamatban, amelynek feladata a programozható rendszerek
védelmének felügyelete. A közeljövőben
várható kormányrendelet-módosítás értelmében a programozható rendszereink
védelme hatósági felügyelet alá kell, hogy
tartozzon, és védelmüknek komoly követelményeknek kell megfelelniük.
Programozható rendszerek közé tartoznak:
– a létesítmény technológiájához kapcsolódó irányítástechnikai rendszerek,
– a fizikai védelmi rendszerek,
– a nukleáris biztosítéki rendszerek,
– a radioaktív anyag nyilvántartási rendszerek,
– valamint az előbbiekkel kapcsolatos
adatok, információk kezelését, tárolását
megvalósító rendszerek.
A kormányrendelet értelmében, mint
engedélyesnek, ezen rendszerek független
belső felügyeletet kell kialakítanunk. Ezt az
információbiztonsági felügyeletet Zsoldos
Tamás fogja ellátni, aki 2014 augusztusától
került át az igazgatóság állományába információbiztonsági felügyelő munkakörbe.
Korábban az Országos Atomenergia Hivatal az atomerőmű szakembereivel kar-

öltve dolgozott ki egy, a NAÜ irányelveihez
is igazodó útmutatót, amely a várható kormányrendelet módosítás teljesítéséhez ad
iránymutatást. Az IBIR már ismerős lehet
minden kolléga számára, de mint látható,
ahogy sok más területén működésünknek,
az információbiztonság területén is szigorúbb követelményeknek kell megfelelnünk
a jövőben. Az információbiztonsági felügyelet az IBIR keretein belül, de függetlenül fogja ellátni feladatait. Vizsgálja majd az
említett rendszerek és az azokkal kapcsolatos információk védelmére vonatkozó hatósági követelmények teljesülését és megfelelőségét. Ezen fő tevékenységén kívül a
programozható rendszereink védelmének
tervezését, kialakítását is koordinálja és ellenőrzi. Az OAH által meghatározott tervezéshez szükséges körülményeket ismerteti
védelmi szakemberinkkel. Az ellenőrzések,
kivizsgálások tapasztalatai alapján megfogalmazott jobbító javaslatok, valamint
a védelem szervezeteink, kollégáink általi
tervezésének segítése által az MVM PA Zrt.
képes lesz megfelelni mind a jogszabályi és
hatósági követelményeknek, mind pedig az
információs kor kihívásainak.

Laszlóczki Ivetta
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OSZTÁLYTABLÓ

TECHNOLÓGIAI OKTATÁSI OSZTÁLY Karbantartás Oktató Csoport

fotók: Bodajki Ákos

Gerzsei Zoltán
csoportvezető

Zoltán
Nagydorogról származik.
Sza k középiskola i
tanulmányait
az
Energetikai Szakképzési Intézetben végezte el,
ahol 1996-ban általános gépszerelő és karbantartó képesítést szerzett. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai mérnök
képzésére jelentkezett. Felsőfokú tanulmányai
végeztével, 1999-ben került az atomerőműbe,
az Oktatási Modell Projekthez. Első feladata az
volt, hogy a primer köri gépész betanulási folyamatban részt vegyen, és szerezze meg az önálló munkavégzéshez szükséges jogosítványt.
Időközben, az oktatási Modell Projekt és a
Technológiai Oktatási Osztály egybeolvadását
követően, a betanulási folyamatában változás
következett be. A primer köri gépész jogosító
vizsga megszerzése után a karbantartó oktatási
területre került, készülék-karbantartó szakterületi instruktorként.
Ez a terület máig a tevékenysége részét képezi. Jelenleg a Karbantartó Gyakorló Központban dolgozik, a Karbantartás Oktató Csoport
vezetője. A karbantartó – saját és szerződéses
– személyzet képzési rendszerének működtetése az egyik legjelentősebb szakmai feladatuk.
A karbantartó személyzet képzése mellett a
belső és külső képzésekkel, a látogatókkal és a
szakmai konferenciákkal kapcsolatos koordi-

nálási feladatok is hozzá, illetve csoportjához
tartoznak.
Szakmai ars poeticájáról szólva elmondja:
„Szeretem a rendet, precizitást, és általában
a dolgok jó oldalát keresem. Szerintem a legrosszabb helyzetekből is csak tanulhat az ember.” Hozzáfűzi: „Jó kapcsolatok nélkül élni,
dolgozni nagyon nehéz lenne. Nagyon sokat
köszönhetek azoknak a kollégáknak, akik a betanulásom alatt segítettek, tanítottak, mind az
üzemvitelen, mind a karbantartáson. Sok esetben – a korkülönbségek ellenére – nagyon jó
barátaimmá váltak. A felnőttoktatásban az oktatók legfontosabb „fegyvere”, hogy szakmailag
hitelesek legyenek, és emberileg is elfogadják
a kollégák, akik sok esetben 15-20 év szakmai
gyakorlattal rendelkeznek.”
Az egyik legnagyobb szakmai kihívásaként
a PassPort rendszer bevezetésében közreműködő, az oktatásért felelős csoport vezetését említi.
Zoltán Pakson él a feleségével és négyéves
kisfiukkal, akire mindketten nagyon büszkék.
Szabadideje eltöltése kapcsán így fogalmaz:
„Sok hobbim volt már, a modellautó-versenyzéstől a tekén át a fotózásig. Az egyik legkedvesebb és állandó hobbim azonban a horgászat.
Az idei évben kezdtem el vitorlázni, de úgy
érzem, ez is »örök szerelem« lesz. A vízhez,
természethez való kötődésem mondatja ezt velem.”
Prancz Zoltán

Lőrincz Tamás
szakterület instruktor
Szekszárdon született
1982-ben.
Általános iskoláit
Pakson a „piros”
Bezerédj Általános Iskolában végezte, majd
Szekszárdon az 505. szakmunkásképzőben
autószerelő képesítést szerzett. Később vis�szakerült Paksra, a gimnáziumba, ahol két
évet töltött el, majd az I. István Szakközépiskolában végzett gépésztechnikusként. Ezután következett a Dunaújvárosi Főiskola,
a gépészmérnöki szak. Terveiben szerepel,
hogy a mérnök-tanári végzettséget is szerezzen.
Az erőműbe 2002-ben került, ahol akkor
egy külső cégnél kerestek éppen karbantartót, így az akkori PLAKÉSZ Kft.-nél kezdett
karbantartóként. Egy évre rá meghirdetésre

került egy turbina-karbantartói állás, ahova jelentkezett, majd komoly felvételi tesztek és vizsgafeladatokat követően sikerült
2003 februárjában felvételt nyernie. Először
ATOMIX-esként, majd GÉPKAR-os, VILLKESZ-es, és legvégül PA Zrt.-s állományba
került 2007-ben a Forgógép Karbantartó
Osztályra. Közel tíz évet dolgozott ott ebben
a munkakörben.
2012 decemberében adódott a lehetőség,
hogy a Karbantartó Gyakorló Központba
(KGYK) kerülhessen mint szakterület instruktor. A tevékenységéhez tartozik a karbantartó személyzet gyakorlati és elméleti
oktatása és tudásának szinten tartása. Fontos és nem elhanyagolandó feladat az oktatáshoz szükséges jegyzet írása, ami erre az
időszakra esik, amikor az oktatások éppen

Kaszás Péter
szakterület oktató
Péter Bonyhádon
született, de 1980
óta a megyeszékhelyen él. A Rózsa
Ferenc Műszaki Szakközépiskolában érettségizett és szerzett géplakatos képesítést. Ezt
követően, 1988. szeptember 14-én lépett be
az atomerőműbe, azaz az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz, ahol emelőgép-karbantartó lakatosként kezdte meg pályafutását.
Az 1990-es évek végén már emelőgép-bevizsgálóként dolgozott. A 2000. év nagy fordula-

tot hozott mind a magán-, mind a szakmai
életében: megszületett első és egyetlen gyermeke, az atomerőműben pedig szakterületet
váltott, és reaktor-karbantartóként folytatta
a pályafutását, megkezdve a szükséges betanulást, mindezt folyamatos műszakban. A 2.
blokki üzemzavar elhárítása során a műszakozást felcserélte a Reaktor Karbantartó
Művezetői Egység (RKME) 176-os szekunder köri műhely munkáira. Innen került a jelenlegi beosztásába mint az RKME nukleáris
karbantartó lakatosok szakterület oktatója.

Dócziné Pravetz
Anna
oktatásszervező

Anna Oroszlányban született. Hároméves korában került Paksra, mivel szülei, Pravetz Imre és Tugyi Ilona
az atomerőműben helyezkedtek el. Így általános iskolába már itt járt. A középiskolai tanulmányait Bonyhádon végezte, a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában. Érettségi után a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán tanult
tovább, ahol 1998-ban közgazdász diplomát szerzett. Tanulmányai során nagy segítséget jelentett, hogy már a szakmai gyakorlatot is az atomerőműben végezhette.
Eközben egyértelművé vált számára, hogy a diploma megszerzése után ő is itt próbál elhelyezkedni.
A Munka és Személyügyi Osztályon kezdett dolgozni, az Atomix Kft. munkavállalójaként, 1998-ban. 1999-ben az Általános Műszaki Igazgatóságra került, az egyik
költséggazdálkodási csoportba. 2000-ben helyezkedett el az akkor létrejött Technológiai Oktatási Osztályon. Az osztály ugyanez év májusában költözött a Karbantartó Gyakorló Központ épületébe. Amint Anna fogalmaz, egy fantasztikus helyszínen
végezhetett változatos feladatokat költséggazdálkodóként és programszervezőként.
Ezt követően, az Atomix Kft. átalakulásakor a Képzési Központban kapott munkát,
ahol oktatásszervező lett. 2008 óta erősíti ismét a Technológiai Oktatási Osztály
munkavállalói gárdáját, immár az atomerőmű munkavállalójaként.
Különleges lehetőségnek tekinti, hogy részt vehetett az SAP LSO moduljának
tesztelésében, ami nagy fejlődést jelentett az oktatásszervezői munkájában. Jelenlegi feladata a felhasználói és megbízási szerződések ügyintézése, az osztály működéséhez szükséges anyagok és tárgyi eszközök igénylése, a látogatócsoportok koordinálása, konferenciák és egyéb rendezvények kiszolgálása, szervezése és a titkársági
feladatok ellátása.
Családjával Pakson él. Férje, Szilárd, autószerelő. Gyermekei Mercédesz, 10 éves,
tanuló, és Anna, 5 éves, még óvodás. Hobbija és mindene a családja, a lányai és a
velük együtt eltöltött szabadidő, legyen az társasjáték a szobában vagy kirándulás
a szabadban.

Prancz Zoltán

szünetelnek. Ez az egyik nagy kihívás. Nagyon szereti azt, amivel foglalkozik: a turbina-karbantartást mint feladatot és témát.
Azért tartja magát szerencsésnek, mert kapcsolatban maradhatott a régi kollégáival. Tíz
évet töltött el velük, ahol a munka is egyedi
volt, a csapat pedig fantasztikus. Nagyon
örült, hogy átkerülhetett a KGYK-ba, de
nagyon sajnálja azt, hogy ott kellett hagyni
őket. Nagy szerencse viszont, hogy állandó
kapcsolatban maradhatott velük. Sokszor
kéri a segítségüket a mai napig, ha valami
oktatással kapcsolatos dologra van szüksége,
és ők is szólnak, ha valami újítás történik a
területükön. A jó kapcsolat megmaradt szerencsére. Itt is rengeteget tanulhat, itt is nagyon jó a csapat, de az oktatás nagyon nagy
kihívás számára. Karbantartóból oktatóvá
válni, ezt még tanulni kell, és sokat kell gyakorolni. Azért a barátja és kollégája, Nagy
Sándor a legfőbb mentora, tőle tanulhat nagyon sokat. A legtöbb idő azzal telik, hogy az

ő tudását próbálja „elszívni”, míg a mentor
egyengeti útját ezen a pályán.
Szeretné ezt a munkát a lehető legjobban
csinálni, ha már kiválasztották erre a feladatra, szeretné bebizonyítani, hogy alkalmas rá.
Tamás kedvesével – akivel már nyolc éve
vannak együtt és szintén az erőműben dolgozik – Pakson lakik egy családi házikóban.
Ha van szabadideje, akkor azt terepmotorozással tölti, kedvese nagy „örömére”. Szívesen fotózik hobbiszinten, bármilyen témáról
legyen szó, de főként a természetfotózást
kedveli.
A következő nagy és fontos lépés az életében az esküvő lesz tavasszal, amit már nagyon terveznek.
A legfontosabb dolog az életében a család,
egészség, a barátokon túl, de a jókedvet is nagyon szereti, és a vidám embereket. Fontos,
hogy mindig legyen egy cél, amiért küzdeni
és dolgozni lehet.
OrbánO

Jelenlegi munkakörében a legfontosabb
feladata a reaktor-karbantartók felkészítése,
támogatása az előírt vizsgák sikeres teljesítése érdekében. Emellett hozzá tartozik a szakterületen történő fejlesztések Karbantartó
Gyakorló Központban végrehajtandó teszteléseinek kiszolgálása és a 40 tonnás daru végéhez közeledő fejlesztésének a szemmel tartása, felügyelete. Ugyancsak fontos feladata
ezeken kívül az atomerőmű biztonságos
működésének megismertetése az idelátogató
csoportokkal.
Péter vallja, hogy a tudás hatalom, amivel
az atomerőműben különösen is rendelkeznie
kell mindenkinek a pontos, megfelelő mun-

kavégzés érdekében, hiszen – mint fogalmaz
– „a családjaink is itt élnek”.
Az egyik legnagyobb szakmai élményének
a friss levegős palackokkal történő munkavégzést tartja, amire a 2. blokki elhárításkor
került sor, az első időszakban.
Párjával és immár középiskolás gyermekével Szekszárd egy kis zöld környezetében
él. A családnak van még egy négylábú tagja
is: egy golden retriever kutyus. Péter szívesen kertészkedik és főzőcskézik, miközben
finom borokat kortyolgat.

Prancz Zoltán
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Kern László

szakterület instruktor
Pakson született 1969. december
18-án. Általános iskoláit is itt végezte a Deák Ferenc Általános Iskolában. Ezt követően Pécsen, a
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában végzett
villamos gépszerelő szakon.
1986-ban a nyári gyakorlatát itt töltötte az atomerőműben, és akkor még olyan szerencsés helyzetben volt, hogy az
erőmű tanulmányi szerződést kötött vele, így 1989 februárja
óta a PA Zrt. munkavállalója. Kezdeti időszakban az akkori
villamos TMK-nál dolgozott a méréstechnikai csoportban
1991-től, majd 1999-től átkerült az informatika területére

is, de a jelenlegi és mostani helyen és munkakörében 2008
óta dolgozik. Egyedüli villamos szakterület instruktorként
az egész villamos terület hozzá tartozik a központban. Nagyobb területnek számít a gépész-, forgógépes szakterület
és egyedüli villamosként megkapta azt a feladatot, hogy
legalább olyan szintre hozza fel a villamos szakterületi oktatást, mint amilyen szinten van most a gépészet. 1997-ben
Gépész Gyakorló Központnak indult az intézmény, és később átalakult Karbantartó Gyakorló Központtá, mivel a
villamos szakterület is képviseltette már magát. Kollégánk
villamos területen dolgozott éveken keresztül, nagyon jól ismeri a területet és az ottani kollégákat is. Mivel 2001-ben az
akkori karbantartási főosztályvezető, majd igazgató mellé
került közvetlen állományba, nagyon jó tapasztalatokat és
rálátást szerzett a karbantartás területén. Gyakorlatilag az
egész területnek az oktatási szervezését, koordinálását kapta

Lukácsi Tibor

Rohnné Tóth Ágnes

szakterület instruktor

ügyintéző

Pápán született 1976-ban, ahonnan 1983-ben a családjával Paksra költöztek. A középiskolai éveit Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskola és
Technikum intézményében töltötte. Ezt követően tanulmányait Budapesten, a Bánki Donát Műszaki Főiskolán folytatta.
1995-ben kezdett dolgozni az atomerőmű területén mint technológus a Karbantartási Igazgatóságon. Itt a Forgógép Karbantartási Osztályon (FKO) lett
bevezetve a forgógépek világába, ahol számos kollégával sikerült szakmai, baráti kapcsolatot teremtenie, ami még a mai napig kitart. Egy idő után az akkori Gépész Előkészítési Osztályra (GEO-ra) került át. Ez idő alatt elvégezte
a gőzturbinagépész, külsőtechnológiai gépüzemi gépész OKJ-s tanfolyamokat.
Az előkészítési munkakörben tudta kamatoztatni a karbantartói, valamint ezeken a tanfolyamokon szerzett tapasztalatokat, és úgy gondolja, hogy ami még
nagyon fontos: munkatársi és emberi kapcsolatokat.
2001-ben átkerült az Üzemviteli Igazgatóságra, a Vegyészeti Előkészítési
Osztályon található fémvizsgálati csoportba. Itt a vegyészlaboráns OKJ-s tanfolyam elvégezésével került közelebb a munkájához, ahol a fémek kémiai összetételét, valamint a főberendezések korróziós állapotát ellenőrizték, vizsgálták.
2008-ban került a jelenlegi munkakörébe, a Technológiai Oktatási Osztályra
mint szakterület instruktor, természetesen a forgógép szakterületre.
Munkaköri feladata a szakterületéhez tartozó oktatási feladatok tervezése,
előkészítése, szakmai koordinálása, végrehajtása és ellenőrzése. Továbbá közreműködés az esetleges forgógép-berendezést érintő újítások kialakításában,
valamint a karbantartások során felmerülő problémák megoldásában.
Tibornak két gyermeke van, egy hatéves kisfiú és egy hároméves kislány.
Szabadidejében szívesen sportol, sportként a judót mondhatja magáénak, amit
már 8 éves kora óta űz. 
OrbánO

Sitkei Béla

szakterület instruktor
A tolnai megyeszékhelyen született 1974-ben. Általános iskolai
tanulmányait az 5. Sz. Általános
Iskolában végezte. Maradva szülővárosában, Szekszárdon – az 505. Sz. Szakközépiskolában
erősáramúberendezés-szerelő szakon folytatta tanulmányait, és szakmunkás-bizonyítványt szerzett. Az iskola befejezése után egy évig villanyszerelőként dolgozott. A sorkato-

Tamis Gyula
szakterület oktató

Pakson született 1963-ban. Az általános iskolát Németkéren végezte, majd a szekszárdi Rózsa Ferenc
Szakközépiskolában érettségizett
1982-ben, és szerzett gépész végzettséget. A középiskola
befejezése után a TÁÉV-nál helyezkedett el, de az építőipar nem jelentett nagy kihívást neki. Megpróbált inkább
az atomerőműben munkát vállalni. Sikerrel 1983. november
1-jén járt, amikor ide felvették. Erre fiatal pályakezdőként
nagyon büszke volt.
Nász Elemér csoportjába került, ahol a főelzáró tolózárak
beüzemelését és karbantartását végezték. Rendkívül érdekes
munka volt, a számára akkor még ismeretlen technológiák-

meg feladatként. Nagy feladat, de szereti és örömmel foglalkozik vele.
László családjával Pakson él. Van egy hétéves kisfia, aki
rengeteg örömet ad számára. Az első általános iskolai éven
túl vannak már, ami az egész családnak nagy kihívás volt,
természetesen jó értelemben. Felesége gazdasági területen
dolgozik, egy mezőgazdasági cégnél gazdasági vezető.
Szabadidejében szívesen kerékpározik, az elsők között
volt, akik az erőműbe kerékpárral jártak. Kedveli a fotózást amatőr szinten, és informatikával is sokat foglalkozik.
Az érdeklődése szerteágazó, nagyon sok minden érdekli.
A legeslegfontosabb számára mégis a család, a gyermek, az
utódok felnevelése. A meglévő tudás, információk és tapasztalatok átadása.

