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Elkötelezettséggel az eredményekért
Interjú Hamvas István vezérigazgatóval

A főjavításokon és a napi biztonságos üzemmeneten túl számos jelentős fel‑
adatot hajtottunk végre. Elvégeztük azokat a munkákat, amelyek alátámasztot‑
ták, megalapozták a 2. blokk üzemidő-hosszabbítását kérő dokumentációt, és
múlt év októberében benyújtottuk az engedélykérelmet az Országos Atomener‑
gia Hivatalhoz. Mindez egy nagy leterheltséggel járó feladat befejező szakaszát
jelentette.
A múlt év meghatározó eseményei között kell említeni a Célzott Biztonsági
Felülvizsgálat kapcsán történt biztonságnövelő intézkedések időarányos telje‑
sítését.
Végrehajtottunk egy számunkra szokatlan, nagy odafigyelést igénylő, külön‑
leges munkát, amit a 2. blokkon tárolt, tokozott, sérült üzemanyag elszállításra
történő előkészítése jelentett. Ez a tevékenység több hónapot vett igénybe, és
nem rutinszerű jellege miatt is rendkívüli figyelemmel kellett nyomon követni.
Kiemelésre méltó a biztonságtudatosság fejlesztése érdekében lebonyolított
biztonsági kampány, ami elősegítette a Paksi Atomerőmű szakembereinek szé‑
lesebb körű felkészültségét.
A múlt évben lejárt középtávú stratégia megújítása is a jelentős feladatok
közé tartozott. Az Igazgatóság által jóváhagyott stratégia eddig még soha nem
készült ilyen részletességgel, és az érintettek ilyen széles körben történő bevo‑
násával. Jelentős mértékű a stratégia megtervezett akcióiban a végrehajtásban
is részt vevő szakemberek hozzájárulása.

folytatás a következő oldalon
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2013. évi sikereiben, a biztonságos üzemeltetésben és
a magas energiatermelési mutatók elérésében, továbbá számos nagy feladat végrehajtásában kiemelkedően megmutatkozott
a munkavállalók elkötelezettsége. Az elmúlt
év eredményeiről, a célokat teljesítő kollektíváról, valamint a jövőbeni tervekről kérdeztük
Hamvas István vezérigazgatót.
– Melyek voltak a múlt év meghatározó feladatai, legjelentősebb eredményei?
Mire lehet büszke, mivel elégedett a Paksi Atomerőmű kollektívája?
– Eredményeink több tekintetben is a korábbiaknál jobban alakultak, biz‑
tonsági mutatóink is javuló tendenciát mutatnak. A Paksi Atomerőmű blokkjai
2013‑ban 15 370 GWh villamos energiát termeltek, ami az erőmű történetében
az 5. legjobb termelési eredmény. Eredetileg sem terveztünk rekordévet, hiszen
a 3. blokki üzemidő-hosszabbításra való felkészülés sok feladatot, komoly mun‑
kát jelentett, és a blokk főjavítása a tervezettnél is hosszabb ideig tartott. Mind‑
ezek mellett sikerült olyan teljesítményt elérni, amely az 5. legjobb évet hozta,
amire így különösen büszkék lehetünk. Ennek hátterében természetesen sok
összetevő áll. Alacsony volt a blokkok nem tervezett kiesésének gyakorisága, és
ebből eredően magasak lettek a termelési mutatók. Ez mindenképpen azt mu‑
tatja, hogy jól végeztük munkánkat. Jó a berendezések karbantartásának minő‑
sége, és ennek folytán jók a rendelkezésre állási mutatók is.

Díjat kapott mecénási tevékenységéért
a Paksi Atomerőmű

Pataki Dezső, Horváth Zsolt és Iványi Krisztina

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelt figyelmet fordít a környezetében élők gazdasági, szociális, kulturális fejlődésére. Arra törekszik, hogy
a gazdasági életben betöltött súlyával
összhangban hatékonyan érvényesüljön a társadalomért és a környezetért
érzett felelősségtudata. Társadalmi
felelősségvállalásában helyet kap úgy
az oktatás, mint a művészetek pártolása. Ilyen irányú tevékenységét ismerték el az Év Mecénása díj adományozásával.
A Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány és a Dunaföldvári Városi Művelődési Központ a Magyar Kultúra
Napja alkalmából január 22-én tartott
ünnepségen elismeréseket adott át
a kultúra támogatóinak és a kultúrá-

ban jeleskedőknek. Ez alkalomból részesült az Év Mecénása díjban a Paksi Atomerőmű. Az elismerést Iványi
Krisztina operatív kommunikációs
vezető vette át Pataki Dezső művelődési ház igazgatótól és Horváth Zsolt
polgármestertől.
A rendezvényen Iványi Krisztinát kérték fel, hogy ünnepi köszöntőt
mondjon, aki beszédében kiemelte
az atomerőmű mecénási tevékenységét, amelyet elsősorban környezetében fejt ki, és amellyel a kulturális,
művészeti és tudományos értékmegőrzést és értékteremtést segíti.
Az Év Mecénása díjban részesült
továbbá a Pannonia Ethanol Kft., a
Dunaföldvár Kultúrájáért elismerést
a Cantemus kórus kapta.

Találkozó a TEIT-települések vezetőivel
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. találkozót szervezett a TEIT-hez (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás) tartozó, az atomerőmű 12 km-es
körzetében fekvő települések vezetőivel.
A rendezvényen Hamvas István vezérigazgató a Paksi Atomerőmű 2013. évi tevékeny‑
ségéről, valamint a cég előtt álló legfontosabb jövőbeli tervekről és feladatokról tájé‑
koztatta a polgármestereket. Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató a TEIT és az
atomerőmű közötti kommunikációs együttműködés új lehetőségeit ismertette. A tá‑
jékoztatókat követően a polgármesterek kérdéseire válaszoltak az erőműves vezetők.
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Elkötelezettséggel az eredményekért
Interjú Hamvas István vezérigazgatóval

– Miben nyilvánult meg a motiváltság, az elhivatottság
a munkavállalók részéről?
– Míg a korábbi stratégiai feladatokat is eredménye‑
sen végrehajtottuk, addig a mostaninál az a jellemző,
hogy egy erősen motivált vezetői és munkavállalói gár‑
da áll mögötte. Az ő elkötelezettségük a garancia a célok
megvalósítására. Ilyen teljesítményt elérni, kiváló mun‑
kát végezni csak elkötelezett kollégákkal lehet. A cég
eredményei tekintetében is a munkatársakon van a hang‑
súly. Sikert elérni nem lehet csupán technológiával, ah‑
hoz kell a jó menedzselés és kell a jó szakember. Éppen
ezért kulcsfontosságú a cég munkavállalóinak együttese.
Az eredmény legfőképp azoké, akik ezen dolgoznak nap
mint nap. A múlt év rámutatott, hogy valóban nagyszerű
ez a csapat. És ezt nem csak az eredmények, a termelési
és biztonsági mutatók igazolták vissza, hanem a humán
és a biztonsági területen készült felmérések is.
– Mire terjedtek ki a felmérések? A cég iránti elkötelezettség miként mérhető?
– A felmérések kimutatták, hogy a Paksi Atomerőmű‑
ben a munkahelyével, a munkakörülményeivel és a mun‑
kájával elégedettek aránya több mint 71%. A proaktív,
a sikerért mindent megtevők aránya pedig még további
22%. Így az elégedettek és elkötelezettek aránya 93%-ra
tehető. Munkatársaink mindösszesen 6,4%-a elégedet‑
len az atomerőműben betöltött szerepével. Ezek az ada‑
tok az ország legjobb cégei közé sorolják az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-t. Az elkötelezettség mögött komoly
hozzáállás és gondolkodás áll.
A biztonsági kultúra felmérése alapján a dolgozók biz‑
tonság iránti elkötelezettsége 80%-os. A felmérés ano‑
nim módon készült, így a biztonság iránti elkötelezettség
magas szintjét, a lojalitást, az elégedettséget tekintve
valósak az adatok. A biztonság és a cég iránti elkötele‑
zettség olyan érték, olyan gondolkodásmód, amely nem

egyszerűen alakul ki. Ez több éven át tartó folyamat, ami‑
hez az emberek összessége, az együttes akarás szüksé‑
ges. Ez itt nálunk megvan, erre mi büszkék vagyunk.
– Milyen feladatok, milyen jövőkép előtt áll a Paksi
Atomerőmű?
– A nemzetgazdasági stratégiai szerepünk szerint
ugyanúgy, mint eddig, 2014-ben is biztonságosan kell
működtetnünk az erőművet, úgy kell gazdálkodnunk
a javakkal, hogy versenyképességünk fennmaradjon.
Dolgoznunk kell a stratégiai feladatokon, és a Célzott Biz‑
tonsági Felülvizsgálat feladatainak végrehajtásán.
Reméljük, hogy idén megkapjuk a 2. blokk üzem‑
idő-hosszabbítási engedélyét, de ettől függetlenül dol‑
goznunk kell a további blokkok üzemidő-hosszabbításá‑
nak előkészítésén, engedélykérelmén. Idén a 4. blokkon
lesz a nagy főjavítás, amikor is el kell végezni rajta azokat
az átalakításokat, amelyeket a többi blokkon már elvé‑
geztünk.
Februárban a WANO képviselői érkeznek utóvizsgálat‑
ra, ősszel pedig a NAÜ OSART-vizsgálata vár ránk. A vizs‑
gálatokra készülünk, a követelményeknek igyekszünk
a lehető legjobb tudásunk szerint megfelelni, azon kell
dolgoznunk, hogy a legjobbak legyünk. Amennyiben
a vizsgálatok feltárják még meglévő gyenge pontjainkat,
az csak hasznunkra válhat: elősegítheti további fejlődé‑
sünket.
Hosszabb távú jövőnk az új blokkok építése. Mint
ahogy a média is hírül adta, úgy tűnik, hogy az álomból
valóság lesz. Az új blokkok építése nemcsak az atom‑
erőműben, hanem a térségben is változást okoz, amit
segítenünk kell. A meglévő blokkok még húsz évre, az új
blokkok pedig generációkon átívelve biztosítják a kör‑
nyéken élők megélhetését, azt, hogy unokáink is itt dol‑
gozhassanak.
LAnna