OrbánO

Az első nagy felvételi hullámmal érkezett az atomerőműbe
1983-ban, az érettségi után. A mai napig büszkeséggel tölti el, hogy
PAV-os lehetett. Mindig hálás szívvel gondol
első kolléganőire: Rikliné Editkére, Kaszásné
Beára, Lakosné Etára, ők annak idején pótanyaként vigyázták első lépéseit, és tanították meg a
feladatokra a munkaügyi területen.
Első gyermeke születése után az Üzemviteli
Biztonsági Osztályra került 1995-ben, majd a
Biztonsági Főosztályra. Öt év múlva a Villamos
Létesítési Osztályon – Pásztory Zoltán, majd
Szőcs Péter mellett – titkárnőként dolgozott.
A Karbantartó Gyakorló Központba 2007-ben,
mostani főnöke hívására ment át. Kicsit félt a
váltástól, emlékszik vissza, de az ottani légkör
és a kollégák hamar feledtették vele a KGYK és a
benti terület közötti viszonylag nagy távolságot.
A kezdetekkor itt is titkársági feladatot látott
el, ma pedig oktatásszervezői tevékenység tölti
ki napjai nagy részét. Főbb feladatai: képzések,
tanfolyamok szervezése, kapcsolódó anyagok
dokumentálása, előadói jelentések, vizsgák előkészítése, dolgozatok javítása, anyagok irattára-

zása. Ezzel a szakterületi instruktorok, oktatók
munkáját tudja elősegíteni.
Egyébiránt, két éve részt vesz a határon túli
diákok nyári, szakmai gyakorlatának szervezésében. Számára elmondhatatlanul jó érzés az
erdélyi és felvidéki egyetemisták társaságában
tölteni az időt. Bár sok feladattal jár, nagy odafigyelést igényel a lebonyolítás, a program zárása
után mindig lelkesen várja a következő évi csoportokat is.
Az iparági sárkányhajóverseny szervezési feladataiban is lelkesen működött közre az elmúlt
években.
Családjával Dunakömlődön él. Két fia van.
Tamás friss diplomás gépészmérnök, berendezésmérnökként dolgozik. Ricsi az Óbudai Egyetem mechatronikai mérnök szakos hallgatója.
Ági szabadidejében kutyáival járja a természetet, olvas, hímez és edzésre jár Szendrey Annához a kezdetek óta.
Összességében nagyon szerencsésnek tarja
magát, hiszen 31 éve itt dolgozhat első munkahelyén, a Paksi Atomerőműben. Talán ez
manapság már nem divat, de ő bármerre jár
az országban-világban, büszkén vallja: a Paksi
Atomerőműben dolgozik.

Gyöngyösiné Nyul Petra

nai szolgálatot 18 évesen Taszáron töltötte. Miután leszerelt,
nappali képzés keretében járt gimnáziumba, és tett sikeres
érettségi vizsgát. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetem
energetikai gépészmérnöki szakára jelentkezett. A felvételi
sikeres volt, tanulmányai befejeztével sikeres államvizsgát
tett. A BME után Tolnán, a Fastron Hungária Kft.-nél technológus munkakörben helyezkedett el. Közel öt évig volt ott.
Időközben újabb képzésre járt Budapesten, mérnök-közgazdász szakon szerezte meg második diplomáját. Már a
befejezés előtt, 2004 februárjában sikerült megpályázni egy
állást a Paksi Atomerőmű Technológiai Oktatási Osztályán.
Így került a szakterületi instruktori csapatba. Az első évek-

ben az ATOMIX Kft. alkalmazásában állt, majd 2006-tól az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. dolgozója lett.
Munkája a reaktor-karbantartók képzésének szervezésére, illetve annak lebonyolítására terjed ki. Ehhez kapcsolódik az oktatási anyagok, a betanító és szinten tartó képzési
programok kidolgozása, valamint a vizsgáztatás is. További
feladata még a Karbantartó Gyakorló Központban a tanulók
gyakorlati képzése, valamint a látogatók kísérése.
Bélának két lánya van, Bíbor 9, Bodza 4 éves. Feleségét,
Barbit még a gimnáziumi években ismerte meg. Szeretnek
utazni, kempingezni. Jelenleg Szekszárdon élnek.

Gyöngyösiné Nyul Petra

kal és berendezésekkel együtt. Időközben – természetesen
– ő sem kerülhette el a sorkatonai szolgálatot, amelyet 1984ben teljesített.
Szervezeti átalakulások során csoportjuk átkerült az akkor Blatt Vince vezette Armatúra-karbantartó Osztályra.
A szerelvény-karbantartó területen megismerte a primer és
szekunder köri technológiai rendszereket és berendezéseket
is. A munka mellett technikusképzésre is járt.
A karbantartási területen végigjárta a ranglétrát, majd
1996-ban kinevezték karbantartó művezetőnek. Munkája
elismeréseképpen 2001-ben Céggyűrű kitüntetésben részesült, hozzáteszi, ez nagy megtiszteltetés a számára.
Minősített oktató lett 2002-ben, majd 2007-ben került
át az Oktatási Főosztályon a Technológiai Oktatási Osztály
Karbantartó Gyakorló Központjába. Jelenleg itt, főállású
oktatóként, tevékenykedik. Beosztása szakterület oktató,

természetesen a szakterülete továbbra is az armatúra-karbantartás.
Úgy érzi, olyan helyre került, ahol tudását, tapasztalatát
átadhatja, és ezt a jövő szakemberei a munkájuk során kamatoztatni tudják majd.
Felesége Szekszárdon dolgozik, 1986 óta házasok. Két
gyermekük született. Ákos 27 éves, a Pannon TV szerkesztő
riportere. Dorottya 23 éves, az Atomerőmű KSC Szekszárd
kosárlabdázója.
A családdal 1989 óta élnek Szekszárdon, ahol vásároltak
egy kis tanyát szőlővel. A kertészkedés és a hely alkalmas a
kikapcsolódásra.
Barátaikkal, akiket a kosárlabda révén ismertek meg, rengeteg jó hangulatú, közös programot szerveznek, szeretik a
finom ételeket és a jó borokat.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Sikerrel zárult a nemzetközi üzemeltetési biztonsági vizsgálat
fotók: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben novemberben fejeződött be az a
háromhetes átfogó üzemeltetési biztonsági felülvizsgálat
(OSART), amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
folytatott le. Ez volt a harmadik ilyen típusú, összességében pedig a huszadik
nemzetközi felülvizsgálat az erőmű működésének
kezdete óta.
Varju Attila osztályvezetőt, az OSART-vizsgálat koordinálóját, egyben az OSART-team erőműves képviselőjét a vizsgálat befejeztével egy rövid összefoglaló tájékoztatóra kértük:
– A NAÜ OSART-vizsgálati programja már több
mint harmincéves múltra tekint vissza, így az egyik
legrégebbi biztonsági felülvizsgálat a nukleáris iparágban. A vizsgálat terjedelme számos szakterületet

ölel fel, és lefedi az atomerőmű szinte teljes működési
spektrumát. A 16 fős, nemzetközi szakemberekből álló
vizsgálati csoport három héten keresztül terepi és munkafolyamat-megfigyelések, interjúk, beszélgetések és
dokumentáció-ellenőrzések útján ellenőrizte mindennapi tevékenységünket, folyamatainkat, és ezek alapján
alakított ki véleményt a működésünk megfelelőségéről,
illetve a fellelhető hiányosságokról. Emellett a vizsgálócsoport beazonosított néhány nálunk alkalmazott
pozitív gyakorlatot is, amelyeket érdemesnek tart megosztani a nemzetközi nukleáris ipar szereplőivel. Észrevételeiket és egyben jobbító javaslataikat egy vizsgálati
jelentésben foglalták össze, amelyet a vizsgálat utolsó
napján záróértekezlet keretében nyújtottak át a Paksi
Atomerőmű vezetésének.
Ahogy minden ilyen nemzetközi vizsgálat után szokás, az erőmű most is megkezdte a vizsgálati jelentésben foglalt észrevételek értékelését, feldolgozását. Ezt

követően egy intézkedési tervet állítanak össze, amely
tartalmazni fogja azon feladatokat, amelyek végrehajtása útján remélhetőleg elejét tudjuk venni a működési
folyamatainkban jelenleg fennálló hiányosságok ismétlődésének.
Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálócsoport összegzésében kiemelte: a paksi vezetés elhivatott a biztonságos és megbízható üzemeltetés színvonalának javítása
terén, és nem állapított meg olyan hiányosságot, amely
veszélyeztetné az erőmű biztonságos üzemeltetését.
Miután befejeződött a vizsgálat, egy néhány kérdést
tartalmazó kérdőív kitöltésére kértük a három hétig
itt tartózkodó nemzetközi szakértő csapat tagjait,
mert szerettünk volna többet megtudni a kollégákról. Míg korábban ők kérdeztek, és az erőmű munkatársai válaszoltak, az alábbiakban a vizsgálatot
végző csoport tagjai válaszolnak az általunk feltett
kérdésekre.

Az erőmű kérdez – az OSART-team válaszol
1. Ön melyik országból, illetve milyen szervezettől érkezett?
2. Részt vett-e már korábban OSART-vizsgálatban, esetleg más hasonló szakmai
vizsgálatokban?
3. Járt-e már korábban Magyarországon? Mi volt az első benyomása az országról?
4. Milyen élmények érték az eddigi paksi, magyarországi tartózkodása során?
5. Melyik magyar étel ízlett önnek a legjobban?
6. Tervezi-e, hogy családjával is felkeresi országunkat?

Frans Kamping
■ 1. Hollandia, KCB NPP Borssele NV EPZ.
■ 2. Igen, háromszor OSART és hatszor WANO Peer Reviewben vettem részt.
■ 3. Harmadszor vagyok Magyarországon, utoljára 30 éve
voltam itt. Most ez egy modern demokrácia, barátságos, segítőkész emberekkel.
■ 4. Az árak sokkal alacsonyabbak, mint Hollandiában.
■ 5. A gulyáspörköltet kedveltem meg.
■ 6. Szeretnék ismét visszajönni motoron.

Alex Polyakov
■ 1. Ez nem egyszerű kérdés. Szovjetunióban, Moldovában
születtem, de a Szovjetunió nincs többé. Odesszában nőttem
fel és tanultam, 22 évet dolgoztam a Dél-ukrajnai Atomerőműben (Ukrajna), ami körülbelül 150 kilométerre van Odesszától.
2011-től kezdve a NAÜ-ben dolgozom és Bécsben élek.
■ 2. Ó, igen. Körülbelül húsz különböző vizsgálatban vettem
részt: WANO Peer Review-k, OSART-ok és SALTO-k.
■ 3. Elég gyakran vagyok Magyarországon, szakmai okokból és a pihenés érdekében
is. Első alkalommal 2000-ben látogattam Magyarországra, és azóta is emlékszem a
benyomásaimra – erős férfiak, gyönyörű nők és jó utak.
■ 4. Ez igen tág téma, ezért sokféle élmény ért.
■ 5. Halászlé, halászlé és ismételten a halászlé!!!
■ 6. Igen, elég gyakran vagyok itt, sok magyar barátom van, és gyakran jövök Magyarországra a feleségemmel, néha a gyerekeimmel és a barátaimmal.

Peter Janko
■ 1. Szlovákiából jöttem. Az OSART-misszió során a NAÜ-t
képviselem. De normál esetben a Slovenské Elektrárne-nál, a
pozsonyi központban dolgozom.
■ 2. Ez az első OSART-misszióm. A múlt évben részt vettem a
WANO TSM misszióban a Bohunicei Atomerőműben.
■ 3. Magyarországon néhány alkalommal voltam – országaink szomszédosak. Leggyakrabban Budapest északkeleti ré-

Bernard Jennin
■ 1. Francia vagyok, de már 5 éve Bécsben, a NAÜ-nél dolgozom.
■ 2. A Paksi Atomerőműbe érkezés előtt három OSART- és két
Follow-up OSART-vizsgálatban vettem részt. Teamvezetőként
WANO Peer Review-be is bevontak (15 évvel ezelőtt).
■ 3. Amikor először jöttem Magyarországra, akkor a Paksi Atomerőműbe látogattam (1998. május) mint a Le Blayais
Atomerőmű menedzsere. Abban az időben nem volt tapasztalatom az ilyen igazán
keleti országokkal kapcsolatban (Dél-nyugat Franciaországból nézve...). Úgy látom,
hogy Magyarország rendelkezik olyan sajátosságokkal, ami miatt eltér a keleti országoktól.
■ 4. Abban az időben meglepő volt számomra, hogy az erőmű haladó módon használta az informatikát, és élveztem a vidéki világot, a városok látogatását, a pincéket.
■ 5. Nem tudom: a nagyméretű steak; és azt kell, hogy mondjam a tányérok általában nagyon nagyok.
■ 6. Mióta Bécsben élek, a szabadidőmet felhasználom arra, hogy meglátogassam
Sopront, a Balatont.

Pierre Gest, csoportvezető
■ 1. Franciaországból jöttem, és a NAÜ-t képviselem.
■ 2. Igen, ez a munkám! Paks a 14. OSART-misszióm teamvezetőként. Háromszor voltam OPS- és MOA-vizsgáló.
■ 3. Igen, amikor Bécsben éltünk feleségemmel, néhány alkalommal jártunk Magyarországon is. Ez egy szép ország régi
kulturális örökséggel.
■ 4. Nincs válasz.
■ 5. Természetesen a gulyás és a halászlé.
■ 6. Nincs válasz.

szét látogattam meg.
■ 4. Paks szép, jó az atmoszféra és közel van a Dunához. Tipikus atomerőmű melletti
város. A szálloda is jó.
■ 5. A magyar ételek specifikusak, szeretem őket, leginkább a halászlevet.
■ 6. Igen, tervezem. Jövőre, tavasszal újból Budapestre látogatunk. De akkor hajóval
utazunk Pozsonyból.

Petro Kotin
■ 1. Ukrajnából jöttem, és az NNEGC „ENERGOATOM”-ot képviselem.
■ 2. Igen. Két WANO Peer Review-ben vettem részt az USAban és Kanadában. Első alkalommal TQ-ként, második alkalommal mérnökként, most pedig az OSART-misszióban OPS
vagyok.
■ 3. Igen, nagyon szeretem az országot. Jó kapcsolatom van a
budapesti barátaimmal, és több alkalommal látogattam Magyarországra a családommal pihenni és néhány alkalommal üzleti ügyben egyedül. Ez egy igazán gyönyörű
ország nagyszerű történelmi és kulturális tradíciókkal.
■ 4. A mostani látogatásnál igen jól hasznosítható tapasztalatokat jelent az OSARTteam tagjaként a Paksi Atomerőmű szakembereivel végzett munka. A korábbi kikapcsolódásokhoz köthető tapasztalataimból – különböző kisvárosok meglátogatása,
ahol nagyszerű emberek laknak, kivételes a kilátás és a természeti állapotok (természet és termálfürdők), kóstoltam száraz borokat helyi falusi gazdáktól.
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■ 5. Természetesen a gulyás és a halászlé az, ami jellemzi a magyar konyhát a világ
bármely pontján. Nekem hiányzik a gulyás Ukrajnában, így sikerült rávenni a feleségemet, hogy főzzön ilyet. A magyar barátaim tudják, hogy mit hozzanak magukkal
Kijevbe, amikor látogatóba jönnek hozzám – ezek a gulyás legfontosabb hozzávalói
– és a magyar paprika, ami nem kapható Ukrajnában.
■ 6. Minden bizonnyal.

Fredrik Lyrstedt
■ 1. Svédországból jöttem, és a Vattenfall and Ringhals NPP-t
képviselem.
■ 2. Igen, van tapasztalatom korábbi OSART- és WANO-mis�sziókból mindkét oldalon mint szakértő és mint partner.
■ 3. Nem, ez az első alkalom. Gyönyörű vidék, az emberek barátságosak és az időjárás novemberhez képest meleg.
■ 4. Sok nagyszerű beszélgetés és jó gyakorlat az OSART-vizs-

dapest vonta magára a figyelmemet. Bár még ez a kis város, Paks is sokkal jobban néz
ki ma, mint korábban. Szintén örömömre szolgál az emberek – akikkel kapcsolatba
kerültünk az erőműben és az erőművön kívül – nagyon kedves viselkedése.
■ 5. Mivel az édeset szeretem, ezért a palacsintát kedvelem a legjobban, valamint a
gulyást, mint főételt. Mindkettőhöz jól illik egy pohár jó vörösbor, amiből önöknél sok
van, és amelyeket kóstoltam…
■ 6. Soha nem volt lehetőségem (időm) elmenni a Balatonra, ami a régi időkben
nagyon népszerű volt. Ez még mindig a jövőre vonatkozó listában van.
Köszönet minden erőművi kollégának, akikkel kapcsolatba kerültem, a missziónknak
nyújtott nagyszerű, baráti és mindenre kiterjedő támogatásért.

Paulo Sergio M. Goncalves
■ 1. Brazíliából jöttem, és az Eletrobras Eletronuclear tulajdonában lévő Angra-2 atomerőművet képviselem.
■ 2. Első alkalommal veszek részt OSART-team munkájában,
de egy WANO-misszióban részt vettem már mint a mérnöki terület felügyelője.
■ 3. Nem, ez az első látogatásom Magyarországon, és számomra ez most egy érdekes ország, gazdag múlttal és csodá-

gálat során.
■ 5. Mindenféle ételt szeretek!
■ 6. Jelenleg nem, de a jövőben jó lenne.

Marc Noel
■ 1. A NAÜ-t képviselem, és Belgiumból származom.
■ 2. Igen, részt vettem OSART-tal kapcsolatos missziókban
Ukrajnában, Franciaországban, Indiában és az Egyesült Államokban.
■ 3. Először vagyok Magyarországon, és régóta szerettem
volna idelátogatni. Szeretem a magyar életformát. Úgy gondolom, hogy sok kulturális hasonlóság van az országommal.
■ 4. Budapest gyönyörű. Az ország történelme nagyon érdekes.
■ 5. Szeretem a pörköltet, így nagyra értékelem a gulyást. Második a leves.
■ 6. Határozottan igen. Most Bécsben lakom, ami nincs messze.