Öt megyébe látogat az idén az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tájékoz‑
tató kamionja. Ez alkalommal Tolna, Bács-Kiskun, Fejér,
Somogy és Baranya megye 1500 és 5000 fő közötti lakos‑
ságszámú településeit keresi fel.
A mozgó kiállítás célja, hogy az atomerőmű jelenével
és jövőjével kapcsolatos információkat az érintett célkö‑
zönség közvetlen lakókörnyezetébe vigye, bemutassa az
atomerőmű biztonságos működését, valamint a magyar
gazdaságra, társadalomra és környezetvédelemre gyako‑
rolt jótékony hatásait.
A kamion első nagy körútja során, 2009 októbere
és 2010 májusa között a hazai nukleáris létesítmények
környezetébe, valamint a radioaktívhulladék-tárolók
körzetében érintett településekre látogatott el. Ennek
keretében a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs
Társulás (NyMTIT), a Társadalmi Ellenőrző és Tájékozta‑
tó Társulás (TETT), a Társadalmi Ellenőrzési, Információs
és Településfejlesztési Társulás (TEIT), valamint az Izotóp
Tájékoztató Társulás (ITT) helységeit kereste fel. Ezt köve‑
tően az atomerőmű 30 km-es körzetén belüli összes tele‑
pülésre is eljutott a kiállítás.
A következő három körút során a tájékoztató kamion
Budapest, valamint az ország 19 megyéjének 5000 főnél
nagyobb lakosságszámú településeire látogatott el.
2011 nyarától kezdődően a kiállítást jelentős érdek‑
lődésre számot tartó nyári fesztiválokon (VOLT Fesztivál,
Balaton Sound, EFOTT stb.), felsőoktatási intézmények
rendezvényein (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá‑

fotó: MVM

Ötödik körútjára indult az interaktív kamion

nyi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egye‑
tem stb.) tekinthették meg az érdeklődők. A fentieken
kívül a kamion szakkiállításokon és bemutatókon (MVM
Energia futam, Energoexpo, Kecskeméti Repülőnap),
gasztronómiai fesztiválokon (békéscsabai Kolbászfeszti‑
vál, kalocsai Paprikafesztivál), helyi, illetve regionális ren‑
dezvényeken (paksi Villamos Nap, Fehérgyarmati Napok
stb.) fogadta a látogatókat.
A 2009–2013 közötti időszakban a tájékoztató ka‑
mion 766 nap során hazánk 389 településére jutott el, és
181 659 érdeklődő kereste fel a kiállítást.
A 2014-es évben a tájékoztató kamion az öt megye
települései mellett hétvégenként, továbbá a nyári idő‑
szakban fesztiválokra és egyéb rendezvényekre juttatja
el a kiállítást. A kamion kiállítási anyaga a tájékoztatáson
túl lehetőséget teremt a lakosság részéről felmerült kér‑
dések megválaszolására, az interaktív párbeszéd megva‑
lósítására. TZ

A Paksi Atomerőműben
új karbantartási igazgatót
neveztek ki
2014. február 1-jétől Takács Zoltán az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. karbantartási igazgatója.
Takács Zoltán 1984-ben szerezte erőgépész
üzemmérnök diplomáját, ezt követően kezdett
dolgozni a Paksi Atomerőműben.
Vezetői tapasztalatait osztályvezetői, illetve fő‑
osztályvezetői pozíciókban szerezte: hat éven ke‑
resztül osztályvezetőként irányította a BIG MINFO
Minőségellenőrzési Osztályát, 2005-től 2008-ig a
MVIGH MIG Műszaki Főosztályának volt vezető‑
je, 2009-től igazgatói kinevezéséig pedig a MIG
Rendszertechnikai Főosztály főosztályvezetője‑
ként dolgozott. Munkája során több projektben
is szerepet vállalt. A karbantartás-irányítási folya‑
mat fejlesztése során közreműködött a nemzetkö‑
zi iparági tapasztalatok feldolgozásában és hazai
gyakorlatba történő beillesztésében. Az atomerő‑
mű első biztonságnövelő intézkedéseihez kap‑
csolódó beruházási munkálatokban közvetlenül,
karbantartás-irányítóként vett részt, de hozzájá‑
rult az atomerőmű teljesítménynövelési projekt‑
jének munkájához is. Személyesen irányította a
súlyosbaleset-kezelés dokumentációs hátterének
és a leállási állapot orientált kezelési utasításának
kidolgozását. Közreműködött a Célzott Biztonsági
Felülvizsgálat végrehajtásában, majd a felülvizs‑
gálat során meghatározott javító intézkedések
koncepcióterveinek elkészítését is személyesen
irányította. Munkája során közvetlenül részt vesz
az üzemidő-hosszabbítási és más kiemelt projek‑
tek tevékenységében.

Új igazgató
az MVM OVIT Zrt.-nél
2014. január 15-től Hofer Noémi lett az MVM
OVIT Zrt. gazdasági igazgatója. Hofer Noémi közgazdász, diplomáját 1998-ban a Corvinus Egyetemen szerezte. Ezt követően az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles közgazdász
másoddiplomát szerzett. Okleveles adótanácsadói, valamint nemzetközi adózás területen okleveles adószakértői végzettséggel is rendelkezik.
Vezetői tapasztalatait többek között energetikai
cégeknél betöltött pozíciókban szerezte. 2005-től
2010-ig a Dunamenti Erőmű Zrt. pénzügyi igazgatója, majd két évig a Gordon & Webster Zrt.
adó-tanácsadási üzletágvezetője volt. 2012-ig a
Mol Nyrt. Upstream és Midstream Divízió tervezés és kontrolling vezetőjeként dolgozott. Angol,
francia és spanyol nyelven beszél. OVIT

Energiahatékonysági pályázat
vállalkozásoknak
Energiahatékonysági pályá‑
zatot hirdetett a hazai mikro-, kis- és középvállalko‑
zások számára az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
energiakereskedő leányvállalata, az MVM Partner
ZRt. Azon energiatudatos cégek pályamunkáit várják
2014. március 6-ig, amelyek már megvalósult, ener‑
giahatékonyságukat növelő intézkedéseiknek kö‑
szönhetően csökkentették energiafelhasználásukat.
Bővebben: www.energiatudatossag.mvmp.hu
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Január 21-én kínai delegáció érkezett az erőműbe. A vendégek megbe‑
szélésen vettek részt, majd az üzemi bejárást követően megtekintették a
Karbantartó Gyakorlóközpontot.

Január 24-én az amerikai nagykövet helyettese, Mark Andre Goodfriend
látogatott az atomerőműbe. A vezérigazgatónál tett megbeszélés után
megtekintette az üzemi területet és a Karbantartó Gyakorlóközpontot.

fotó: Lovásziné Anna

Január 28-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-, illetve Nyugat-dunántúli
vezetői érkeztek Paksra, atomerőmű-látogatásra.

Az elmúlt évben is nőtt az érdeklődés
a Paksi Atomerőmű iránt, tovább emelkedett a látogató csoportok száma.
A Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK)
1285 csoport fogadásával büszkélkedhet, a csoportkísérők 36 823 vendéget vezettek és láttak el információval
a Paksi Atomerőmű működéséről, az
atomenergia békés célú felhasználásáról, hasznosságáról.
A látogatóközpont 102 kiemelt csopor‑
tot fogadott, amelyek között szerepelnek
külföldi országok képviselői, nagykövetek
(japán, kínai, orosz, francia, angol, finn),
világcégek képviselői, európai és hazai or‑
szággyűlési és önkormányzati képviselők,
belföldi politikai pártok, valamint határon
túli magyar vendégek. A külföldi diákcso‑
portok közül a brazil és dán hallgatók vol‑
tak többségben.
Hasonlóan az előző évekhez, 2013-ban
is az előre bejelentkezett, regisztrált cso‑
portok látogatása volt jellemző, melyek
főként általános és középiskolás diákok‑
ból tevődtek össze. Számos tanulót fo‑

Január 30-án ör‑
mény és ukrán
hatósági szakem‑
berek látogattak
Paksra az Ameri‑
kai Nukleáris Ha‑
tóság (NRC) által
támogatott kép‑
zés keretében.

A biztonság mindenekelőtt
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
szokásos évindító sajtótájékoztatóját tartotta székházában január 23-án. Az intézmény
vezetői illetékesség szerint felosztották
egymás között a témákat. Visszatekintettek
a 2013-ban elvégzett feladatokra, körvonalazták a jövő nagy ívű terveit.
Fichtinger Gyula főigazgató kiemelte, hogy
fő feladatuk a nukleáris biztonság szavatolása. Ezt tartották szemelőtt az 1. blokk üzemidő-hosszabbítási engedély kiadásánál. Most a
2. blokk következik, aminek beérkezett kérvényét év végéig elbírálják. A gondolat felmerülésétől kísérik figyelemmel a témát.
Az új paksi blokkokkal kapcsolatban elmondta, hogy már 2003-tól foglalkoznak a
kérdéssel. Öt típusterv hozzáférhető adatait
megvizsgálták. Az idevonatkozó jogszabályokat 29 helyen módosították és 50 új követelménnyel egészítették ki. Csak a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, honosított tervek
alapján tudnak majd állást foglalni. A közel
100 ezer oldalnyi dokumentáció áttanulmányozásához, megfelelőségének elbírálásához
70 felsőfokú végzettségű személy felvételére és
speciális kiképzésére lesz szükség.
A nagydúsítású fűtőelemek visszaszállítása megtörtént, az üzemzavar során megsérült
üzemanyag visszaszállítási egyezményét aláírták Kijevben.
Vincze Árpád főosztályvezető beszámolt
róla, hogy tavaly a nukleáris baleset-elhárítási
gyakorlat 7 megye, 27 járás bevonásával sikeresen lezajlott. Az EU direktíváinak megfelelően mindig és mindenhol hiteles tájékoztatást
nyújtottak a nagyközönség felé. Tíz éve már,
hogy körbejárják ismertető konferenciájukkal
az egyetemeket. Megújult honlapjukról bárki
széleskörűen tájékozódhat.
Hullán Szabolcs, a frissen kinevezett
(2014. január 21.) főigazgató-helyettes felhívta a figyelmet, hogy a Célzott Biztonsági
Felülvizsgálat megtörtént. Nemzetközi szakemberek kiválónak, példaértékűnek értékel-
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Vendégeink voltak

Hullán Szabolcs, Fichtinger Gyula, Vincze Árpád

ték. A radioaktívhulladék-tárolók felügyelete
is az OAH hatáskörébe tartozik a módosított
jogszabályok következtében július 30-tól.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését átadták a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak január 1-jével.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) tüzetesen átvilágította a nukleáris és
radioaktív anyagok, kapcsolódó létesítmények
fizikai védelmének magyarországi rendszerét
(IPPAS) nemzetközi szakértők részvételével,
és rendben találta. Megállapítást nyert, hogy
jelentősen fejlődött a fizikai védelmi rendszer.
Néhány év múlva ismét sor kerül a vizsgálatra.
Az Átfogó Atomcsend Egyezmény Szervezete (CTBTO) kérésére atomcsendegyezmény
ellenőröket képeztek ki. A BOOSTER gyakorlat keretében öt ország (Spanyolország,
Németország, Franciaország, Írország és Magyarország) együttműködésében kifejlesztett
megalapozott döntéstámogató mobilrendszer
alkalmazhatóságát próbálták ki Magyarországon. Példaértékű munkájuknak, külföldi kapcsolataiknak köszönhetően 34 országból látogattak el szakemberek. Több konferencián,
külföldi misszióban vettek részt.
Az újságírói kérdésekre Fichtinger Gyula
válaszolt. Elmondta, hogy engedélyenként kb.
6+3 hónap áll rendelkezésükre, és a szakhatóságok bevonása növeli az átfutási időt.
gyulai