Jana Roeschlova
■ 1. Szlovákia, NAÜ.
■ 2. Még nem, de végeztem ellenőrzést Szlovákiában, a Jaslovske Bohunice és Mochovce atomerőművekben az OSARTfelülvizsgálat és WANO PO&C keretében.
■ 3. Szünidők során sokszor jártam már itt, szeretem a jó
ételt, a bort, a zenét és a mulatságot.
■ 4. Voltunk Budán és Pesten, megnéztük a palotát, a hegyet
és jó éttermeket… Minden alkalommal elkoptattam egy pár cipőt.
■ 5. Gulyásleves, Pick szalámi és természetesen a bor.
■ 6. Igen, szünidő alatt néhány alkalommal voltam Magyarországon a családommal,
például Egerben, a Szépasszony-völgyében.

Martin Sonnenkalb
■ 1. Németországból, Kölnből jöttem, és a GRS-t (Gesellschaft
für Anlagen- und Reaktorsicherheit) képviselem, amely cég a
Műszaki Támogató Szervezete a BMUB Német Környezetvédelmi Minisztériumnak. A GRS különböző célokkal bír. Többek
között reaktorbiztonsággal kapcsolatos kutatásokat végzünk
és kódokat készítünk. Ez az a terület, amelyen hosszú évek óta
dolgozom. Azt megelőzően, hogy a GRS-hez kerültem 1991
elején, a „kelet-német” Greifswald/Lubmin VVER-440-es Atomerőműben, a kutatórészlegben dolgoztam.
■ 2. Igen, részt vettem több NAÜ szervezésű műszaki megbeszélésen és projektben,
például a hatóságok támogatása és képzése különböző országokban, és 2012-ben
részt vettem a Muehleberg BWR típusú atomerőmű OSART-missziójában, Svájcban.
Ekkor ugyanezt a területet kaptam, a súlyosbaleset-kezelést, mivel ez az a terület, ahol
az elmúlt 25 évben a legtöbb nukleáris tapasztalatot gyűjtöttem.
■ 3. Voltam Magyarországon (VEIKI és KFKI intézetekben, Budapesten), első alkalommal 1988-ban, azt megelőzően, hogy Magyarországon a meghatározó politikai
változások végbementek, és amit én egy évvel később Németországban megfigyelhettem. Az a látogatás a Németországi Zittau „Mérnöki Főiskolája” (ahol a PhD-képzésben vettem részt abban az időben), és a fent említett magyar intézetek közötti
együttműködés keretében valósult meg VVER-specifikus kutatások témában. Abban
az időben Magyarország egészen kivételes volt számunkra a többi formálisan „szocialista” országban érvényesülő szabványhoz képest. Jól emlékszem a látogatásomra
Szentendrén, ami abban az időben egy kis történelmi falu volt Budapest közelében.
Ezt követően 2-3 alkalommal voltam Budapesten EU-projektek miatt, amelyekben a
GRS-sel a VEIKI/NUBIKI által a Paksi Atomerőmű számára készült első 2. szintű PSAelemzéseket vizsgáltuk felül.
■ 4. A misszió során Magyarországról csak pozitív benyomásaim voltak. Az önök országa a korábbi időkhöz képest jelentős haladást ért el. Különösen a csodálatos Bu-

latos emberekkel.
■ 4. A hétvégi kulturális kirándulások Budapestre és Pécsre.
■ 5. Halászlé.
■ 6. Még túl korai terveket szőni, de Magyarország egyértelműen benne van a következő útjaim listájában.

Mariana Mancikova
■ 1. Szlovákiából jöttem, a Mochovcei Atomerőműből.
■ 2. Igen, van. Ez a harmadik OSART-misszióm, és ezen kívül
három WANO-misszióban is részt vettem.
■ 3. Igen, már többször is jártam itt... Örömmel térek vissza,
látogatom meg a történelmi helyeket, a Balatont, a barátaimat
stb.
■ 4. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem a Pakson töltött idő
alatt, nagyszerű emberek, festői utcákkal rendelkező város, jó szálloda és személyzet.
■ 5. Mindent szeretek..., talán a pörköltet és a halászlevet preferálom.
■ 6. Igen, tervben van.

Dian Zahradka
■ 1. A NAÜ-t képviselem, eredetileg Szlovákiából, a Mochovcei Atomerőműből vagyok.
■ 2. Ez a negyedik NAÜ-misszióm az üzemeltetési tapasztalatok területén. Előzőleg nyolc WANO Peer Review misszión is
részt vettem.
■ 3. Igen, több alkalommal voltam Magyarországon, azért
mert rokonaim vannak ebben a csodálatos országban. Értékelem az önök történelmét és kultúráját. Tetszik az emberek nyitottsága, vendégszeretete, az országra jellemző természet. Meg kell említeni a kiváló magyar konyhát is.
■ 4. Csak jó tapasztalatok, nagyszerű emberek, Paks város, a hotel és a személyzet,
az ételek…
■ 5. Valóban szeretem az összes felszolgált ételt, így nehéz, talán a nevezetes halászlé – halleves.
■ 6. Természetesen.

Gillis Jurgen
■ 1. Belgiumból jöttem. A GDF-Suez Electrabelt képviselem.
■ 2. Igen, ez a második OSART-misszióm. Tavaly TQ-vizsgáló
voltam az OSART-misszióban, a Chooz Atomerőműben (Franciaország).
■ 3. Nem voltam még itt. Nagyon jó utak vannak.
■ 4. Nagyszerű és melegszívű emberek.
■ 5. Halászlé és a fantasztikus steak a szállodában.
■ 6. Talán. A rokonaim (feleségem családja) Magyarországon laknak (Pécs környékén).
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Műszaki átalakítások

Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Az atomerőmű kezdeti időszakától itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be rovatunkban, olyan pillanatokat és eseményeket
elevenítve fel az erőmű hőskoráról, amelyek
már csak az ő emlékezetükben élnek. Ezúttal
Véha Edit, a Projekt Támogató Osztály as�szisztense idézi fel pályafutását.
Edit, ha nem is a kezdetek óta (már 33 éve),
de az 1. blokk indítása előtt már az erőműben
dolgozott. A Karbantartási Igazgatóság (KAIG)
Gépész-karbantartási Osztályon kezdett, 1996-ig a KAIG különböző osztályain, főosztályain, illetve főmérnökségein töltötte be az ügyintézői,
titkárnői munkaköröket. 1997-től a Gépészeti Igazgatóság (GÉPIG) Gépész Műszaki Osztályán, majd ismét a KAIG Szerviz Főosztályán, 2004.
januártól pedig a Műszaki Igazgatóság (MIG LFO) Technológiai Osztályán
végezte a titkárnői teendőket. Jelenleg a Projekt Támogató Osztályon as�szisztensi munkakörben tevékenykedik.
A KAIG-on 18 évet töltött el, ahol nagyon jó légkörben, elmondása szerint nagyszerű kollégákkal és főnökökkel dolgozhatott együtt. Akkor, fiatalként sokat tanult tőlük. Azok közül, akikkel együtt dolgozott a kezdet
kezdetén, már talán senki nem dolgozik az erőmű területén, nyugdíjazás
vagy sajnos, ami a legrosszabb, haláleset miatt. Lukács Zoltán nyugállományba vonulásával kezdődött meg az ő MIG-es pályafutása Reszler Béla
osztályán. Az osztályvezető nyugdíjba vonulását követően Edit maradt az
osztályon, és 2012 áprilisától Hanti Zoltán osztályvezető mellett végzi tovább a teendőit.
Nagy örömére szolgált és büszke volt rá, hogy itt kezdhetett dolgozni. Az ország minden tájáról – és az országhatáron túlról is – jöttek ide
dolgozni emberek, így nagyon boldog volt, hogy egyike lehetett azoknak,
akik e nagy, országos jelentőségű intézményben vállalhattak munkát.
Akkoriban a létszám még jóval kisebb volt, így az egész kollektívát a
családias hangulat jellemezte. A közösség is sokkal összetartóbb volt, közvetlen, baráti viszony jellemezte a kapcsolatokat. Mára ezek a viszonyok
kicsit hígultak, lévén, hogy a létszám is jóval nagyobb lett. A családias
hangulat már annyira nem jellemző mint anno, de szerencsére a baráti
viszonyok a mai napig megvannak, és az újonnan érkező fiatalokkal is
hamar ki lehet alakítani a jó viszonyt.
Az elmúlt hosszú évek alatt széles körű ismeretségre, tapasztalatra tett
szert, amit a munkája során eredményesen tudott, és a mai napig tud is
hasznosítani. Minden munkáját úgy végezte, hogy az megfeleljen minden
előírásnak és a maximumot hozza ki magából.
A MIG-en immár a 15. évét tölti. A kollektíva itt is nagyon jó, ahogy
a főnökei is. Elmondhatja, hogy nagyszerű szakemberekkel dolgozhat
együtt. Szeretné, ha ebben a kollektívában érhetné el majd a nyugdíjba
vonulása idejét.
A családjával és benne két fiúunokájával most is sok időt tölt együtt, és
reméli, hogy nyugdíjas évei alatt is a legtöbb örömöt fogják okozni. Szabadidejében szívesen fejt keresztrejtvényt és szeret színházba járni. Életében egyformán fontos a család és a munkahely. Szerencsére megadatott
neki, hogy mindkettőben sok örömöt találjon, és jól érezze magát benne.
A karácsonyt otthon, családi körben ünneplik: szülők, keresztszülők
és a gyerekek társaságában. Ilyenkor közösen sütnek és főznek. A munkahelyen is szívesen megemlékeznek az ünnepről, apró kis meglepetésekkel kedveskednek jelképesen egymásnak. Régen sokkal kisebb volt a
munkahelyi létszám, ezáltal az osztályokon is meghittebb volt a hangulat így ünnep tájékán. Mára ez sokat változott a megnövekedett állomány
végett, ennek ellenére jó megemlékezni az ünnepről most is, ahogyan ez
az elmúlt 33 év alatt minden karácsony alkalmával kellemes élmény volt
minden kolléga számára.

Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológia folyamatokra, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások mellett folyamatosan végeznek újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.

Gépházi tűzivíz-armatúrák és -vezetékek cseréje
A tűzivízellátás biztosítása elengedhetetlen
része a tűzbiztonság megvalósításának, ezáltal az atomerőművi blokkok biztonságos
üzemeltetésének. A gépházi tűzivízrendszer
az atomerőmű beruházásával egy időben készült el. A berendezések öregedése és más
körülmények fennállása rekonstrukciót tett
szükségessé. Az erre létesült projekt tervezési, beszerzési és kivitelezési feladatokat egyaránt felölelt. Az elvégzett átalakításról Nyékiné Bach Éva projektvezető adott tájékoztatást
az Atomerőmű újság olvasói számára.
A gépházi tűzivízvezeték az „A” soron a +
9.60 m-es és a „B” soron a 0.00 m-es szinten helyezkedik el és alkot körvezetéket az
1–4. blokki turbinagépházban. A tűzivízgerincvezeték feladata, hogy a lecsatlakozó
szakaszoló armatúrákon keresztül tűzcsapszekrényeket, egyedi oltó armatúrákat, haboltó rendszereket és az oltóközpontokat
biztonságosan tűzivízzel lássa el, teljesítve a
Végleges Biztonsági Jelentésben meghatározott paramétereket. A rendszer felépítése
körvezetékes jellegű, ezáltal a szakaszoló armatúrák segítségével meghibásodás esetén
az adott szakaszok jól kizárhatóvá válnak.
Az alaphálózatot nagy átmérőjű (NA200–
NA250), míg a lecsatlakozásokat kisebb
átmérőjű (NA100) vezetékek alkotják. A hálózat alapanyaga hegesztett kivitelű, varrat
nélküli acélcső, amelyhez a beépítendő szerelvények karimás kötéssekkel csatlakoznak.
A tűzivízrendszer magas vas- és mangánszennyezettsége azzal a kockázattal járt,
hogy a szakaszoló armatúrák tönkremennek,
nem képesek a feladatukat ellátni, minek következtében egy esetleges hibaelhárítás során a működésképtelen armatúrákkal nem
lehet a szakaszolásokat elvégezni, és ilyenkor
az üzemelő blokkok jelentős része tűzivízellátás nélkül maradhat. Ennek a kockázatnak
a kiiktatása céljából mind a négy blokkon
megvalósult a tűzivízrendszeri szakaszoló armatúrák cseréje. Ugyancsak a tűzbiztonság
növelése érdekében a fagyveszélyes területen haladó csővezetékeket csőfűtéssel látták
el. A rendszer új armatúrái megfelelnek az
alapvető minőségi elvárásoknak, belső kiala-

kításuk és a bevonatolásuk ellenáll a tűzivíz
magas vas- és mangánszennyezettségének,
a képződő lerakódások a belső szerkezetüket nem tudják károsítani. Abból fakadóan,
hogy hosszított kivitelű HAWLE típusú armatúrákat építettek be, a cserélt armatúrák
beépítési méretkülönbsége miatt a karimás
kötések átalakítását is meg kellett oldani.
A feladat végrehajtása során kiemelt szerepet játszott az organizáció, mivel nagy
kiterjedésű átalakításról volt szó. Fokozott
figyelmet kellett fordítani a szakaszolhatóságra, a tűzbiztonság megőrzése mellett.
A feladat végrehajtása részletes kiviteli tervdokumentációt igényelt. A megvalósítás
alatt az üzemeltető szervezettel, a rendszergazdával, illetve a Munka- és Tűzvédelmi
Osztállyal és az Atomerőmű Tűzoltóság képviselőivel folyamatos kapcsolattartásra volt
szükség. Már a tervezés fázisában külön figyelmet kellett fordítani arra, hogy a szekunder köri oltóközpontok ne maradjanak 24
óránál hosszabb időre oltóvízellátás nélkül.
Tekintettel az ABOS 3 biztonsági osztályba
sorolásra, a kivitelezést csak átalakítási engedély birtokában lehetett elvégezni. Mivel
az új armatúrák a régiek helyére kerültek,
emiatt fontos szerep jutott az előszerelésnek abból a célból, hogy a körvezeték egyes
szakaszai a lehető legrövidebb ideig maradjanak üzemen kívül. A bontást követően az
adott új armatúra beépítéséig (az organizációs tervfejezetben kidolgozottaknak megfelelően) folyamatos tűzoltósági felügyeletet
kellett biztosítani a körvezeték üzemen kívül
eső szakaszára. Az átalakítási szakaszokat
úgy kellett megszervezni, illetve részekre
bontani, hogy az gyors és hatékony legyen,
annak érdekében, hogy minél kevesebb
ideig maradjanak a technológiai területek
tűzivízrendszeri rendelkezésre állás nélkül.
A kivitelezési feladatok helyszíni szervezését
Kecskés László, a Projekt Támogató Osztály
projektfelelőse végezte.
A precíz előkészítés és menedzselés eredményeként a gépházi tűzivíz-armatúrák és
-vezetékek cseréje az elmúlt időszakban sikeresen megvalósult.
Prancz Zoltán

Műszaki Alkotói Pályázat
Megkezdődött a 2014. évi Műszaki Alkotói Pályázatra érkezett pályázati munkák feldolgozása. Az alkotások nyilvános meghallgatása december első napjaiban zajlott, ahol
a szerzők 15 percben mutathatták be pályamunkáikat.
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Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

A Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztályán, a Híradástechnikai
Osztályon (HTO) a belső telefonhálózatról, annak fejlesztéseiről a HTO koordinációs csoportból Krausz Gábor
rendszermérnök adott tájékoztatásk.
Gábor Dunaújvárosban született 1983-ban. Középiskolai tanulmányait 1998-2002
között az ESZI-ben végezte. A győri Széchenyi István
Egyetem villamosmérnöki karán, távközlési rendszerek
szakirányon tanult tovább, ahol 2006-ban diplomázott.
Az egyetemet követően 2007-2011-ig a biritói I. István
Szakképző Iskolában tanított szakrajzot és villamos ismereteket. Az egyetemi évek alatt szakmai gyakorlatát
az atomerőműben töltötte. Egykori konzulense nyugdíjba vonulását követően értesítette a megüresedett
pozícióról, ennek köszönhetően 2011 májusától OVITos munkavállalóként felvételt nyert az erőmű Híradás

technikai Osztályának koordinációs csoportjához.
2012-től „partos” dolgozóként folytathatta munkáját.
Rendszermérnökként a négy telefonközpont, a külső hívások, az átviteli hálózat, a telefonkészüléke, és az
optikai kábelek menedzselése, karbantartása a fő feladata. Az atomerőmű belső telefonhálózatában hozzávetőlegesen ötezer melléket kezelnek. Ez az aktív
vonalak alkalmankénti költöztetését, áthelyezését, az
új vonalak kiadását, valamint a főjavítások alatt, az üzemi készülékek karbantartása javítását foglalja magába.
Nemrég ért véget az az egy hónapig tartó rekonstrukció, amely során kicserélték a telefonközpontok vezérlőszoftverét, vezérlőkártyáit, illetve a belső hálózat
menedzserrendszereinek szervereit, klienseit. Ennek
köszönhetően új hálózat-fenntartás-, -üzemeltetés- és
rendszer-karbantartási szolgáltatások váltak elérhetővé, és lehetőség van a telefonközpontok közötti, IP-alapú kommunikációra is.
Immáron három éve tart az erőmű területén található hírközlési alépítmény-hálózat nagyszabású
felmérése/rekonstrukciója, amelynek első eleme az

(alépítményekben vezetett) több száz kilométernyi
hírközlő kábel műszaki állapotának felmérése, illetve a körülbelül 250 megszakító létesítmény (akna)
építészeti felmérése, állagmegóvása, javítása.
A hibás vezetékek kiszűrését, cseréjét, a kábelrendező
korszerűsítését, felújítási munkákat jelenleg a 3. blokknál végzik. A teljes blokki hírközlő hálózat felmérése
után a rézkábelek blokki híradástechnikai rendezőinek
felújítása, korszerűsítése következik. A blokkonként átlagban kétezer érpárat érintő munkát úgy kell elvégezni, hogy a felhasználók napi feladataik végzése során
ezt ne vegyék észre. A rézkábelek mellett az üvegszálas
optikai hálózat javításának, bővítésének szakmai koordinálása is a csoport feladata. Az optikai hálózaton továbbítódik többek közt az intrane-, a telefonközpontok
közötti IP-kapcsola-, valamint az alternatív digitális beszéd átviteli adatforgalma is.
Gábor szabadidejét a sport és a zene tölti ki. Kézilabdázik, rendszeresen fut, zenét pedig nem csak hallgat:
basszus- és akusztikus gitáron játszik.