A Tájékoztató és Látogatóközpont
népszerűsége 2013-ban tovább növekedett
gadhattunk szomszédos és környékbeli
településekről, azonban nagyon sok ér‑
deklődőnk volt az ország távolabbi pont‑
jairól, például Szegedről, Debrecenből
vagy Egerből.
A felsőfokú oktatási intézmények szin‑
tén nagy gyakorisággal jelentik be egye‑
temista, főiskolai hallgatóikat szakmai
tapasztalatszerzés céljából. Kiemelt idő‑
szakok a tavaszi és őszi hónapok voltak,
május, június, október és november, ekkor
gyakori volt a napi 6-7 turnus vezetése.
A 16 év feletti csoportok körében az
alap látogatói útvonal (látogatóközpont
kiállítása, 4. blokki vezénylőtermi láto‑
gatófolyosó, turbinacsarnok és a reaktor‑
csarnoki látogatófolyosó) mellett, továb‑
bi programok igénybevételére is nagy
érdeklődés volt. Lehetőség van megte‑
kinteni az Atomenergetikai Múzeumot,
a hálózati vezénylőt, a vízkivételi művet,

a szimulátorközpontot, a Védett Vezeté‑
si Pontot, a Tűzoltóságot, a Karbantartó
Gyakorlóközpontot (KGYK), valamint a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Non‑
profit (RHK) Kft. bemutatótermét. Ezen
intézmények látogatásakor a résztvevők
széles körű tájékoztatást kapnak az erő‑
mű működéséről, életéről, múltjáról, il‑
letve jövőjéről.
A felsoroltak közül a látogatók rend‑
szerint beütemezik programjukba az
Atomenergetikai Múzeum megtekin‑
tését, amely egyre nagyobb népszerű‑
ségnek örvend. Míg 2012-ben 10 600 fő,
2013-ban 14 608 főre növekedett a mú‑
zeumlátogatók száma, mely 305 csoport‑
ból tevődött össze.
Kiemelt rendezvényeink között sze‑
repel a Nyílt Nap és a Családi Nap, ahol
összesen 2500 főt láthattunk vendégül.
Emlékezetes volt az Atomfutás, mikor a

futók a kiállítótéren keresztül igyekez‑
tek a cél felé, közkedvelt volt a „Bringázni
klassz” programunk, valamint a Class FM
reggeli műsora szintén rendhagyó volt,
amely a látogatóközpont előtt adta nép‑
szerű műsorát.
A 2013-as évben is voltak támogatott
csoportjaink, akiket hozzásegítettünk a
látogatás megvalósításához, biztosítva
utaztatásukat és a helyszínen étkezte‑
tésüket. A tavaszi félévben Paks és kör‑
nyékének iskoláiból, valamint Somogy
megyéből, az őszi félévben Bács-Kiskun
megyéből fogadtunk diákokat. Az iskolák
mellett a támogatott csoportok között
szerepelnek a nagycsaládosok egyesüle‑
tei, nyugdíjasklubok és női szervezetek.
Bízunk benne, hogy a látogatóköz‑
pont ismertsége a későbbiekben tovább
fog növekedni, szeretnénk tovább emelni
látogatóink számát, és reméljük, ezáltal
még több embert segíthetünk a Pak‑
si Atomerőmű megismerésében, pozitív
megítélésében.

Sipos-Szabó Csilla, TLK
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Biztonsági kultúra fejlesztése a jövőben

fotó: Lovásziné Anna

2013. év elején a biztonsági kultúra (BK) fejlesztése
jegyében indult program az atomerőműben, amely
decemberben zárult egy felméréssel és annak ismertetésével. Volent Gábor biztonsági igazgatót
kérdeztük a program eredményeiről és folytatásáról az elkövetkező években.

– A biztonsági kultúra 2013-as továbbfejlesztési
programja mennyiben különbözött a korábbi évekhez
képest?
– A korábbi években is voltak úgynevezett biztonsági napok, de komplex BK-fejlesztési programot nem
hajtottunk végre. Az utóbbi sok programelemből állt
össze, hogy a társaság munkavállalóinak teljes spektrumát el tudjuk érni. Nemcsak az erőmű dolgozóit,
hanem a külső cégek munkavállalóit is megcéloztuk
a BK-fejlesztési programmal. Abban is sajátságos volt

ez a program a korábbi évekhez viszonyítva, hogy
márciusban lebonyolítottunk egy kampányhónapot,
amikor sűrűbben jelentkeztek olyan akciók, amelyek
ráirányították a dolgozók figyelmét a biztonsági kultúrára. Az év hátralévő részében tovább folytatódtak
különböző akciók, mint pl. a motivációs program. Tehát elmondható, hogy egész évben élt a BK-fejlesztési
program.
– A program elérte céljait?
– Fontos azt hangsúlyozni, hogy soha nem lehetünk elégedettek, hiszen a BK folyamatos magas
szinten tartása az egyik alapvető eleme az erőmű
biztonságos üzemeltetésének. Az év végén elvégzett
BK-felmérés eredménye azt mutatta, hogy a 2005-ben
és 2009-ben végzett hasonló felméréssel összevetve a
biztonsági kultúra minden területén javulás tapasztalható.
A javulás egyértelmű, de mint mondtam mégsem
lehetünk elégedettek. Ha azok lennénk, akkor már
meg is tennénk az első lépést abba az irányba, hogy
csökkenjen a biztonsági kultúra.
– Melyek a továbbfejlesztendő területek?
– A felmérés eredménye azt mutatta, hogy jó irányban haladunk. Nem lehetett olyan területet azonosítani, ahova célzottan nagyobb figyelmet kell fordítani.
Azt is el kell azonban mondani, hogy a biztonsági kultúra felmérés eredményeinek értékelése a fókuszcsoportos felmérés tekintetében még nem fejeződött be.