Kárpáti Viktor

Az atomerőmű fiatal kollégáit bemutató rovatunk következő szereplője Pumerschein Péter, a Turbina
Osztály turbinagépésze.
Pécsen született, gyermekéveit tősgyökeres paksi család tagjaként töltötte. Az általános iskolát követően az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban szerzett érettségit, valamint
fémipari minőségbiztosítási-számítástechnikusi végzettséget.
2006-ban került először kapcsolatba az atomerőművel betanuló gépészként, kezdetben az ATOMIX Kft. munkavállalójaként. 2007. december 7-én került át az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. állományába, turbinagépész munkakörbe. Testvére, Zsolt
szintén a társaság alkalmazottja, az Üzemirányítási Osztályon
dolgozik blokkügyeletesként.
Péter munkakörében a 3. blokki turbinák üzemeltetéséhez,
működésének ellenőrzéséhez, valamint a gépészeti rendszerekhez kapcsolódó feladatokat látja el. Munkájában a legnagyobb kihívásnak a magas fokú szakmai tudás megszerzését
tartja, melyre csak sokéves, napi szintű munkavégzés során elsajátított gyakorlati tudás birtokában van lehetőség. A munkahelyi légkört jónak ítéli, a műszakban a kollégák közötti
kapcsolat kiváló.
Szabadidejében szívesen sportol, a labdarúgás és a kosárlabda jelenti számára a leginkább kedvelt elfoglaltságot.
Utóbbiban több sikert is elkönyvelhetett az elmúlt években,
hiszen jelenlegi csapatával évről évre kiválóan szerepelnek
a paksi városi bajnokságban, ezenkívül tagja volt annak az
atomerőműves csapatnak is, amely 2013-ban megnyerte a
Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány égisze alatt kiírt
iparági kosárlabdakupát.
Péter fontosnak tartja szakmai tudása fejlesztését, jelenleg
turbinaoperátori tanfolyamot végez. A munkavállalói érdekképviselet területén is vállal szerepet, a Műszakos Dolgozók
Érdekvédelmi szervezete (MÉSZ) küldöttjeként készül a közeljövőben sorra kerülő tisztségviselői választásra, célja az elnökségi tagság elnyerése. Ideje legnagyobb részét manapság
családjával tölti, hiszen a közelmúltban született meg feleségével, Zórával közös kisfiuk, Mirkó, ráadásul a nemrégiben vásárolt családi ház felújítása is rengeteg elfoglaltságot jelent az
újdonsült apuka számára. 
Krausz Attila

Munkatársunk, Kurucsó Sándor karbantartás-vezető egyike azoknak, akik sok-sok évvel ezelőtt, fiatalon kötelezték el
magukat a Paksi Atomerőmű mellett, és azóta is itt dolgoznak. Ő is jelen volt – az idén 30. évfordulójához érkezett – 2. blokk
indításánál.
Sándor Békés megyei születésű. Általános iskolai tanulmányainak
befejeztével a középiskolát már a mezőtúri mezőgazdasági-gépészeti
szakközépiskolában folytatta, ahol a tanulóévek sikeres befejeztével
érettségit, majd újabb két év tanulással eltöltött tanév után ugyanebben az intézményben technikusi oklevelet szerzett.
Középfokú iskoláinak befejezése után Körösladányban helyezkedett el, ahol gépészetiszervizüzemi munkákkal foglalkozott.
Sándor egy újsághirdetésben találkozott azzal az erőműves álláshirdetéssel, ami aztán
1981-ben Paksra szólította. Sándor ekkorra már nős volt, így komoly elhatározás után feleségével és két gyermekével egészen Paksig utaztak, hogy biztos megélhetést és kellemes családi
fészket alakítsanak ki gyermekeik és maguk számára egyaránt. És a vágyuk teljesült. Sándor
immár harminchárom éve dolgozik az erőműben.
Iskolai végzettségei alapján felvételt nyert a Paksi Atomerőmű Üzemviteli Osztályának Turbina Osztályára. A folyamatos tanulásnak és vizsgáknak köszönhetően a 2. blokk indításakor
már turbinafőgépész volt, majd a 3. blokk 1986-os indításánál blokkügyeletesként vett részt a
munkálatokban.
Néhány évig műszakban dolgozott, amikor 1993-ban a Bázisra került, ahol azóta is karbantartás-vezetőként dolgozik.
Sándor számos munkaköri kitüntetés büszke, ám nagyon szerény birtokosa; Céggyűrű kitüntetéssel még a 90-es években jutalmazták.
Családjával tizenhárom évig élt Pakson,
majd Szedresbe, egy családi házba költöztek, amit aztán folyamatosan csinosítottak.
A családi ház számukra mára már a kényelmet és a felüdülést hozza a dolgos mindenA Paksi Atomerőműben a jó biztonsági színnapokba. Persze a fűnyírás hozzátartozik a
vonal javítása érdekében indult motivációs
ház életéhez, de Sándor számára nem okoz
program 2014-ben is folytatódott. Az Ezüstproblémát a ház körüli teendők ellátása, szíkártya díj a példaértékű, biztonságközpontú
vesen tevékenykedik otthonában.
viselkedést és gondolkodásmódot ismeri el.
Kurucsó Sándor háromgyermekes édesAzon munkavállalókat lehet Ezüstkártya
apa és büszke nagypapa. Két fia és felesége is
jutalmazásra javasolni, akik a biztonsági üzeaz erőműben dolgoznak, lánya pedig Szeknetekben megfogalmazott biztonságtudaszárdon, egy nyugdíjbiztosítónál. Szeret
tos magatartás elemeit a napi munkavéghorgászni, és szívesen viszi magával érdekzésük során rendszeresen és magas szinten
lődő kislány unokáját is. Az így elejtett fihasználják.
nom falatokat aztán még nagyobb örömmel
Az Ezüstkártya elismerés névre szóló
fogyasztja el a család apraja-nagyja.
ezüstből készült kártya, amelyhez pénzjuta
Lehmann Katalin
lom jár.
fotó: Wollner Pál

A folyamatos tanulás és vizsgák után

fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink

Az Ezüstkártya díjról
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A Föld uránkészletei legalább 120 évre elegendőek
Az elmúlt két évben feltárt uránkészletek 7%-kal lettek nagyobbak,
ez a növekedés fedezi az atomenergia-ipar igényeit – olvasható a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) és az OECD Nukleáris
Energia Ügynökség (NEA) „Urán2014 – Készletek, Termelés és Kereslet” című közös kiadványában,
az úgynevezett Vörös Könyvben,
amelyet idén szeptemberben mutattak be.
A feltárt készletek növekedése további
tíz évvel, összesen 120 évre biztosítja
az előrejelzések szerint folyamatosan
növekvő nukleáris szektor üzemanyagigényét, de a prognosztizált készletek
ezt 300 évre is kitolhatják. A 130 USD/
kgU ár alatt kitermelhető készletek a
2013. januári állapot szerint 5903 millió t uránra rúgnak, de a jelentésben
említett növekedés a kutatási és kitermelési költségek 23%-os növekedésével
járt 2010–2012 között, és ez a tendencia várhatóan valamennyire folytató-

A feltárt uránkészletek globális eloszlása (<130 USD/kgU)

dik 2013-ban is. A világ urántermelése
2012-ben 58 816 t volt, és a 2013-ra jósolt termelés 59 500 t, a növekedés jórészt Kazahsztánnak köszönhető, de kisebb mértékben ehhez Ausztrália, Kína,
Malawi, Namíbia, Niger és az Egyesült
Államok is hozzájárultak. A kitermelés
technológiáját tekintve az in situ kilúgozással nyerték ki az urán
45%-át, ez az arány 2013ban tovább növekszik, és
eléri a 47,5%-ot.
A fukushimai események után az egyes európai országokban lezajlott
energiapolitikai változások
ellenére a világ atomenergia-kapacitása várhatóan
400 GWe (lassú növekedési
forgatókönyv) és 680 GWe
(gyors növekedési forgatókönyv) között lesz 2035-re,
ez a megnövekedett kaA világ urántermelése 2012-ben: 58816 t
pacitás évi 72–122 ezer t

uránt igényel. Az előrejelzések szerint az
atomerőművi kapacitások jelentős bővülésére lehet számítani egyes európai
országokban és Európán kívül is, a Közép-Keleten, Közép- és Kelet-Ázsiában,
Közép- és Dél-Afrikában. A legutóbb
feltárt készletek több mint elegendőek
a gyors atomenergetikai növekedési forgatókönyv szerinti igények kielégítésére, de ebben az esetben biztosítani kell a
befektetések megfelelő időzítését, hogy
a feltárt készletek kitermelése a szükséges időben megkezdődhessen.
A jelentés szerint a kedvezőtlen piaci folyamatok ellenére az atomenergetika hosszabb távon tovább bővül, az új
reaktortípusok megjelenése, az üzemanyag reprocesszálása és a tórium-üzemanyagú reaktorok kifejlesztése további ezer évekre tolhatja ki az atomenergia
használatát.
Az urán világpiacán jelenleg túlkínálat van, ami az árakban is tükröződik:
a 2007-es 130 USD/fontról 2013-ra 30

USD körüli szintre estek, és a termelés
csökkentése vagy más korlátozó intézkedések nélkül valószínűleg ott is maradnak. Az okokat a post-fukushimai
hatásokban és más, a piaci folyamatokat befolyásoló, az ellátási rendszerben
végbement változásokban, valamint a
kereslet változásában kell keresni. A fukushimai baleset után a japán atomerőműveket leállították, és ez – együtt
a német döntéssel az atomenergia kivezetéséről – csökkentette a nukleáris
fűtőanyag iránti keresletet a 2011 utáni előrejelzésekhez képest. Emellett a
2004 utáni évtizedben megfigyelhető
egy technológiai váltás: a termelők teljesen átálltak a centrifugális elválasztásra, ami költséghatékonyabb az eddigi
módszereknél és folyamatos működést
tesz lehetővé. A centrifugális eljárás során kevesebb alapanyagból ugyanannyi
tiszta urán állítható elő, ami olcsó természetes uránércfelesleget indukált a
piacon, ami vonzó lehetőség a dúsítóüzemek számára.
Fontos piaci körülmény, hogy Kína
pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy
mint felvásárló jelenjen meg az uránpiacon, így biztosítva jövőbeli szükségleteit
ambiciózus atomenergia-fejlesztési terveihez. Emellett közös uránbányászati
projektekben érdekelt Kazahsztánnal
és Dél-Afrikával és dinamikusan növeli
dúsítási kapacitásait is. Ezek a hatások
együttesen vezettek az uránpiac jelenlegi helyzetének kialakulásához.
Forrás: www.oecd-nea.org,
www.world-nuclear-news.org

Szerbin Pável

ÚJ UNIÓS KLÍMA- ÉS ENERGIASTRATÉGIA
Hosszas tárgyalások után az Európai Unió állam- és
kormányfői október 24-én hajnalban megállapodtak
a 2030-ig szóló klíma- és energiapolitika fő irányairól.
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács – hivatalából hamarosan távozó – elnöke bejelentette, hogy
uniós szinten 40%-kal mérséklik a CO2-kibocsátást,
27%-ra növelik a megújulók részarányát és ugyanen�nyivel javítanák az energiahatékonyságot. A korábbi
20-20 vállalásokkal szemben az új energiastratégia
kötelezően előírja a tagállami szintre lebontott célok
teljesítését, a bázisszintnek tekintett 1990-hez képest.
Herman Van Rompuy kijelentette, hogy a megállapodás fontos klímavédelmi elköteleződést közvetít
a 2015 végére tervezett párizsi klímavédelmi világkonferencia felé. Ugyanakkor elismerte, a tárgyalások
egyáltalán nem voltak könnyűek, egyes tagországok
kifejezett kérése volt, hogy a párizsi klímatanácskozás
eredményeinek ismeretében az EU tekintse át még
egyszer a megállapodásban foglalt vállalások teljesítésének realitását. Ugyanis egyes nagy kibocsátású
unión kívüli országok vonakodnak csatlakozni kötelező csökkentést előíró világméretű klímavédelmi

megállapodáshoz. Ezekkel szemben az EU költséges
klímapolitikája miatt versenyhátrányba kerülne, többek között a magasabb energiaárak miatt.
Az EU jelenleg érvényes klíma- és energiastratégiájához képest újdonság, hogy alkalmazzák a szolidaritás elvét. Amennyiben egy gazdag tagállam elöl
jár a vállalások teljesítésében, módja lesz rá, hogy
befektetéseit olyan, kisebb gazdasági-pénzügyi lehetőségekkel rendelkező országba irányítsa, amelynek nehézséget okozhat az előírt célok elérése és
ahol jobb költséghatékonysággal hasznosulhatnak
a klímavédelemre szánt pénzügyi eszközök. Az EU
jelenleg 14%-os szinten áll a 2020-ra vállat 20%-os
megújuló arány teljesítésében, tehát sok koncentrált
közös erőfeszítésre lesz szükség a 2030-ra most bevállalt 27% eléréséhez. További új elem, hogy 2030-ra
olyan szintre kell felfejleszteni az elektromos távvezetékek határkeresztező kapacitását, hogy minden tagállam képes legyen áramfeleslegének 15%-át exportálni. Több ország ugyanis olyan nagy nagyságrendű
megújuló kapacitást épített ki, hogy kedvező időjárási
viszonyok között óriási feleslege keletkezik a kötele-

zően átvett és államilag támogatott áron a rendszerbe juttatott zöldáramból. Németország ezt a villanyfelesleget saját kiépített észak-déli irányú vezetékek
híján keleti szomszédjain utaztatja át. Spanyolország
pedig Franciaországba vagy pedig rajta keresztül
más harmadik országba szeretné exportálni a többletet, azonban eddig Franciaország ettől mereven elzárkózott, mondván, neki magának bőven elegendő
áramot szolgáltatnak a megbízhatóan és időjárástól
függetlenül magas rendelkezésre állással működő
atomerőművei.
A csúcs után Orbán Viktor elmondta: tekintettel arra, hogy a kibocsátás terén Magyarország már
mintegy 36,5%-os csökkentést megvalósított (1990hez, tehát még energiaigényes iparágaink leépülése
előtthöz képest), a 40% elérése nem terheli majd túlságosan a költségvetést. – Az energiapolitika nemzeti
jogkörben marad, az atomenergia továbbra is fejleszthető, az unió részéről technológiasemleges megközelítés érvényesül – állapította meg a miniszterelnök.
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A lágy lézer hatása a vérre
A lézert (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation – fényforrás indukált
emisszió által keltve) felfedezése óta (1960) a
mindennapokban számos területen használják, például orvosi célokra sebészkésként vagy
a nagysebességű üvegszálas adatátviteli hálózatokban jeladóként. A boltok pénztárai, főleg
a nagy átbocsátóképességűek elképzelhetetlenek vonalkódolvasó nélkül. Egyes nyomtatók,
a PC-k CD-, DVD-író/olvasói sem működnének lézer nélkül. Ki nem hallott a látásjavító,
a rutinműtétként végzett beavatkozásokról?
A sebgyógyító, fájdalomcsillapító hatású fényt
kibocsájtó Evolite vagy
Bioptron lámpa magyar
találmány, amelyet honi
érdeklődés híján Svájcban
gyártanak – és most szükség esetén csak drága pénzen juthatunk hozzá.
Artur Schopenhauer (1788–1860) német
filozófus sokat idézett mondása „Az egészség
nem minden, de az egészség nélkül a minden
semmit sem ér”.
Egészségtelenül élünk – mondják az orvosok, és sokan belátjuk mi is, próbálunk változtatni életmódunkon, étrendünkön. Ezek vajon

E-Bike, i-Bike
Korábban is szerepeltek már a „villanyautók”
mellett az egyszerűbb járművek, a „villany-kerékpárok” a müncheni kiállításon. Előbb csak
a különböző formájú, méretű akkumulátor
elhelyezések tűntek fel.
Az 5. Nemzetközi Kerékpárkészítő Konferencia nagyon széleskörűen foglalkozott
ezzel a nagyon sokrétűen használt, újra felfedezett járművel. Több egyetemi kar épített
mechanikai laboratóriumokat az igénybevételek meghatározásához. Az elektromos

NIDays
Az amerikai alapítású világcég, a National Istruments (NI) jelentős fejlesztő és kivitelező bázissal rendelkezik Magyarországon. Legrangosabb hazai konferenciáján az új fejlesztéseiket
mutatták be az érdeklődőknek november 4-én
Budapesten, az AquaWorld előadóiban.
A mérés, irányítás szakembereinek eddig
is sokat segített a grafikus felületű labVIEW
szerkesztőprogram, amely most már a HTML5
formátumot is ismeri. Az informatika folyamatos fejlődésével lépést tartva hozakodtak elő
az igazi nagy bejelentéssel, a vezeték nélküli,
rádiófrekvenciás (RF) mérők, adatgyűjtők terén
elért áttöréssel – 6, 14, 26,5 GHz zavarás nélkül.
Az új típusú processzorok lehetővé teszik a
gyorsabb programfutást, a nagyobb tárkezelést, processzorban tárolt programokkal (SoC,
SoM) a lényegesen gyorsabb teszteket (~200x).
Megjelentek az intelligens szerszámok.
A mérők, adatgyűjtők újrakonfigurálható,
Rekonfigurable IO (RIO) vagy Compact (cRIO)
processzorokra alapoznak. Az egységhez
közvetlenül monitor csatlakoztatható, a két
db speciális USB-csatlakozón keresztül akár

elegendőek az aktív, hosszú élethez, ha már
kezd kialakulni a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, a cukorbetegség? Általában korai
stádiumban felfedezve gyógyszeresen szinten
tartható, nem visszafordítható folyamatok voltak eddig.
Szerteágazó kutatások szerint számos
betegség kimutatható a vér vizsgálatából.
Mikroszkóp alatt egy csepp vér 1800-szoros
nagyításában felfedezhető, hogy a vörösvértesteken zsírbevonat képződött, néhányuk ös�szetapadt – így már csökken a tápanyag-, az
oxigén-szállítóképesség.
Az összetapadt vértestek
nagyobb viszkozitást, lerakódásokat – magasabb vérnyomást, érelmeszesedést
okozhatnak.
Szerencsére rájöttek,
hogy lágy lézerrel besugározva (650 nm vöröslézer) a lepedékek,
a lerakódások megszüntethetők, és ezzel az
oxigén-szállítóképesség megjavul. Orosz és
kínai klinikákon előbb az orr nyálkahártyáján
keresztül érték el a kedvező hatást. Továbbfejlesztve az eszközt már karóraméretben gyártják Kínában, és a csukló erein keresztül fejtik
ki ezt a hatást. gyulai
hajtást a kerékagyba építve vagy „külmotorként” alkalmazzák. Itt is fellelhető az „okosodás” – érzékeli a pedálnyomatékot, és rásegít
az emelkedőn, vagy visszatáplál, ha a terepviszonyok azt lehetővé teszik.
Míg a villamos hajtású autók az akkumulátor lemerülése esetén üzemképtelenek, a
kerékpár a hagyományos pedálhajtással működőképes marad. A villamos kerékpárokat
általában otthon töltik, így nem kell infrastruktúrát kiépíteni.
gyulai
érintőképernyőt, webkamerát is tud kezelni.
Az adatok Linuxban is elérhetők.
Számos érdekfeszítő előadás hangzott el sikeres alkalmazásokról:
• Airbusz összeszereléséhez ~400 000 csavart
használnak, melyeket ~1000-féle csavarhúzóval lehet megszerelni. A műveleteket a dolgozó szemüvegkeretébe épített webkamera
képfelvételein keresztül dokumentálják.
• Kipufogócsonk-öntvény méretellenőrzése
mobil állomáson lézerszkennerrel – CAD-kimenettel – jó/javítható/selejt szétválogatással.
• A piszkéstetői csillagásztávcső hajtásának és
irányításának modernizálása NI-eszközökkel.
• Tokamak típusú fúziós reaktor plazmaszabályozási rendszerét oldották meg NI-elemekkel Dél-Korea, Kína számára. Tervezik a
DEMO-t és pályáznak az ITER plazmaszabályzójára is.
Az előtérben fejlesztéseikről adtak számot
a kiállítók.
A technikai előadásokon kívül gyakorlati
tapasztalatszerzésre is volt alkalom, mert az
egyik szekcióban rendszermérnöki segítséggel
az új LabVIEW programot tesztelhették az érdeklődők.gyulai

Voltak idők…
…mikor a Nobel-díj nemcsak dicsőséget, örömöt jelentett, de gondot is
okozott. A második világháború alatt,
a zsidóüldözésekkel párhuzamosan
nem lehetett aranyat kivinni Németországból.
Két Nobel-díjas fizikus, Max von Laue (1879–1960) [Nobel-díj 1914] és
James Franck (1882–1964) [1925] mégis megszegte a szabályt, mert sajnálták volna, hogyha az üldözők kezébe került volna becses értékük, akik azt az
akkori „gyakorlat” szerint beolvasztották volna. (A díj egy 65 mm átmérőjű,
kb. 200 gr súlyú 23 karátos tömör aranyérem, hátoldalán bevésve a díjnyertes
neve.)
Megkérték kollégájukat és barátjukat, Nils Bohr (1885–1962) dán fizikust
[1922], hogy rejtse el, őrizze meg nekik „kincsüket”.
Mikor a németek bevonultak Koppenhágába, már Bohr sem volt biztonságban. Nyomon volt a Gestapo, ezért megkérte Hevesy Györgyöt (1885–1966)
[1959], az intézetében dolgozó magyar vegyészt, hogy tüntessék el a „bűnjeleket”. Előbb el akarták ásni a kertben, de azután azt túl kockázatosnak tartották. Hevesy királyvízben (salétromsav és sósav 1:3 elegye) feloldotta az aranyérmeket, és a narancssárga folyadékkal teli üveget felrakta a polcra (1940).
Az arany mint nemesfém szinte semmivel sem vegyül, kivéve a királyvíz,
de az oldódás folyamata rendkívül lassú – egész délután eltartott. A „tettesek”
ezután elmenekültek az országból.
A háború után Hevesy visszatért az intézetbe. Eredeti helyén megtalálta az
ominózus üveget, kicsapatta tartalmát és elküldte Svédországba. A bizottság
újraöntette és ismét átadta azt a jogos tulajdonosoknak (1952).
Niels Bohr Nobel-díját 1940-ben elárvereztette, hogy egy háborús alapítvány (finn segély) számára pénzt szerezzen. A licitáló névtelen maradt, de később a Dán Történeti Múzeumnak adományozta az érmet.
forrás: wikipédia
gyulai

Ásványbörze
A müncheni Ásványbörze négy hangárnyi földtörténet, amelyre eljött az egész
világ – Svájc, Ausztria, Olaszország, Ausztrália, Törökország, Szerbia, Macedónia,
Kína, India, Brazília…
Kettőben kristályok, ahogyan azokat megtalálták éppen csak szétpattintva a
vulkáni bombákat, hogy feltáruljon káprázatos kristályú belsejük. A másik kettőben feldolgozott formában, ahogyan azt viselni szokták – függők, nyakláncok,
gyűrűk formájában.
A fórumon filmvetítések és előadások népszerűsítették a „kincskeresést”. Úttalan utakon megközelíthető, hatalmas hegyek gyűrt zugaiból robbantással, vésővel-kalapáccsal bontva kerülnek elő általában a hegyi kristályok.
Beszámoltak róla, hogy Bécsben, a Természetrajzi Múzeumban (Naturhistorisches Museum) őrzik a legnagyobb meteorgyűjteményt – sokkal ritkábbak, mint a
drágakövek, és rengeteg tudományos adattal szolgálhatnak a bolygók kialakulásáról. A Földet mágneses tere megvédi a meteoritoktól, ha mégis átjutnak, jobbára
még a légkörben megsemmisülnek 40–120 km magasságban. Önkéntesekből álló
figyelőszolgálat segíti a valószínűleg földet értek megtalálását, kijelölve azt a néhány km2-nyi területet, amelynek tüzetes átvizsgálásával fellelhető egy vagy több
„fekete kő” – anyaguk kő, néha fém. (2002 Neuschwannstein, 2013 Cseljabinszk)
A természetgyógyászok 20 éve kezdték alkalmazni a speciális ásványokat először stresszoldásra, majd más bajokra is.
gyulai

MATERIALICA 2014
A kiváló infrastruktúrájú, új müncheni vásárvárosban rendezték a speciális anyagok, bevonatok kiállítását.
Már 12 év óta szakmai zsűri segítségével, több kategóriában díjazzák a benevezett termékeket (anyag, felület és technológia, termék, CO2-kibocsátás-csökkentés, ifjúsági).
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal szervezésében a kiállításon magyarok is részt
vehettek egy közös standon. A különféle csatlakozókkal ellátott kábelek, vezetékek mellett fémhabokat ajánlottak felhasználásra.
Tavaly elmaradt a mobil elektromos eszközök működőképességét, üzemköltségét rendkívül befolyásoló konferencia az akkumulátorokról. Idén viszont Shamuel De-Leon izraeli professzor egymaga bevállalta a 10 gazdagon illusztrált előadást angol nyelven az elektromos energia tárolási lehetőségeiről és ezeknek a
tárolóeszközöknek vizsgálati módszereiről, paramétereiről. gyulai
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F5 Synthesis

eCarTec 2014

Győri interdiszciplináris

Hactivity

Az ALEF Distribution magyarországi
irodája rendezett bemutatót Budapesten az élvonalba tartozó F5 adatközponti biztonsági megoldásaiból. Szabados Attila ügyvezető köszöntőjében
elmondta, hogy már két éve árulják, és
most már oktatják is.
Jakob Sumpich kelet-európai területi képviselő elmondta, hogy 2006-tól
nyílt forráskóddal (Linux) dolgoztak.
Partnereik a Cisco, a hp, az IBM. Már
a Cisco is ezt árulja saját rendszerei
helyett. Sokan megelégedéssel használják (Microsoft, ORACLE, SAP stb.),
mert rugalmas, jól skálázható, ára
kedvező.
Dobrádi László, a T-System mérnöke először kényszerűségből alkalmazta, de kellemesen csalódott benne.
Nem kell a későbbi igényekhez újabb
és újabb hardvert, szoftvert vásárolni, csak paramétereket kell beállítani. Más logikája van – ezt meg kell
tanulni – utána már csak az előnyeit
élvezik.gyulai

Mindig nagy érdeklődésre tart számot a
villamos és hibridhajtású járművek kiállítása, amelyet Münchenben rendeztek. Bár
a kiállítás már két csarnokra zsugorodott, a
lényeg most is megtalálható volt. Számos
új elektromos járművet is kiállítottak jobbára töltési rendszerükkel együtt.
A villamos hajtású járművek terjedése
elmarad a várakozástól. A gyorstöltő állomások sokba kerülnek és nem elég gyorsak, ezért nem benzinkút mellé, hanem
bevásárlóközpont, mozi, étterem közelébe
telepítik. A hatótávolságon belül, egymástól 50–70 km távolságban kell elhelyezni,
akkor lehet infrastrukturális hálózatról
beszélni – e nélkül nem érdemes villamos
hajtású járművekbe beruházni, csak belvárosi taxiba. Norvégia (2017-ig 50 000,
2020-ig 200 000 járművük lesz), Anglia,
Skócia vezet Európában az infrastruktúra
kiépítésében.
A kiállítással egy időben rendezték meg
a 6. Nemzetközi Villamos és Hibridhajtású
Járművek Konferenciáját.
gyulai

A rendszeradminisztrátorok megbecsülésének
napját először 2000-ben ünnepelték – öt éve
már Magyarországon is megtartják.
Mintegy 740 fő regisztrált a Margitszigeten, a zenélő szökőkút mögötti Holdudvar
(valaha Vigadó) kerthelyiségében rendezett
eseményre. A szponzorok egy kis bemutatkozó kiállítással készültek sátraikban, remek
ajándékokkal hálálva meg az érdeklődést.
Néhány előadás és beszélgetés hangolta a
résztvevőket.
Meghökkentő adatokat közölt Frész Ferenc, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet etikus hackere – Magyarország Európában 3.,
a világban 6. legfertőzöttebb rendszereit
üzemelteti. Egy napon belül feltörhető az informatikai rendszerek 60%-a, de a belső hálózatokhoz sem kell három nap. Két-három
naponta regisztrálnak támadást a kormány-

zati rendszerek ellen
(kémkedés). Növelni kell
az információbiztonságot, meg kell szüntetni a sérülékenységet. Meg kell határozni az
adatvagyon értékét, a lehetséges károkozás
és a védekezési fokozatok költségeit.
Fejvadászok beszéltek a szakma helyzetéről. Egyre kevesebb az álláshirdetés, mert az
új felügyeleti programok már lehetővé teszik,
hogy egy rendszergazda akár 3000 rendszert
üzemeltethet az eddigi 25 helyett. Folyamatosan új technikákat kell tanulni – több lábon
kell állni, nyelveket tanulni.
A mobil eszközök kapcsolatát is lehetővé
tevő vezeték nélküli kommunikációt megvalósító Wi-Fi telepítési, jó minőségű üzemeltetési problémáira hívta fel a figyelmet Kocsis
Tamás szemléletes előadásában.
Végül két szakmai kvízdíj (képzések formájában) talált gazdára.gyulai

A nagy tudományos felfedezések a
tudományágak határterületein születtek, és ez napjainkban még inkább
érvényes szabály. Felismerte ezt a
tendenciát a győri Széchenyi István
Egyetem is, és beindította előadássorozatát a széles körű ismeretek
megszerzése érdekében – tehették,
mert szinte mindenféle karon folyik
magas szintű oktatás.
A jogi kar vállalta fel és indította
be az Interdiszciplináris előadás-sorozatot. A 9. ilyen alkalomra november 13-án került sor, és „A nukleáris
energia hasznosításának lehetőségei
és távlatai” címmel rendezték meg.
A meghívott előadó dr. Horváth Kristóf, az OAH főigazgató-helyettese
előadásában teljes körű körképet
adott a nukleáris ipart érintő törvényi,
jogszabályi és rendeleti környezetről.
Dr. Lamm Vanda jogtudós, egyetemi
tanár, akadémikus számolt be fő kutatási területéről, a nukleáris jogról.
Megállapította, hogy a nemzetközi
egyezmények életre hívását, pontosítását minden esetben egy-egy nem
kívánatos esemény váltotta ki.
Ezen előadásoknak aktualitása,
hogy Kovács Pál volt energiaügyi
államtitkár helyettese, dr. Pőcze Orsolya javaslatára rövidesen új nukleáris jogászképzés indul meg Győrben.
A szak iránt nagy az érdeklődés külföldről is – lehet, hogy angol nyelven
is beindul az oktatás.
gyulai

Már a tizenegyedik alkalommal
zajlott le Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb független IT Biztonsági Fesztiválja, a Hacitivity, kb. 1200
résztvevővel (ők az etikus hackerek).
A tömör két napon a plenáris 1-1
nyitótéma kivételével párhuzamosan két szekcióban mintegy 27 előadás hangzott el. Emellett 3 interaktív kiscsoportos workshopszekciót
és termékbemutatók szekcióit töltötték meg az érdeklődők.
A szervezők szándéka szerint
nagyon sok fiatal fogadta el a meghívást. A rendezvény nyelve rendszeresen angol, mivel sokan vesznek
részt külföldiek is 2010 óta – nem
csak mint előadók. Bár volt szinkrontolmácsolás, kevesen vették azt
igénybe.
A termékbemutatók arra fókuszálnak, hogyan lehet egyszerű mintaillesztéssel fel nem fedezhető ipari
kémkedést – Advanced Persistent
Threat (APT) – mégis felfedni, pl.
egy összetett megoldással. Egyesek
szerint a „neten” már zajlik a harmadik világháború. Minél jobban
fel kell készülnünk értékeink védelmére. Diákok számára 30 pályán, 55
órás versenyt rendeztek. Az első 42
diák ingyenjegyet nyert a rendezvényre.
Megrendezték a hagyományos 24
órás hackerversenyt is.
gyulai
Bővebb információ: hacktivity.com

Az EuroCloud Magyarország
Egyesület szeretné, ha Budapest lenne Európa „felhő” központja, és ennek kapcsán konferenciát rendezett. A felhő
alapú technológiák az elkövetkező években
közel ezermilliárd euróval járulhatnak hozzá az
Európai Unió GDP-jéhez. Ez kiváló lehetőséget
jelent Magyarország számára is, mert a közvetlen haszon mellett mintegy 100 000 álláslehetőséget is kínálhat.
A konferencián négy kulcstéma került terítékre:
– A „felhő” generálta átfogó gazdaságfejlesztés főleg kis- és közepes vállalkozásoknak
segít leginkább, ha a szabályozások az ésszerűtlen gátakat feloldják.
– Az állam vállaljon részt a digitális gazdaság biztonságosabbá tételében.

– Bár az informatikai
hálózatoknak köszönhetően szinte akárhol lehet adatközpontot létesíteni, mégis Budapest lenne leginkább alkalmas fejlesztői kapacitás, megfelelő ökonómiai
környezet, és már működő rendszerek (Prezi,
Ustream, LogMeln…) sikere az újabbakat is
lendületbe hozza.
– Minél korábbi fázisában kell felismerni a
fejlesztések, diszruptív technológiák jövőbeni
lehetőségeit – támogatással helyzetbe hozni
azokat. Nagyon jó példa erre a számtalan fórumon működő innovációs versenyek, pályázatok rendszere.
A plenáris előadások után négy szekcióban
folyt tovább a tanácskozás. Nagysikerű előadást tartott a Wigner-központot építő Persekutor Kft. is.gyulai

SYSADMINDAY

EuroCloud Day

(Mi is az a felhő? Informatikai értelemben a felhő (cloud) tulajdonképpen nem más, mint maga az internet
vagy egy kommunikációs hálózat. Ezért a felhőalapú számítástechnika vagy angol nevén cloud computing
az internet, vagy nagyobb cégek esetében a belső, intranet hálózat felhasználásával nyújtott szolgáltatások
összességét jelenti. Amikor egy cloud szolgáltatást igénybe vesz egy felhasználó, akkor a szolgáltatójának
erőforrásait használja, miközben az adatai részben vagy teljes mértékben távoli adatközpontok megbízható
rendszereiben kerülnek eltárolásra, feldolgozásra. Forrás: Isodor Cloud)

Az informatikai biztonság napja
A rendezvény gondolata 2004-ben merült fel, és a következő évtől minden évben növekvő érdeklődés mellett rendezték meg. A konferencián neves külföldi előadók mellett a hazaiak is kitettek magukért – plenáris előadások mellett 3 szekció és workshopok is voltak, majd 80 előadás. Az egyre bővülő témaválaszték miatt 2010-től kétnapos
lett a rendezvény, amelyen folyamatos szakmai képzés (CPE) pontjai gyűjthetők.
„A magánélet kontra biztonság, láthatatlan támadások, összetett védelem” – ezek
voltak az idei témák.
Az informatikai biztonság, mondjuk vírusvédelem, illetéktelen behatolás elleni védelem általában valamilyen mintakeresésen keresztül riaszt. Mivel ezen minták száma
már jelentős számú, ezek végigfuttatása lassítja a számítógépes üzleti folyamatokat.
A paksi kötődéssel is rendelkező BalaBbit IT Security (amelynek munkatársai valaha
itt tanultak az ESZI-ben) olyan rendszert dolgozott ki, hogy az elemző szoftvere segítségével az ismeretlen veszélyeket is felismeri, jelzi. Főleg nagyvállalati környezetnek
ajánlják.
Az IT-biztonság legmagasabb foka a terror-, a kémelhárítás mindig hálás téma.
Georg Spőttle a nagyon keresett közellenség, Bill Laden tartózkodási helyének kiderítésének lépéseit tárta elénk. A célszemély és a családtagjai nem használtak mobil
eszközöket (ezek ma már nemcsak könnyen lehallgathatók, bemérhetők, de távolról
aktiválhatók is, lehallgatás, megfigyelés céljából). Az egyik elemző felfigyelt egy beszélgetésre, amelyet lehallgattak – a család ellátója volt. Műholdról követték. Amerre
megfordult, az egyik helyen egy magas ember árnyékát vették észre – a többi már
egyszerű volt.
Fellendült az ipari kémkedés (10 behatolásból, adatszivárgásból 1-2 észrevehető
hagyományosan), ezért fejlesztő cégeknél tilos a fontos terveket, dokumentumokat
kivinni, és megtiltották az otthoni munkát. Az igazán titkos anyagok írógépen készülnek. A saját mobiltelefonokat, elektronikus eszközöket (autókulcsot sem) nem lehet
megbeszélésekre, értekezletekre bevinni.
Az előtérben kiállítási standok álltak, ahol további információkat lehetett beszerezni a termékekről. Többek között ott volt a „Hétpecsétes történetek II” című könyv,
amely az új IT Biztonsági Szabványt magyarázza.
Forrás: http://www.itbn.hu/index.php/hu/
gyulai
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Léghűtés Loviisában

Szélsőséges körülmények elviselésére készítik
fel az atomerőművet
A finn telephelyen két darab 520 MW-os,
VVER-440 típusú egység üzemel. Az erőmű
Helsinkitől nagyjából kilencven kilométerre keletre található, a Finn-öböl partján.
A tengervízzel hűtött blokkokhoz kiegészítő
hűtőrendszert terveztek, amely várhatóan
2015-ben lép üzembe. A rendszerben két
kényszerkeringtetésű, léghűtésű hűtőtorony
kap helyet. Feladatuk a reaktorokban keletkező bomlási hő elvonása és a pihentetőmedencék hűtése lesz, továbbá azon berendezések hűtése, amelyek a nukleáris biztonság
szempontjából fontosak. Ezen funkciókra
elsősorban akkor lesz szükség, ha különleges okok miatt a tengervíz alkalmatlanná
válik a feladatra – például olajkatasztrófa az
öbölben vagy jelentős mértékű algaszaporodás. Az üzemeltető Fortum közleménye
szerint már évek óta dolgoztak a független hűtési megoldás tervezésén, és számos
egyéb lehetőséget is figyelembe vettek. Ezek
között szerepelt telephelyi víztározó létesítése, egy tó létesítése a közelben, vagy éppen a
hő bevezetése az erőmű környezetében lévő
sziklatömbbe. Végül a léghűtés bizonyult a
hosszú távon legjobb megoldásnak.
A finn nukleáris hatóság 2012-ben lefolytatott biztonsági felülvizsgálata után végül a projektet kiemelt feladatként jelölték
meg, és része lett a Fukushima utáni EU-s
programoknak is. A hűtőtornyokat a magyar GEA EGI szállítja, a szerelési munkákat a Caverion végzi. A szerződés összege
2 millió euró. A munkák zöme idén ősszel
és télen zajlik, normál üzemeltetés közben.
Elkészülnek az acélszerkezetek, a falak és a
tetők, és halad a csövezési munka is. Az erőmű villamos rendszereihez csatlakozó kábeleket a jövő évi leállások során kötik be,

A húszas években is
működhetnek RBMK-blokkok

A Leningrad-1 blokk üzemidő-hosszabbítása
mutatja az irányt
Az RBMK-1000 típusú egységnél végrehajtott
sikeres procedúra azt mutatja, hogy Oroszország valószínűleg hasonló módon fog eljárni
az ország többi ilyen blokkjánál is, és 2020 után
is működtetheti azokat – olvashatjuk Jonathan
Cobb brit vezető elemző nyilatkozatában.
A Roszatom 2006-ban közölte, hogy fontolóra
veszi a tizenegy RBMK reaktor üzemidejének
kitolását, amelyhez szükségesnek tartották az
üzemanyag-csatornák cseréjét is. Ez a munka
fejeződött be most az 1. blokkon. Az elvégzett
átalakítások célja az volt, hogy 45 évre növeljék
az elérhető üzemidőt, és így közülük többnek
a húszas években is fenntartható a működése
– tette hozzá az elemző. A 11 reaktor biztosítja
a nukleáris úton megtermelt villamos energia

ehhez 25-30 szakemberre lesz szükség. 2015
februárjára az építészeti munkálatokat szeretnék befejezni, és a hűtőtornyok átadása a
jövő nyáron valósulhat meg.