Ebből még kijöhet egy-egy olyan probléma, amire
érdemes lesz majd célzott intézkedést hozni.
– Milyen tervek vannak a program folytatását illetően?
– 2014-ben és az azt követő években is folytatni
fogjuk a BK-fejlesztési programot, amely egyébként
szerepel a társaság 2014–2016-os stratégiájában is.
2014-ben úgynevezett emlékeztető BK-programot fogunk indítani, és minden második évben lesz olyan
kampány, amit az elmúlt évben hajtottunk végre.
Ezekben az években a BK-fejlesztés hatékonyságát
év végén felméréssel fogjuk ismételten ellenőrizni.
Az idei évre tervezett emlékeztető BK-program célja
a tavaly átadott biztonsági kultúrára vonatkozó ismeretek, információk frissen tartása, a biztonsági kultúra
iránti figyelem megőrzése. A motivációs programot is
folytatni kívánjuk, de a kapott visszajelzéseket értékelve ezt módosított formában tervezzük. A programelemek összeállításában a jövőben is számítunk azokra a
kollegákra, akik a 2013-as program összeállításában,
kidolgozásában és végrehajtásában kiváló munkát
végeztek. Az elért eredmények jelentős részben az ő
munkájukat dicséri, és megragadva az alkalmat, ezt a
munkát szeretném itt is megköszönni.

Laszlóczki Ivetta

Az amerikai atomreaktorok a farkasordító hidegben is állták a sarat
Január első napjaiban szokatlan hideg
köszöntött az USA és Kanada közép-kele‑
ti részének lakóira. Egy sarki eredetű lég‑
tömeg hömpölygött le a Sziklás-hegy‑
ség keleti oldalán egészen Texas államig.
A rendkívüli hidegben a nagy ame‑
rikai otthonok megugró fűtése drasz‑
tikusan megnövelte az energiaigényt.
A legkritikusabb helyzet január 6-án
hétfőn alakult ki, amikor például Texas
államban az áramhálózat az összeomlás
szélén táncolt, mert több erőmű leállt a
hideg miatt. Január 7-án éjszaka és szer‑
dán a kora reggeli órákban ismét kritikus
helyzet alakult ki, amikor az ország nagy
részén –20 °C körüli szintre csökkent
a levegő hőmérséklete. New Yorkban,
Bostonban és az egész északkeleten az
üzemanyag-tartalékok a kimerülés ha‑
tárára kerültek, a gázellátást a kulcspon‑
tokban korlátozni kellett. A fejlemények
miatt komoly nyomás alá került a tüzelő‑
anyag ára is: New Yorkban a pár nappal
korábbi 13 USD/BTU árak a hétfői krízis‑
helyzet nyomán 50 USD/BTU-ra szöktek
föl. A nagykereskedelmi áramárak szin‑
tén jelentősen növekedtek: 139 USD/
MWh-ról 225 USD/MWh-ra. Az árak
azonban leginkább Texasban szabadul‑
tak el, ahol a lakosság kb. fele használ
elektromos áramot fűtésre. A hálóza‑
ti vészhelyzet alatt volt egy óra, amikor
az áramár 5000 USD/MWh-on tetőzött,
ami százszorosa az átlagos 50 USD/MWh
nagykereskedelmi árnak.
Január 8-án, szerdán a PJM Inter‑
connection, 13 közép-atlanti és kö‑
zép-nyugati állam áramátviteli rend‑

szerirányítója szerint 39 500 MW gáz- és
széntüzelésű erőműkapacitás esett ki a
rendszerből az időjárás okozta mechani‑
kus hibák, gázellátási problémák és más
okok miatt. Ugyanakkor a rendkívüli hi‑
degben igen jól teljesítettek az amerikai
és kanadai atomerőművek. A nagy áram‑
keresleti időszak előtt megfelelő időben
elvégzett biztonsági ellenőrzések és kar‑
bantartások következtében a 100 ameri‑
kai reaktorból 97 üzemelt a legnagyobb
krízis idején január 7-én – 3 kivételével
nagyobb, mint 90 %-os átlagos névle‑
ges kapacitással. A Duke Energy és a
Tennessee Valley Authority rekordnagy‑
ságú áramkeresletet jelentett, a kana‑
dai Ontario Power Generation és Bruce
Power atomerőmű flottái átlagosan 90100 %-os kapacitással termeltek.
Az amerikai atomerőművek érdek‑
védelmi szervezete, a Nuclear Energy
Institute közleménye szerint az ameri‑
kai reaktorok „nem jöttek zavarba” az
extrém hidegtől. „Egyetlen atomerőmű
sem jelentett szokatlan eseményt a zord
időben, részben a nemzeti szabályozó
hatóság által kidolgozott szélsőséges
időjárási viszonyok között követendő
biztonsági rendszabályoknak köszönhe‑
tően” – közölte a NEI.
Az amerikai reaktorokhoz hason‑
lóan a Paksi Atomerőmű is jól vizsgá‑
zott tavaly a márciusi tél okozta meg‑
próbáltatások idején. A nagy hidegben
kőtömbbé fagyott szén miatt több erő‑
mű leállt, hálózati rendellenességek
következtében egész régiók maradtak
rövidebb-hosszabb ideig áram nélkül, a