Hulladéktároló épül a skót Dounreay
atomerőmű telephelyén
Elkészült a 110 millió fontba kerülő létesítmény első egysége
Májusban adták át az üzemeltetőnek a
kis aktivitású radioaktív hulladék végleges
tárolására szolgáló létesítmény első tárolósorát. A munka befejezése jelentős mérföldköve az üzemeltető és a brit leszerelési hatóság között 2012-ben kötött szerződésnek, és
alapvető ahhoz, hogy megoldják a telephelyi
szilárd hulladék kezelését. A program során
hat föld alatti egység épül majd, amelyek
mindegyike viszonylag lapos elrendezésű.
A projektbe tartozik még egy cementhabarcsot előállító üzem és az ügyintézési épület
is. A feladat összetett: meg kell oldani mintegy 175 ezer köbméter szilárd radioaktív
hulladék elhelyezését, amely a reaktorok, a
reprocesszáló mű és egyéb nukleáris létesítmények leszerelése során keletkezik.
A kis aktivitású hulladék adja térfogatban a bezárással járó összes hulladék 80%át, de csak az összes radioaktivitás 0,01%-át
teszi ki. A számítások szerint az új tárolóban
elhelyezendő hulladék jelentős része acél,
beton, műanyag és papír. Található benne
úgynevezett lebontási hulladék is, amelyek
kevésbé szennyeződtek el, mint például bizonyos betonfélék, tégla, kő és talaj. Ezekre
az jellemző, hogy alacsony radiológiai kockázatot jelentenek, vagy nem okoznak kockázatot. A rájuk vonatkozó korlátok szerint
aktivitásuk nem haladhatja meg a 0,01 GBq/
tonna értéket alfa-sugárzókra, illetve a 0,40
GBq/tonna értéket béta- vagy gamma-sugárzókra.
Forrás: NEI Magazine, 2014. december

Varga József
felét Oroszországban, így szerepük nagyon jelentős.
Az említett egység 1975-ben kezdte meg
működését, így 2019-ig üzemben tartható
marad. Mindezzel összecseng Szergej Kirijenkónak, a Roszatom vezérigazgatójának a 2013.
évi üzleti jelentésben megjelent nyilatkozata
is, amelyben a legfontosabb eredménynek nevezte az aktív zóna komponenseinek helyreállítását. A blokkon szerzett tapasztalatokat
átadják a Kurszk és a Szmolenszk atomerőműveknek is. Az RBMK reaktorokban moderátorként használt grafit és az üzemanyag-csatornák különleges elrendezést alkotnak.
Amennyiben az erre hajlamos grafitelemek
megduzzadnak, a csatornák elvetemednek.
Végül az a helyzet is előállhat, hogy a reaktor
további működése lehetetlenné válik. A Leningrad-1 több mint 18 hónapig volt leállítva
a szükséges munkák elvégzése miatt, miután
felfedezték a deformációt.
Forrás: Nucleonics Week, 2014. november

Varga József

NEI SmartBrief
Az atomenergia meg nem énekelt hősei
Az amerikai haditengerészet eredményei
Az Egyesült Államokban kétszáznál
több atomreaktor működik, és száznál
több kereskedelmi célú reaktorblokk biztosítja a villamosenergia-ellátás közel 20%át. A másik százas csoport a nyolcvanhat
tengeralattjárón és repülőgép-anyahajón
termel áramot és hőt, továbbá biztosítja
az édesvizet és a meghajtást. Ez a csapat a
világ legöregebb és legnagyobb nukleáris
csoportosulása, és egyúttal a legjobb biztonsági mutatókkal is bír – bár ezt soha
nem tárta még a világ elé senki. A tengerészeti erők parancsnoka, Djamal Pullom
most megtette ezt a Nemzeti Nukleáris Tudományos Hét rendezvényei során. Az általa vezetett erő inkább csendesen büszke
elért eredményeire, de a parancsnok előadása meghitt misztériummá változtatta
a tényeket.
A jelenlegi 86 darabos arzenál és elődeik az elmúlt hatvan évben hibátlanul szolgáltak, biztosították az ország, a lakosság
és a kezelők védelmét. Mintegy 4500 reaktorévnyi balesetmentes tapasztalat gyűlt
össze, a hajók 130 millió tengeri mérföl-

Az Amec is
beszáll a romániai
hulladékkezelésbe

det tettek meg. Az alkalmazott reaktorok
évekig képesek üzemanyagcsere nélkül
működni, gyakran zord körülmények között is helytállnak, ahol csak a személyzet
tapasztalatára lehet számítani – de karbantartókra nem. A különleges egységek
percek alatt 100%-ig felterhelhetők, akár a
gáztüzelésű szárazföldi erőművek. Folyamatosan a katonák és a kiszolgáló személyzet ezrei és ezrei éltek, dolgoztak, étkeztek
és aludtak kőhajításnyira a reaktoroktól
– minden káros hatás nélkül. A haditengerészetnél szolgálók átlagos éves dózisa
mindössze 0,05 mSv értékű, ami ezerszer
kisebb a szövetségi törvények által a sugárveszélyes helyen dolgozó egyéb munkavállalókra megadott értéknél. Az USS Nautilus 1954-es vízre bocsátása óta mindennap
mintegy 22 ezer katonai és civil személy
szolgál tengeralattjárókon vagy atommeghajtású hajókon, de közülük senki nem
szenvedett egészségkárosodást és semmilyen jelentésköteles esemény nem történt a
hosszú évek alatt.
Forrás: NEI SmartBrief, 2014. november

Varga József
80%-át, ezt a jövőben 100%-ra kívánják emelni. Mivel a költségek
így jelentősen csökkenni fognak,
a nukleáris alapú energiatermelés jelentős
megtakarításokat könyvelhet majd el – nyilatkozta Janine Gandolpho de Rocha, az INB
igazgatója. 2010-ben az állami vállalat öt
évre szóló szolgáltatási szerződést kötött a
francia Areva céggel, amelyben a franciák
vállalták 2520 tonna uránkoncentrátum átalakítását üzemanyaggá. Az így nyert fűtőanyagot az 1. és 2. blokkokban, és az építés
alatt álló harmadik blokkban kívánták felhasználni. Korábban a dúsítmány a Kanadában működő Cameco vállalathoz került,
ahol azt urán-hexafluoriddá alakították.
Ebből további dúsítást végeztek az Urenco
egyik európai üzemében. Majd a gáz vis�szakerült Brazíliába, ahol a gázból por alakú
köztes termék készült, majd végül azt átalakították pellet formába.
A resendei létesítmény 2006-ban kezdte meg működését, majd 2009-ben érte el
teljes kapacitását. A gázcentrifugák hazai
fejlesztésűek, és hasonlatosak az Urenco
által használtakhoz. Az üzemanyagot ös�szeszerelő létesítmény is Resendében található, a Siemens tervezte, és évi 280 tonna
üzemanyag előállítására alkalmas. Brazília
jelenleg két blokkot üzemeltet. Az Angra-1
1985-ben indult, 642 MW-os PWR-egység.
A 2. blokk 1350 MW-os PWR (2001). A harmadik egység várhatóan 2015-ben indul,
1405 MW-os nyomottvizes blokk lesz.
Forrás: World Nuclear News, 2014. november

Varga József

world nuclear news

Együttműködési megállapodást írt alá a
cég az illetékes román ügynökséggel
A tanácsadással és mérnöki tevékenységgel foglalkozó cég a leszereléssel és a
radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos nemzeti stratégia kialakításában
vesz részt. Az egyezményt Bukarestben írta
alá Floran Tatar, az ANDR ügynökség elnöke
és Andy White, a brit központú Amec alelnöke. A szakértői-műszaki együttműködés
keretében az Amec végzi jelenleg a Saligny
mellett létesítendő tároló telephely-jellemzési feladatait, ahol majd egy kis és közepes
aktivitású hulladékokat fogadó létesítmény
épül. Az ANDR 2014 márciusában hasonló
megállapodást kötött az Egyesült Királyság Nemzeti Nukleáris Laboratóriumával is,
amelynek tartalma alapján együttműködnek a radioaktív hulladékok kezelése és a
nukleáris létesítmények leszerelése terén.

Hazai gyártású üzemanyagot
kap az Angra atomerőmű
Először kerül teljesen saját fűtőanyag az
1. blokk reaktorába
A brazil állami nukleáris cég (INB) közleménye szerint a Resendében található
gyártómű fogja szállítani a blokk huszonegyedik kampányának töltetét 2015-ben.
Korábban a gyártómű teljesen külföldi tulajdonban volt. Jelenlegi kapacitása alapján
fedezni tudja az Angra erőmű igényeinek
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Az atommeghajtású hajótól az atomerőműig
Paksi lakosként 2014. novemberben tett ünnepélyes állampolgársági esküt a polgármesteri hivatalban
Csernouszov Szergej Alexandrovics.
Szovjetunióban, 1944. április 24-én
született a szirénák hangjára, a front
előtti városban (a Finnországhoz közeli) Kandalaksában.
A Paksi Atomerőműben sokan ismerik, Szerjózsának szólítják Csernouszov Szergejt, akit arra kértünk,
meséljen szülőhazájáról és paksi életéről, munkájáról.
– A háború befejezése után – mint katonatiszt családja – utazgattunk a Szovjetunió európai részén 1951-ig. Ezután
letelepedtünk az édesanyám szülőföldjén, Bokszitogorszkban, Leningrád megyében. Ebben a városban kezdtem meg
az iskolai tanulmányaimat, itt tanultam
meg olvasni és írni, a matematika-, fizika- és technikaórák voltak a kedvenc
tantárgyaim.
Iskolás éveim elején Szovjetunióban
fellőtték az első szputnyikot, elkezdett
működni az első atomerőmű, és amikor a tanulmányaim végére értem, a
világűrbe emelkedett az első űrhajós,
Jurij Gagarin. Ezektől az eseményektől
nagyon el voltam ragadtatva. 1962-ben

felvételt nyertem
a Leningrádi Hajóépítő Egyetem
Gépészeti Karára, a második
évfolyamon – az
atommeghajtású hajó szakot
vá l a s z t ot t a m .
1968-ban,
az
egyetem befejezése után Vlagyivosztokba mentem, ahol atommeghajtású
hajón, majdnem 5 évig operátorként
dolgoztam.
1973-ban megnősültem, kijevi lányt
vettem feleségül, ezért Kijevbe költöztem, ahol munkát kerestem. A Kijevi
Tervezői Intézet, a „TEPLOELEKTRO
PROJEKT” atomenergetikában jártas
szakembereket keresett, jelentkeztem,
és felvettek. Ott hallottam először a
Paksi Atomerőműről. Kiderült, hogy
a Paksi Atomerőmű első műszaki tervezését a 60-as években a moszkvaiak
már elvégezték, de a terveket nem
hagyták jóvá, mert időközben új atomerőműves biztonsági követelményeket
írtak elő, és új reaktorberendezés tervezése vált szükségessé. A Paksi Atomerőmű új tervének kidolgozásával a

„TEPLOELEKTROPROJEKT” Össz-szövetségi Tervező Intézet Kijevi részlegét – röviden KOTEP-et – mint a Paksi
Atomerőmű generáltervezőjét bízták
meg. A 70-es 80-as években a Paksi
Atomerőmű területén, a 101. épületben
egy bronztábla jelezte az én intézetem
jelenlétét.
Kezdetben a biológiai védelemre
vonatkozó számításokkal foglalkoztam, később a biztonsági hűtővízrendszer hidraulikai számításait végeztem,
ezenkívül részt vettem az úgynevezett
„Biztonsági kötetek” kidolgozásában és
a reaktorberendezés rendszereinek tervezésében. Az épülő atomerőműben a
technológiai rendszerek szerelésének
megkezdésekor a területen a KOTEP
tervezői művezetői csoportban technológusok is kezdtek dolgozni, ezért
1983 júliusában Paksra érkeztem, a
családommal együtt. Az első időkben
a technológiai csoport munkájáért voltam felelős, azután a KOTEP tervezői
művezetői csoportjának vezetőjeként
folytattam munkámat. Ez idő alatt befejeződött a 2., 3. és 4. blokkok építése
és üzembe helyezése. 1988 márciusában
befejeződött a tervezési munka, és én
visszamentem Kijevbe, a KOTEP-hez.

Paksi motorosok
A Paksi Autó- és Motorsport Egyesület nyílt
napot rendezett ősszel a Csónakház melletti
motocross pályáján. A program kapcsán rövid
bemutatást adunk az egyesületről.
Az 1997-ben alakult Paksi Autó- és Motorsport Egyesület két profillal rendelkezik: Civil szféra: tevékenyen
részt vesz a városi eseményeken (Motoros Majális, sportágválasztó és Motoros Mikulás), a civil jellegű felkéréseknek
megpróbál eleget tenni (gyereknapok és falunapok), folyamatos kapcsolatban van a
paksi rendőrkapitánysággal
(VBB-tagként), és önállóan
nyílt napot rendez (évente 2 alkalommal). Versenysport: az egyesület 2006 óta a Magyar Motorsport
Szövetség (MAMS) tagja.
Az egyesület 4 szakosztályból áll: autósport (Dóczi Szilárd vezeti), endúró és motocross (Nagy András vezeti), gyorsasági
(Péter Gyula vezeti), túra- és sportmotoros
(Jancsó Nikoletta vezeti). Az egyesületnek
60 tagja van, kiknek többsége a Paksi Atomerőművel kapcsolatban áll.
– Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk a város biztonságosabb
közlekedéséhez – mondta Péter Gyula, az
egyesület elnöke. – Erőnkhöz mérten segítjük a gyorsasági és motocrossversenyzőinket, támogatjuk a licenc és biztosítás
kiváltását, tapasztalatokat adunk a versenypályák megismeréséhez és a versenyzéshez,

valamint felvállaljuk az utánpótlás-nevelést.
Versenyzőink szép eredményeket értek el a
hazai kupák mellett a nemzetközi Alpok-Adria bajnokságban is. A motorsport mellett az
autósport is fontos része az egyesületünknek. Csapatunk a Rallye Sprint Országos Bajnokság állandó résztvevője. 2014. évben
a gyorsasági szakosztály kiválóságára, Chrobák Jánosra maximálisan büszkék lehetünk, hiszen mindent megnyert,
amit csak lehetett. Ő
lett a 2014-es év FIM
Eu ró p a - b a j n o k s á g
kvalifikációs sorozatának, az Alpok–Adria
SuperStock 600-as kategóriájának bajnoka. A Nyílt
Nemzetközi IMRC (International Motorcycle Race Cup) sorozatnak
szintén a Stock 600-as bajnoka, ami egyben
azt is jelenti, hogy a magyar értékelésben is
megnyerte a bajnokságot, azaz ő lett a magyar bajnok. Emellett szép sikereket értek el
motocrossosaink is, akik közül Szente Attila,
Kosztolányi Dezső és Berényi Róbert Magyarország Nemzetközi Motocross-csapatbajnokságán indultak októberben, Kőszárhegyen.
Az egyesület régóta kitűnő kapcsolatot ápol
a Paksi Atomerőművel, hiszen a motocrosspályákat az erőműtől kapta használatra, és az
egyesület munkáját működési támogatással
is segíti.

Wollner Pál

Ez a közel 5 éves munka a Paksi Atomerőműben felejthetetlen volt, a megszerzett gyakorlat nagyon hasznosnak
bizonyult.
1994-ben meghívást kaptam az
ERŐTERV-től a „régi kollégáktól”, hogy
folytassam tervezői munkámat Pakson.
Elfogadtam a meghívást, így 1995 januárjától, immár 20 éve dolgozom az
erőműben az ERŐTERV műszaki csoportjában.
A munka mellett szabadnapok is
vannak, így lehetőségem volt, hogy felfedezzem Magyarországot, annak sok
szép és érdekes helyét, gyógyvizeit.
Pakson nem veszem észre, hogy hazámtól messze, külföldön élek. Minimum évente háromszor hazautazom,
és gyakran jönnek hozzám is vendégek
Kijevből.
Ezek mellett legfontosabb számomra
a Paksi Orosz Klub. Ez tényleg a honfitársak klubja, találkozásunk alkalmából
mindig „rokonok” között érzem magam.
Most pedig türelmetlenül várom a
Paks II. építkezésének kezdetét. Nagyon
remélem, hogy újból sikerül belecsöppenni ebbe az időszakba, visszatérni a
fiatalságba!
Wollner Pál

Infotér
Ötödik alkalommal rendezte konferenciáját a közigazgatás informatikája
Balatonfüreden a legendás Anna-bál
helyszínén november 6-7. között.
A program bővült, bizonyos időszakokban 8 helyszínen zajlottak az unalmasan felolvasott előadásoknál informatívabb kerekasztal-beszélgetések. Az informatika a gazdaság minden
területén a növekedés motorja, de jelenleg közel 10 000 informatikusi
állás van betöltetlen, ami 150–250 milliárd forint kiesést jelent a nemzetgazdaság teljesítményéből.
Néhány figyelemreméltó bejelentés hangzott el:
– A UPC 10 éve van jelen Magyarországon (200 milliárd Ft befektetéssel biztosít kábeltévé-szolgáltatást 1 millió ügyfélnek). Digitális Nemzetfejlesztési Program, Sulinet, Példakép Alapítvány.
– Az összevont budapesti taxivállalat e-mobilitás jegyében beindítja
villanyhajtású taxijait.
– A BKK 2010-ben megtervezte Budapest tömegközlekedésének irányítási rendszerét. Már minden járművükön van a központba bekapcsolt
informatikai rendszer. Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer
(FUTÁR). A buszok, villamosok valós idejű helyzetét utastájékoztató táblán lehet követni 260 csomópontban. Mintegy 2300 járműben van fejlett
utastájékoztató, melyeket központilag frissíthetnek. A tömegközlekedési utazástervező a busz, villamos, metró, HÉV, kishajó és fogaskerekű járatain kívül a biciklikölcsönzést is bevonja kínálatába, ha azzal gyorsabban
célhoz érhetünk. Szerződés alapján a Google utazástervezője is aktuális,
valós adatokkal számol. Közérdekű fejlesztéséhez, pl. mobil eszközökre
bárki ugyanúgy megkaphatja ezeket. Az utasok bejelentkezhetnek járatokra (munkába járás, mozi, színház), ha a járat valamilyen oknál fogva
kimarad SMS-értesítést küldenek. Felkészülnek a szerveralapú elektronikus jegyrendszer bevezetésére – ügyfélnek kedvező levonás.
Nehezen vizionálható az informatika fejlődése – aki nem ismeri fel a
trendeket, lemarad. Nem tanintézményi kiválóságra kell törekedni, hanem versenyképes diplomákra. Törődni kell a lemorzsolódókkal – rövidebb képzések (6, 12 hónap), átképzések, internetes távképzések lehetőségeivel.gyulai
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Álmaim vidékén járva
Hosszú, fárasztó kilométerek vannak a hátam mögött. Utamon hol hátráltattak, hol pedig a helyes irányt mutatva segítettek, hogy a néhol kevésbé kitaposott ösvények nyomain is jól tájékozódjak.
Az erdőből kiérve az eddig szinte csak szúrós ágakkal karcolt arcomon a napfény üde sugarait érzem. Szememet behunyva, fejemet az áldott tünemény felé fordítva hagyom, hogy ez a különlegesen melengető
érzés átjárja az úton megfáradt, de egyszer sem elcsüggedt tagjaimat.
Hihetetlen energiákhoz jutok ezen a csodás októberi délelőttön,
amelyért a sziporkázó őszi fények, a lágyan meleg időjárás és a fanyar
falevél illata a felelős.
Az erdő karcos hangját fülsiketítő csend váltja fel. Zene füleimnek.
A távolban még madarak bálja hallatszik, csivitelnek, az idei év utolsó akkordjai ezek. Lassacskán ők is indulni készülnek a hosszú útra.
Ahogy teszik ezt minden évben, mióta világ a világ. Most búcsúzom tőlük, de nem vagyok szomorú. Visszajönnek még ők – bár addig kicsit
változik a világ, de sebaj, aztán újra itt lesznek, és együtt kacagunk a
nyiladozó tavaszi virágok közt.
Másodpercek telnek el, amelyek színesen mozgalmas óráknak tűnnek. A távolban, aprócska kunyhóban, görnyedt alak látszik körvonalazódni. Idős anyóka ő. Nem ismerem, de messziről mindig látom, ha erre
van utam. Gallyakat visz, hosszabbat, rövidebbet. Karjai tán reszketnek,
mert közülük jó néhány a földre esik. Segítenék. Mögötte szalad a kis
csahos. Eltűnnek szemem elől.
A kunyhó kéményéből vastag füst száll a magasba, tudom, jó helyen
van az áldott öreg. Kezei már nem reszketnek, ahogy a meleg kályha
tövében kuporog.
A drégelypalánki és a nógrádi vár tövében eltöltött uzsonnáim még
inkább megerősítettek a természeti és épített környezet iránt érzett
őszinte tiszteletemről és szeretetemről. Ahogy a vár sziklájának támaszkodva majszolom szendvicsem, szemem a fák ágait lesve keres egy-egy
még itt repdeső madarat, majd továbbpillantva már a felhők és a füstgomolyag kergetőzését látom, amely az ódon vár tornyán megakad, majd
irányt változtatva odébb kúszik.
Ha a táj szívverésére koncentrálok, úgy érzem, most bármi megtörténhet. Mintha egy láthatatlan erdei tündér űzné velem varázslatos játékát. Örökéltű tündér ő.
,,Most már a barna, dérütötte rónán
mulandóságról mond mesét a csend…
Most már a kályhatűz víg ritmusára
merenghetsz szálló életed dalán,
míg bús ködökből búcsút int az erdő
mint egy vöröshajú tündérleány.”

(Áprily Lajos: Ősz)
A korábbi számban megjelent kérdésünkre a helyes válasz (Mit ábrázol
a kép?): Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.
Következő feladványunk: Mit ábrázol a kép? 
Lehmann Katalin

PAV-os voltam…
Régi fényképeket várunk
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtése mellett gyűjteni kívánja a
volt PAV-os dolgozók munkaidő utáni közösségi életével kapcsolatos fotóit is. Célja, hogy ezzel értékként őrizze a munkahelyi közösség munkaidőn túli összetartozásának élményeit, emlékét, feltérképezze a dolgozók
társadalmi életét, a munkahelyi kollektívák és családok közös rendezvényeit.
Olyan fekete-fehér papírképek (negatívok) gyűjtését kezdjük el, amelyeken az atomerőmű dolgozóinak „PAV-os” időszakából baráti, brigádi
köreinek mindennapjai örökítődtek meg családi vagy közösségi körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható, hogy kit ábrázol, hol,
mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen, a múzeumban átvenni, vagy az
alábbi címre kérjük beküldeni: Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.:
71. Bővebb információt a 75/50-74-31-es telefonszámon nyújtunk.AEM

Bemutatkozik az Atomerőmű Sportegyesület
Szabadidősport Szakosztálya
Az Atomerőmű Sportegyesület tevékenységét, sportéletét bemutató cikksorozat mostani cikkében megismerhetik az egyesület
Szabadidősport Szakosztályának mindennapjait. A szakosztály bemutatására Sánta
Istvánt, a szakosztály sportszervezőjét kértük meg.
– Mit tudhatunk meg a szakosztály múltjáról, indulásának pillanatairól?
– Az egyesület, azon belül pedig a szakosztály életre hívását, kezdeti éveit, az atomerőmű
épülése, fejlődése döntően meghatározta.
A Paksra érkező jelentős munkavállalói létszám, a dolgozók sportolási lehetőségek megteremtésére irányuló igényei révén, szakosztályunk is megalakult. Az ASE-csarnok 1986. évi
megépítésével ideális feltételek adódtak arra,
hogy a dolgozók, helyi és Paks környéki lakosok az amatőr és a verseny mellett, több sportágban − szabadidős kereteken belül − egyaránt
hódolhassanak sportszenvedélyüknek. Ahogy
fejlődött a város, bővültek a lehetőségek, így a
kezdeti kisebb sportprogramokat követően, a
szakosztályon belül, immár 9 szakcsoport folyamatos munkával és a hagyományőrző rendezvények lebonyolításával biztosítja a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.
– Kérem, röviden ismertesse a szakosztály
szakmai munkáját!
– Az egyes szakcsoportok vezetői társadalmi munkában koordinálják, irányítják a
szakcsoportjuk munkáját, szakmai tevékenységét. Az Asszonytorna Szakcsoport heti több
alkalommal szakképzett tréner vezetésével,
rendszeresen szervez nők részére − korosztályi igényeket is figyelembe vevő − kondicionáló tornákat. Az Asztalitenisz Szakcsoport az
ASE-csarnok tatami nevű részén, heti 5 alkalommal 37 aktív taggal rendszeresen sportol,
sportrendezvényen, tömegsport- és sportág-népszerűsítésen vesznek részt. A Karate
Szakcsoport tagjai számos versenyen és bemutatón adnak tanúbizonyságot felkészültségükről, korszerű küzdéstechnikájukról. A Ko-

sárlabda Szakcsoport a megyebajnokság, az
öregfiúk-rendezvények aktív résztvevője, fontos
számukra a régió más csapataival meglévő kapcsolatok ápolása. A Sí Szakcsoport tagjai sítudással és szakképzett edzőkkel a tagok között,
3-4 alkalommal szervez sítúrákat a környező
országok hófödte síparadicsomaiba. Emellett
iparági sítalálkozókra járnak, és a nagycsaládok részére erőműves támogatással sítábort
szerveznek, ahol népszerűsítik a sportágat, valamint oktatják a jövő nemzedékét. A Természetjáró Szakcsoport a Demeter Egyesülettel
közösen összeállított éves túra-programtervezet alapján, évről évre több mint 30 alkalommal látogat meg népszerű turistahelyeket, tesz
komolyabb túrákat. Igen népszerűek az egynapos kevésbé megterhelő túráik, kirándulásaik, de az aktív túrázók egy csoportja keresi a
komolyabb kihívással járó hosszabb távú, akár
többnapos programlehetőségeket is. Az Öregfiúk Labdarúgó Szakcsoport ősztől nyár elejéig heti rendszerességgel tartja edzéseit az ASE
füves és műfüves pályáján, Iparági kispályás
focitornákon és öregfiúk számára rendezett vetélkedőkön vesznek részt. A Teke Szakcsoport
tagjai az edzések mellett, iparági találkozókon,
meghívásos versenyeken vesznek részt. Pakson
városi tekebajnokságot szerveznek 12-12 csapat és több mint 100 fő részvételével. A Vitorlás Szakcsoport Kalóz és nagyhajós osztályokban zajló versenyeken, kupákon – Atom-kupa,
Paks-kupa, Burgmann-kupa −, Dolfin országos
bajnokságon sikeresen vesznek részt.
Sánta István az interjú végén hangsúlyozta,
hogy a szakosztály szívesen vár minden érdeklődőt. A nyári szünidőben, enyhítve a szülők
gyermekfelügyeleti gondjait, nyári egy-egy hetes tábort szerveznek, valamint az év jeles ünnepeihez kapcsolódva, az ASE-csarnokban a
gyermekek számára telt házas játszóház-programokat szerveznek, ahol kicsik, de akár a szüleik is játékos vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon, sportfeladatokban vehetnek részt.

Bodnár Róbert

Virágba borult a rendelőintézet
Szinte üres az I. számú rendelő várója,
a székeket most
nem a vizsgálatra
váró munkatársak
foglalják el, hanem
virágokról készült
színes képek. Éppenséggel ők is várnak, arra, hogy felkerüljenek
a falra. Kicsivel arrébb egy hölgy a létrán nyújtózva igazítja el az imádkozó berbert és tevéjét
ábrázoló művet. Németh Kata az, a készülő kiállítás főszereplője, a szekszárdi Alisca Amatőr Art
Művészeti Baráti Kör tagja. Még igazít egy kicsit
a képen, aztán lemászik a létráról. Nyitottan, mosolyogva beszél, árad belőle a pozitív energia.
Mindig is festő szeretett volna lenni, készült is rá,
ahogy fogalmaz nyugdíjas éveit úgy képzelte el,
hogy kiül a dombtetőre, és csak fest. Szerencsésnek tartja magát, hogy valóra válthatta ezt a régi
vágyát. Festészet iránti szenvedélye a fényképefotó: Lovásziné Anna

Ajánljuk hazánk tájait

zésből ered, amit édesapja űzött hobbiszinten,
tőle örökségként vitte tovább az önmegvalósítás
e módját. Aztán egyszer megfestette az egyik
fényképet, azóta a festészettel foglalkozik. S hogy
miket fest? A kiállításra szánt képekből egyértelműen látható, hogy egyik kedvenc témája a
virágok. Emellett két olyan témakör van, ami előszeretettel köszön vissza vásznain: a tolnai megyeszékhely és annak épületei, valamint Afrika.
Lelkesen mesél a fekete kontinensről származó
emlékeiről, nem is csoda, hiszen kilencszer járt
már ott. Először egy ismerőse meghívására látogatott el Észak-Afrikába, ahol együtt élt az ott élő
berberekkel, fotózta őket. Lenyűgöző az a nyitottság, ahogy a dolgokhoz állnak az ottani emberek
– meséli. Az első látogatást aztán követte a többi,
fényképezett, és a fotóit később meg is festette.
A rendelő várójában ez év végéig biztosan láthatók lesznek képei.

Szabó Zoltán
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

fotó: Vadai Zsuzsa

Horváth Béla
– Kérlek, mesélj a szakmai pályafutásodról, munkádról!

– A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
a dunaújvárosi műszaki főiskola elvégzése után, 1976. április 29-én műszaki
ügyintéző munkakörbe kerültem. Akkor csak vasbeton erdők és hatalmas
gödrök mutatták, hogy itt egy monumentális építkezés folyik. Hobbim volt a
fényképezés, és Szabó Béni bácsi felkért,
hogy készítsek fotókat az építkezésről.
Folyamatosan utazott ki az oroszokhoz, és mindig a legaktuálisabb fényképekkel tudta prezentálni, az építkezés
előremenetét. Elvégeztem a fényképész
szakmunkásképzőt. A fényképeket én
hívtam elő. Fotóimmal szinte minden
munkafolyamatot végigkísértem az
építkezés során. Megörökítettem, amikor mínusz hat méteren betonozták az
alaplemezt, a turbinacsarnok oszlopainak az állítását, azt a pillanatot, amikor
az első reaktortartály megérkezett a Du-

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2014. november
Németh Károly

ÜVIG VEFO RHKO technológus

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. november
— 10 éves
Dr. Czimmer Roland
Fejes Viktor László
Vincze Róbert
Csabai Zoltán
Laszlóczki Péter József
Peltzer Tibor
Herke Róbert
Vörös László
Szabados Imre
Zelfel Tamás
Tuba Zoltán
Vácz Attila
Herczig Tamás

—
JO
ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO IÜO
ÜVIG ÜVFO NFÜ
ÜVIG ÜVFO NFÜ
ÜVIG ÜVFO NFÜ
MIG MFO IMÜ
KAIG ÜFFO BRO

— 30 éves —
Kutasi György
KAIG KAFO FKO
Kovács Gyula
BIG MINFO MEO
dr. Szinger Zsuzsanna HUIG OKFO ÁOKO

Fotókkal történelmet írni
nán, és ahogy kiemelték. Nagyon szerettem a fényképezést, büszkén mondhatom, hogy egy kicsit a történelem
részese lettem. Az építkezés befejeztével
a 15 évi fotózás után ismét iskolapadba
ültem, és az anyagvizsgálathoz szükséges ismereteimet bővítettem. Komoly
tanfolyamok elvégzése után, anyagvizsgáló mérnökként dolgoztam 2007.
február 6-ig, a nyugdíjba vonulásomig.
Évekig fotószakkört vezettem a művelődési házban, és önálló kiállításom is volt
Galántán. A balatonfüredi, a formája
miatt sokak által „tortaház”-nak nevezett üdülő fotóját is én készítettem, amit
képeslapként küldhettek az ott pihenők.
Fotópályázatokon többször megmérettem magam, sikerrel. Szerettem az
erőműben dolgozni, kollégáimtól a mai
napig meghívást kapok az összetartó
bulikra.
– Mondanál pár szót a családodról?
– Feleségemmel, Zsuzsával az erőműbe lépésem után két héttel házasodtunk össze. Két felnőtt gyermekünk
van, Zita lányunk Ausztriában lakik és
dolgozik a férjével, Peti Pakson él a családjával, és itt is dolgozik.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Paksi születésűként a Dunához
közel laktunk, és naponta lejártunk a
partra. Gyermekként tanultam a horgá-

szatot. Emlékszem, nagyon sokféle hal
volt a folyóban, némelyikfajta már mutatóban sincs. Az atomerőműves horgászegyesületnél is alapító tag vagyok.
A horgászok örömére gyönyörű környezetet varázsoltak a sport szerelmeseinek. Valamikor a Kondor-tó a Dunának
egy holtága, természetes víz volt. A tó
mellett a Duna felé „földnyerő” helyek
voltak, az építkezéshez rengeteg földet
kiszedtek, és vitték töltésekhez. Ekkor
alakult ki a tórendszer helye. A meleg vizes csatornából feltöltötték a tavakat, betelepítették halakkal, és egy-két év alatt
kialakult a vízi világ, és „belakták” a halak. Legnagyobb fogásom egy 15,3 kg-os
amur volt, de többször horogra akasztottam szép példányokat. Családommal
nagyon szeretjük a halat, többek között
a csukát. Régen volt olyan év, hogy 58
kg-ot fogtam. Mostanában ritkán fogok
csukát vagy süllőt. A mai napig szívesen
töltöm a vízparton az időt, de az éjszakai
horgászat már a múlté. Ismerem a tavak
„minden porcikáját”, ami a sikeres horgászat egyik fő eleme, másik a jó csali, a
harmadik pedig a szerencse.
Feleségemmel szeretünk utazni, legutóbb a születésnapján megleptem egy
kéthetes egyiptomi utazással. Felejthetetlen utunk volt. Horgászként még álmomban sem gondoltam volna, hogy

mellig a vízben állva, a halakat a kezünkből etetjük. A csali főtt tojás volt.
A papagájhal olyan mohó volt, hogy a
tojás sárgáját kiszippantotta egyben,
majdnem az ujjamat is bekapta. Thaiföldi utunk mesébe illő volt, oda szeretnénk még egyszer visszamenni. Zsuzsának nagyon tetszik az arab világ, a
bazárban imádja a nyüzsgést és azt a
sok-sok csodát. Jártunk Jordániában,
Tunéziában, Törökországban, Olaszországban, Ausztriában. Tervünkben
szerepel egy erdélyi út, keressük a lehetőséget. Az interneten naponta olvasom
az újságokat, és tájékozódom a világ
dolgairól.
– Régi paksiként, hogy látod a város
átalakulását?
– A nyugodt, csendes kisvárosból
egy gyönyörű, infrastruktúrával kiválóan ellátott, élhető város lett. Az időseknek, fiataloknak minden tekintetben
kiváló ellátást biztosít. Szeretném, ha
a Duna-partot tovább fejlesztenék, és
mint régen, a személyi hajók rendszeres
járatát újra beindítanák. Örülök, hogy
tovább épül az erőmű. Rengeteg embernek, fiatalnak lesz munkája, és fejlődik
a város. Az új munkalehetőséggel pluszpénz kerül az emberekhez. Ezzel biztosítják a megélhetésüket, gyarapítják a
vagyonukat, és hozzájárulnak az ország
fejlődéséhez.