gázellátás is akadozott. A Paksi Atomerő‑
mű eközben teljes kapacitással termelt,
biztosítva a közüzemek, iskolák, óvodák,
kórházak, a villanyárammal hajtott köz‑
lekedési infrastruktúra működőképessé‑
gének fenntartását.
Tudósok már korábban figyelmez‑
tettek, hogy a szén-dioxid-kibocsátás
növekedése következtében fenyegető
globális éghajlatváltozás megnöveli
a szélsőséges időjárási jelenségek ki‑
alakulásának gyakoriságát. Közvetle‑
nül ugyan nem bizonyítható, de nagy
a valószínűsége, hogy az idei év elején
megfigyelt extrém amerikai hideghul‑
lám is már ennek a következménye.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO)
tavaly év végén közzétett éves jelenté‑

se szerint a légköri CO2-koncentráció
növekedése felgyorsult: 2013 májusá‑
ban elérte a történelmi 400 ppm szin‑
tet is, ez már igen közel van a Nemzet‑
közi Energia Ügynökség (IEA) korábbi
tanulmányában még a kezelhetőség
határának tekintett 2 °C-os globális
átlaghőmérséklet-emelkedést ered‑
ményező 450 ppm koncentrációhoz.
Mivel az atomerőművek működésük
közben nem bocsátanak ki szén-dioxi‑
dot, az atomenergia biztos szövetsé‑
gesünk lehet a globális klímaváltozás
elleni harcban.
forrás: Washington Times, Reuters, Fort
Worth Star, NEI, WNN, WMO, IEA

Szerbin Pável
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A fizika népszerűsítése az Atomenergetikai Múzeumban
Kísérletsorozat Bács-Kiskun megyei TEIT-es diákoknak
Amint arról lapunk novemberi számában már beszámoltunk, az Atomenergetikai Múzeum (AEM) 2013. október
11-én fizikatanárok számára mutatta
be először tervezett fizikaikísérlet-sorozatát. A fizika nagyszerű, mert egyszerű című rendezvény után a résztvevők véleménye, javaslatai alapján
összeállt a végleges program, melyet az
elkövetkező hetekben közel kétszázötven hetedikes diák láthat a paksi helyszínen. Az AEM-ben hamarosan induló
rendezvény az első eleme az idén tervezett múzeumpedagógiai programsorozatnak.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója
a kezdeményezés hátteréről elmondta:
a társaság számára kiemelten fontos,
hogy a természettudományok, azon be-

lül is a fizika megítélése javuljon. Emellett látható az is, hogy az atomenergetika
támogatottsága szorosan összefügg az
informáltság mértékével. Ez utóbbi az
atomerőmű környezetében lévő települések lakosságát tekintve még inkább
előtérbe kerül. Azon diákoknak, akik ebben a térségben már tanulnak fizikát – a
7-8. osztályosok számára –, szeretnénk
mind a tantárgy, mind az atomerőmű vonatkozásában újdonságot adni. Fontos,
hogy saját tapasztalatukon keresztül ítéljenek meg minden olyan hírt, eseményt,
mely az atomenergetikával kapcsolatos.
A program első lépéseként a Duna bal
partján található TEIT-települések (Bátya, Foktő, Géderlak, Kalocsa) hetedikeseit keressük meg, ennek oka, hogy ott
kevés munkatársunk él, így közvetlen
információval alig rendelkeznek az atom-

– 1. rész –
A WiN 2013. évi
tevékenységének összegzése
Az Atomerőmű újság a múlt évben rend‑
szeresen hírt adott a WiN tevékenységéről,
rendezvényeiről, akcióiról. Ez alkalommal
a WiN Magyarország elnökét, Hanti Ágo‑
tát arra kértük, összegezze a szakcsoport
2013. évi tevékenységét.
A WiN éves tervét a magyar nukleáris
társaság célkitűzései alapján határozza
meg. Az egyik ilyen kiemelt cél a fiatalok
körében a nukleáris ismeretek bővítése,
fiatalok számára karrierlehetőségek be‑
mutatása a nukleáris energetika területén.
A szervezet számos versenyen vállalt aktív
szerepet. A februárban meghirdetett, há‑
romfordulós „Játékos Atomfizika” verseny‑
ben a cél a gyerekek fizika ismereteinek
bővítése volt könnyed, játékos módon,
így a diákok számára összeállított felada‑
tok között volt nukleáris totószelvény és
reaktorüzemeltetés, egy teljes kampány
lefuttatása is számítógépes szimuláció‑
ban. Ezt követte áprilisban a Szilárd Leó
Fizikaverseny, amelynek előkészítésében,
feladatainak összeállításában és a ver‑
seny lebonyolításában a WiN több tagja
is részt vett, a versenybizottságban pedig
két WiN-tag is helyet kapott. „A Szilárd Leó
Fizikaverseny keretében átadtuk a 2009ben alapított WiN-különdíjat is; a ver‑
senyben részt vevő legsikeresebb lányta‑
nuló egy teljes napot tölthetett el a Paksi
Atomerőműben, és a WiN-tagok kíséreté‑
ben betekintést nyerhetett az erőmű min‑
dennapi működésébe.” – emelte ki Hanti
Ágota. Szintén áprilisban került sor – im‑
már tizenegyedik alkalommal – az erőmű
körüli TEIT-települések kisiskolásainak fizi‑
kaversenyére, melyben a WiN szintén ak‑
tív szerepet vállalt. „Júliusban, a nukleáris
szaktáborban dr. Radnóti Katalin tagunk
középiskolásokat állított izgalmas felada‑
tok elé, például a diákoknak egy plüssma‑
ciban elrejtett Na-22 izotóp „daganatot”