Vadai Zsuzsa

A nyugdíjpénztári megtakarításról

CSALÁDI KARÁCSONY

A nyugdíjcélú öngondoskodás pénztári formája két
évtizede sikeres, a Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztár már 20 éve tevékenykedik eredményesen a pénztártagok szolgálatában.
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás számos előnnyel rendelkezik,
amelyeket érdemes megfontolni a nyugdíjcélú megtakarítási forma kiválasztásánál:
• a nyugdíjpénztári egyéni számla hozama kamatadó- és eho-mentes,
• a befektetések hozama más megtakarítások hozamával versenyképes,
• az egyéni befizetések után 20%-os adó-visszatérítés igényelhető, 2014től már évi 150 ezer forint erejéig,
• az adó-visszatérítés 100%-ban az egyéni számlát növeli,
• a munkáltató is növelheti a megtakarítást: béren kívüli juttatás keretében
tagdíj-hozzájárulást, adományt, támogatást fizethet az egyéni számlára,
• tagi kölcsön formájában egyszerűen, rugalmasan és a banki hitelkamatnál jellemzően alacsonyabb kamattal lehet készpénzhez jutni,
• 10 éves várakozási idő letelte után a számláról nem nyugdíjcélú kifizetés,
pl. az adómentes hozam igényelhető,
• a tagdíjbefizetések összege rugalmasan változtatható, a havi egységes
tagdíj akár egyösszegű befizetésével vagy nagyobb összeggel,
• más befektetési termékek, biztosítások költségeivel összehasonlítva a
nyugdíjpénztári számla költsége alacsonynak tekinthető.
Nyugdíjpénztári befizetést ösztönző akció
A Pannónia Nyugdíjpénztár az öngondoskodás elősegítése és erősítése érdekében befizetést ösztönző, megtakarítást növelő akciót hirdetett idén,
amely 2014. december 31-éig tart. (Részletek a pénztár internetes oldalán.)
A pénztár az akció keretében a legalább évi 750 ezer forint egyéni tagdíjbefizetést teljesítő tagok körében wellness-szállodai utalványt, okostelefont, továbbá könyvutalványokat sorsol ki. A pénztár az akcióval az
önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást és annak előnyeit kívánja népszerűsíteni.
Lóczy Erzsébet

A Paksi Atomerőmű családi programot szervez az ASE Szabadidősport Szakosztályának
közreműködésével december 13-án, az ASE
Sportcsarnokban, ahol a sport, a mozgás és
játékos vetélkedés kap főszerepet.
A „Családi Karácsony 2014” program keretében a játékos vetélkedők mellett lehetőség
lesz különböző sportágak kipróbálására is
neves sportolók közreműködésével. A résztvevők egy csapatban küzdhetnek olyan sikeres paksi sportolókkal, mint Bor Barna,
Gulyás Róbert, Éger László vagy Boros Gergő. A jelenlévők különleges sportággal, az
amerikai focival is megismerkedhetnek a
szekszárdi „Bad Bones” amerikai football
klubcsapat tagjainak jóvoltából, akik egy rövid bemutatót is tartanak. A csapat felszerelése a helyszínen megtekinthető, sőt, akár fel
is próbálható. A délutánt a Kiskalász zenekar
Sünkarácsony című zenés gyermekműsora
zárja. A rendezvény ideje alatt a nézőtéren
és a klubhelyiségben a kisebbeket kézműves foglalkozások, arcfestők és babasarok várja. A rendezvény
házigazdáiként Barabás
Éva és Kovács „Kokó”
István várja a résztvevőket.
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Egy festmény és mögötte a festő

Rembrandt: Önarckép
Rembrandt van Rijn (1606–1669)
egyik legkorábbi, 23 évesen festett
önarcképe látható a képen, amely
igazán eltér kortársaiétól. Akkoriban a festők célja leginkább a modell vagy megrendelő valósághű,
hiteles megfestése volt. Rembrandt
ezzel szemben az emberi lélekkel
is foglalkozott, és ha megnézzük a
képeit, akkor azokon keresztül egy
kicsit megismerjük a modell személyiségét is. Ezen a kócos hajú
képen átsüt Rembrandt fiatalságának kíváncsisága és energiája. Akkoriban az sem volt megszokott,
hogy a modell arcának nagy része
árnyékban legyen, de ő ezt is kipróbálta. Képeinek meleg színei, a fények és árnyékok
ábrázolása szintén egyedülállóak.
A festő édesapja molnár volt, fiát tudósnak szánta, aki el is kezdte a Leideni Egyetemet. A festészethez való vonzalma azonban győzött, és hamarosan műtermet is nyitott Leidenben. Elismert portréfestő vált belőle, és családjával jómódban éltek. Csak
negyedik gyermeke, Titus élte meg a felnőttkort, és felesége, Saskia is nem sokkal
Titus születése után meghalt. Rembrandt életmódja nem volt takarékosnak nevezhető, műkincseket vásárolt, és talán ez vezetett ahhoz, hogy 1656-ban csődöt kellett
jelentenie, és szegényen halt meg. A kiállításon látható az 1660-as években készült
utolsó önarcképe is.
Rembrandt élete során mintegy hetven önarcképet festett, ezek közül három is látható a Szépművészeti Múzeumban 2015. február 15-ig a „Rembrandt és a holland
arany évszázad festészete” kiállításon, amelyet az MVM Zrt. támogatásával rendeztek
meg. Érdekesség, hogy a kiállítás kurátorát, Ember Ildikót, a Holland állam kitüntetésben részesítette a kiállítás színvonalas felépítéséért.
Susán Janka

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Kardos Sándor (1935–2014)
2014. október 22-én, 79 éves korában elhunyt Kardos Sándor,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1935. február 18-án
született Csopakon. 1989. május
16-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december
30-án történő nyugdíjba vonulásáig a Balatonfüredi Rehabilitációs Központban kertészeti segédmunkásként dolgozott.
Temetése 2014. október 31-én, az arácsi (Balatonfüred)
temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Kern János (1956–2014)
2014. október 23-án, életének
59. évében elhunyt Kern János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1956. április 10-én,
Pakson született. 1980. január
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008. december
30-án történő korengedményes
nyugdíjazásáig a Karbantartási
Főosztály Reaktor és Készülék Karbantartó Osztályán dolgozott nukleáris karbantartó lakatosként.
Temetése 2014. október 31-én, Pakson, a Fehérvári úti
temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok, volt
munkatársak kísérték végső útjára.

Mi illik?

Ajándékozás

„Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek.
Gondolkodtam, mit is adhatnék neked.
Amit csak én adhatok, amiről te is tudod,
hogy igazán én vagyok.”
(Piramis együttes)

Éppenhogy csak visszajöttünk a nyári
szabadságról, elkezdődött az iskola, túl vagyunk a szüreten, és rácsodálkozva vehetjük
észre a boltokban a közelgő ünnep első jeleit. A naptárba belenézve pedig láthattuk,
itt az advent, és ezzel együtt közeledik a karácsony. Az az ünnep, amely mindenki számára egyaránt a szeretetet, a családi együttlétet jelenti, és amikor a gyertyák fényében
megajándékozzuk szeretteinket. Az advent meghatározó, gyönyörű időszaka az évnek;
ilyenkor egyszerre tekintünk vissza és tervezünk előre.
De most inkább nézzük a gyakorlati oldalát, hiszen ilyenkor veszi kezdetét a karácsonyi ajándékvásárlás. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek
kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és
valódi lényegét. Nyugodtan gondoljuk végig: kit szeretnénk megajándékozni; tudunk-e
titkos vágyakról; kinek mi a hobbija; mivel tudnánk igazán örömet szerezni; milyen keretből gazdálkodhatunk; és nem utolsó sorban mi az, amit mi magunk el tudunk készíteni?
Az ajándék sok mindent kifejez: az odafigyelésünket, a szeretetünket, a másik iránti tiszteletünket, megbecsülésünket. A saját magunk által készített ajándéknak mindig
különleges értéke van, hiszen míg készül, arra a személyre gondolunk, aki kapja majd.
Melyikünk nem emlékszik egy dédi kötötte pulcsira, nagypapa által készített játékra vagy
a nagyi nagy gonddal sütött karácsonyi mézes kekszére? Antoine de Saint-Exupéry kis
hercegének szavait idézve: „Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá
a rózsádat.” És ezt érzi a megajándékozott, ezzel szerzünk igazán örömet neki! De természetesen ugyanez az odafigyelés vonatkozik arra az ajándékra is, amit tudatosan – sokszor hetekig – keresünk a boltok kínálatában, és kreatív csomagolással teszünk egyedivé.
De az ajándékban az a jó, hogy nemcsak adunk, hanem kapunk is. Izgalom, a meglepetés öröme mindahányunkat jó érzéssel tölt el.
Semmiképp ne érezzük magunkat kínos helyzetben, ha valaki olyantól kaptunk, akitől nem is számítottunk rá. Örüljünk neki, mert ez azt jelenti, hogy fontosak vagyunk
számára! Egy „köszönöm” érte tökéletesen elegendő, és semmiképpen ne magyarázkodjunk, hogy tőlünk miért nem kapott.

Kovácsné Andi

Dobó Mihály (1954–2014)
2014. október 23-án, 60 éves
korában elhunyt Dobó Mihály,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. Kelebián született
1954. augusztus 15-én. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1989.
április 25-én nyert felvételt. 2007.
december 31-én történő korengedményes nyugdíjba vonulásáig a Műszaki Főosztály Építészeti Műszaki Osztályán
dolgozott építészeti állapotfelügyelő munkakörben.
Családja, rokonok, ismerősök, volt munkatársak 2014.
november 7-én, a paksi református temetőben kísérték
végső útjára.

Virág János (1955–2014)
2014. október 28-án, 60 éves
korában elhunyt Virág János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1955. szeptember
17-én, Fácánkerten született.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1985. december 13-án vették fel.
2008. december 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig
a Vegyészeti Főosztály Vegyészeti Technológiai Osztályán
dolgozott művezető munkakörben.
Temetése 2014. november 8-án, a Tengelic-Júliamajori
temetőben volt, ahol családja, rokonok, ismerősök, volt
munkatársak kísérték végső útjára.

Gyöngyösi Sándorné (1939–2014)
2014. október 24-én, türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után, életének 76. évében
elhunyt Gyöngyösi Sándorné,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1939. április 7-én, Dunaszentgyörgyön született. 1979.
szeptember 20-án nyert felvételt
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1992. február 1-jén történő nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon takarítóként dolgozott. Amíg egészsége
engedte, mindig a családjáért fáradozott.
Családja, rokonok, ismerősök, volt munkatársak 2014.
október 31-én, a dunaszentgyörgyi temetőben kísérték
végső útjára.

Csúcs Csaba (1943–2014)
2014. november 5-én, 71 éves
korában elhunyt Csúcs Csaba,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. Budapesten született
1943. február 5-én. 1978. július
17-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006. október
31-én történő öregségi nyugdíjazásáig az Üzemfenntartási Főosztály Automatika Osztályán dolgozott műszerész munkakörben.
2014. november 27-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben családja, rokonok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Temetése 2014. november 28-án, Budapesten, a Farkasréti temetőben volt.
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Babahírek
A nevem Bencze Csongor, és a szekszárdi kórházban születtem 2014. október 2-án. Első gyermek
vagyok a családban, a szüleim már régóta várták
érkezésemet. Születési súlyom 3160 gramm, hos�szúságom 54 centiméter volt. Igazi éjjeli bagoly
vagyok, szeretem a szüleimet szórakoztatni éjszakánként. Szüleim szerint nappal egy tünemény
vagyok. Szeretem a pocakomat, és az éhségemnek
hangot is adok. Délutánonként rá szoktam pihenni az éjszakára a friss levegőn. Este
következik a kedvenc programom, a fürdés, ami persze eleinte nem volt a kedvencem.
Apukám, Bencze Tamás dozimetrikusként dolgozik a Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály Dozimetriai Osztályán. Anyukám, Benczéné Knábel Marietta a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozott Pakson családgondozóként az érkezésemig.
Kiss Marcell vagyok. 2014. október 2-án születtem Pécsett, 4050 grammal és 52 centiméterrel.
Kétéves bátyámhoz, Petihez hasonlóan az utolsó
pillanatig kihúztam anyukám pocakjában, jócskán
megvárakoztatva családomat. Születésem pillanatától fogva nyugodt, türelmes, szemlélődő, jó étvágyú baba vagyok. Időközben azonban a hangom
is megjött. Így gyerekzsivajjal duplán is megtelt
a ház, szüleinknek lefoglaljuk minden percét. Nagyon szeretek karban lenni, onnan
figyelni örökmozgó testvérem ténykedését. Apukám, Kiss Péter technológus mérnökként a Gépész Műszaki Osztályon dolgozik. Anyukám, Kissné Fiziker Renáta a Vak
Bottyán Gimnázium tanára.
Pálfalvi Adina vagyok. Pécsett születtem, 2014. október
2-án. Akkori versenysúlyom 2810 gramm volt, 48 centiméterrel. Mára már ezt túlteljesítettem, mert nagyon
szeretem a hasam. Első gyermekként a családban kihasználom, hogy mindenki nagyon sokat foglalkozzon velem.
Apukám Pálfalvi Gábor, turbina főgépészként dolgozik a
Turbina Osztályon. Anyukám pedig a Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft.-nél rendezte az emberek bérügyeit.
Lakásbérleti szerződésemet 2014. október 3-ai hatállyal
felmondták, és 13 óra 46 perckor, az általam bérelt helyiség elhagyására köteleztek. Ennek okáért nem megfelelő viselkedésemet: a környezetem állandó zaklatása,
izgés-mozgás, nevezték meg. Elárulom, hogy a látszat ellenére szívesen költöztem ki. Eddigi helyem, 57 centiméteres hosszúságom és 4680 gramm súlyom miatt, a csintalanságok elkövetéséhez egyre szűkebbnek bizonyult.
A kilakoltatás fáradalmait egy óriási alvással pihentem ki.
Utána felfrissülve, méltán éreztem úgy, hogy az új helyemen is Én vagyok az úr. Megérkeztem. Bába Lora vagyok.
Amit nagyon szeretek, fürdeni, apa és anya karjaiban elaludni. Amit kevésbé szeretek,
éhesnek lenni. Édesapám, Bába Gergő biztonsági őrként dolgozik az Atomix Kft.-nél.
Édesanyám születésemig cukrászként dolgozott.
Jantner Lili vagyok, Szekszárdon születtem 2014.
október 6-án, éjjel 1 óra 38 perckor. Születésemkor 2880 gramm és 54 centiméter voltam. Van egy
10 éves nővérem, Enikő, aki már nagyon várt engem. Jelenleg 6 hetes vagyok, sokat szopizom és
alszom, amikor ébren vagyok érdeklődve figyelem
a külvilágot. Keveset sírok, leginkább akkor, amikor fáj a
pocakom és éhes vagyok. Apukám Jantner Csaba, az erőműben dolgozik a Munka- és Tűzvédelmi Osztályon emelőgép-felügyelőként. Anyukám Jantner Ildikó, ő Pakson, a
rendelőintézetben dolgozik szakasszisztensként.
Pumerschein Mirkónak hívnak, és Szekszárdon születtem
2014. október 6-án. Születéskori súlyom 3000 gramm,
hosszúságom 52 centiméter volt. Első gyermek vagyok a
családban. Az alvás mellett a kedvenc elfoglaltságom az
evés, emiatt szépen gyarapodom. Nagyon szeretek apa és

anya hasán aludni. Már egyre többet nézelődök, szívesen hallgatok verseket, mondókákat, dalokat. Apa, Pumerschein Péter a Turbina Osztályon turbinagépészként dolgozik. Anya, Pumerscheinné Bedekovity Zóra a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban igazgatóként dolgozott.
A nevem Józsa Emília. Szekszárdon születtem 2014. október 8-án, 3460 grammal és 54 centiméterrel. Második
gyermek vagyok a családban. Ügyesen szopizok, éjjel
csak egyszer kelek fel enni, hagyom aludni megfáradt
szüleimet. Nappal viszont gyakran vagyok fent, nagyon
szeretem az arcokat, ha beszélnek hozzám, és amikor a
nővérem énekel nekem. Szeretek a friss levegőn sétálni.
Apukám, Józsa Sándor a Turbina Osztályon turbinaoperátorként dolgozik. Anyukám, Józsáné Reisch Edit pénzforgalmi ügyintézőként dolgozott.
Gabnai Gábornak hívnak. 2014. október 17-én, Dunaújvárosban 1 óra 15 perckor jöttem a világra. Születésemkor
súlyom 3000 gramm, hosszúságom 51 centiméter volt.
Első gyermek vagyok a családban. Legkisebb családtagként élvezem a család szeretetét, babusgatását. Szüleim
szerint jó kisbaba vagyok, de amikor éhes vagyok, annak
hangot adok, nem szeretem, ha megvárakoztatnak. Ha
tele a pocim, édesen álomba szenderülök, ha éppen nem
fájdogál a hasam. Az idő haladtával egyre többet vagyok
ébren, és élvezem, ha foglalkoznak velem, dicsérnek, ha
kézről kézre járok. Figyelem és érdeklődéssel veszem az
új dolgokat, ingereket. A fürdéstől még kicsit félek, néha megijedek, de ilyenkor apa
megfogja a kezemet, és megnyugszom. Napközben többnyire anyai gondoskodásban részesülök, de várjuk apát, aki hazaérve szívesen veszi át a szülői teendőket. Anya
Gabnainé Benics Zsuzsanna, az Atomix Kft.-nél műszaki előkészítő mérnök munkakörben dolgozott. Apát Gabnai Gábornak hívják.
Fáth Bálint vagyok, és 2014. október 20-án, Szekszárdon születtem. Első gyermekként, 2950 grammal és 56 centiméterrel érkeztem a családba. Nagyon jó kisbaba vagyok, jól eszek, és sokat alszom.
Amikor ébren vagyok, szeretem, ha beszélnek hozzám. Imádom, ha énekelnek nekem, és ha simogatnak. Az esti fürdést nagyon élvezem, de az öltözködés már nem nagyon tetszik. Apa Fáth Bálint,
a Biztonsági Rendszer Osztályon technológus mérnök. Anya Fáthné Körmöczi Zsanett,
születésemig az OVIT Zrt.-nél műszaki ügyintézőként dolgozott.
A nevem Horváth Bence. Szekszárdon születtem
2014. október 23-án, 3160 grammal és 55 centiméterrel. Első gyermek vagyok a családban, így rengeteg kényeztetést kapok. Nappal sokat alszom,
éjszaka azonban szeretek ébren lenni. Szeretem a
pocakomat, szépen gyarapodok. A babakocsiban
és az autóban mindig szívesen utazom. Apukám
Horváth Sándor, műszerész a Biztonsági Rendszer
Osztályon. Anyukám, Horváth-Mayer Ágnes, születésem előtt a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány projektmenedzsereként dolgozott.
Lovászi Fruzsina vagyok, 2014. november 4-én Pécsen kerültem először reflektorfénybe. Bemutatkozásomkor a testsúlyom 4,22 kg, a magasságom
52 cm volt. Nőies vonalaimat anyatejes étrenddel
kívánom tökéletesíteni. Már az első hetekben sikerült profi portfólióval rendelkeznem, és naponta
készülnek rólam jobbnál jobb fényképek. Másodikként érkeztem a stúdióba, de a nálam 2 és fél évvel idősebb Kornélt nem tekintem vetélytársnak. Bár tudom, hogy a sok alvás megszépíti a bőrömet, az éjszakákat sajnos
nem bírom ki egy kis virgonckodás nélkül. Fotósaim és egyben menedzsereim: Lovászi Péter (külső technológiai gépész), Lovásziné Hanuszka Judit (foglalkoztató nővér a
paksi Kishegyi úti idősek otthonában).
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