kellett megtalálniuk. Nyár végén került
sor a Bugát Pál országos középiskolai ter‑
mészetismereti műveltségi vetélkedőre,
ahol szintén a szakcsoport budapesti al‑
elnöke vállalta magára a feladatok össze‑
állítását és a zsűri elnökletét. A társadal‑
mi elfogadottság és az ismeretterjesztés
bővítése érdekében a szakcsoport az év
során több középiskolába is ellátogatott.
Előadásokat tartottunk egyebek között az
egyes erőműtípusokról, a teljesítménynö‑
velésről és élettartam-hosszabbításról, a
tervezett bővítésről, a biodiverzitásról és
a hulladékgazdálkodásról is.” – tette még
hozzá Hanti Ágota.
A szakcsoport az év során több diákcso‑
portot is fogadott az erőműben, áprilisban
az ELTE 25 hallgatója látogatott el hozzá‑
juk szakmai kirándulás keretében, majd
április 25-én a Nők a Tudományban egye‑
sület szervezésében a WiN is részt vett a
„Lányok napja” rendezvényen, amikor is
22 érdeklődő lány ismerkedett meg az
atomerőművel. A WiN bemutatta nekik az
itt folyó különböző mérnöki tevékenysé‑
geket, többek között a biztonsági mérnök,
a gépész, a vegyész és az építész munká‑
ját. – Ebéd után megosztottuk tapasztala‑
tainkat arról is, hogyan lehet a karriert a
családdal, az anyasággal összeegyeztetni
– fűzte hozzá a WiN-elnök, három gyer‑
mek édesanyja. Végül októberben a kurdi
általános iskola 7. osztályos tanulóit látta
vendégül a WiN. A pályaválasztás előtt
álló fiatalok nagy érdeklődést mutattak az
atomenergetika iránt. „A kapcsolattartás a
fiatalokkal a WiN egyik kiemelt célkitűzé‑
se, úgy gondolom, e tekintetben igazán
sikeres évet tudhatunk magunk mögött.”
– zárta szavait Hanti Ágota.
Az interjú második részét az Atomerő‑
mű újság következő havi számában olvas‑
hatják.KR

erőműről. Abban bízunk, hogy a tanulók
jó hírünket viszik haza, és később családjaikkal együtt látogatnak majd vissza
hozzánk, hiszen az a tapasztalatunk, hogy
akik ellátogatnak hozzánk, valamennyien
pozitív élményekkel távoznak. A folytatásra nyitott a társaság, a diákok és a
pedagógusok visszajelzéseit összegyűjtve
szeretnénk a későbbiekben mások számára is elérhetővé tenni programunkat.
A kísérleteket bemutató fizikatanár, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa, Krizsán Árpád elmondta, hogy a kísérletek az általános iskolai

tananyagra épülnek. A hetedik évfolyam
2. féléve kapcsán tizenhárom részből álló,
mintegy 60-70 perces tesztsorozatot állított össze. A kísérletekkel az a cél, hogy
közelebb hozza a diákokhoz a fizikát,
rávilágítson, hogy mennyire sok helyen
„bukkanhatunk” a fizikai törvényszerűségekre, csak éppen nem hangsúlyozzuk
ki azok jelenlétét. Megítélése szerint a
fizika iránti érdeklődés kezdetben nagy,
ám az alacsony óraszám – legfeljebb heti
kettő –, a kötött, sok számolással, elméleti résszel járó tanmenet elveszi a fiatalok kedvét a tantárgytól. Ezen szeretne a
múzeummal és az atomerőművel karöltve változtatni, megragadva a lehetőséget,
hogy iskolákban csak nagy ritkán látható
kísérletekkel visszacsempészheti a fizikaórák régi szépségét.
A programra meghívott osztályok
utaztatását az atomerőmű szervezi, egyúttal a vendégek a rendezvénynek otthont
adó múzeumot is megtekinthetik.

Vöröss Endre

BIG–OAH jubileumi futballmérkőzés
Jubileumi esemény volt a röviden csak
BIG–OAH focinak nevezett rendezvények történetében a múlt év novemberi
találkozó: tizedik alkalommal rendezték
meg a hagyományos, barátságos futballmérkőzést a Paksi Atomerőmű Biztonsági Igazgatósága és az Országos Atomenergia Hivatal között. A két, szakmai
profilját tekintve közeli rokonságban álló
szervezet összecsapásának helyszínét
ezúttal nem az Atomerőmű Sportegyesület, hanem az Energetikai Szakközépiskola (ESZI) sportcsarnoka biztosította.
A „hazaiak” csapatában Adorján Péter, Fojdl Antal, Herczig Gábor, Herman
Attila, Jantner Csaba, Mihálovics Lajos,
Schafler Viktor, Soponyai Mihály, Sztanó
László, Tinnyei Sándor, Varnyú Elemér
és Volent Gábor játszottak. A „vendég”
OAH-csapatot Hullán Szabolcs, Macsuga Géza, Horváth Kristóf, Lázár István,
Nagy Gábor, Ligeti Ádám, Lengyel Zoltán, Lehota Mihály, Kármán András,
Petőfi Gábor és Balogh Csaba alkotta.
A játékidő két, huszonöt perces félidőből állt. A mérkőzés szokás szerint férfias volt, természetesen a sportszerűség
határain belül, és a kerek évfordulóhoz
méltó döntetlennel zárult (a mieink nyerő pozíciójából sikerült egyenlítenie az
OAH-nak a játék végére).

A meccset természetesen most is „levezető” vacsora követte, amit ezúttal az
Erzsébet Nagy Szállodában tálaltak fel.
Volent Gábor biztonsági igazgató pohárköszöntőt mondott a jeles (jubileumi) al-

kalomból, majd a hatóság részéről Petőfi
Gábor mint szervező és állandó csapattag köszönte meg a vendéglátást. A vacsora után Bana János, a Baleset-elhárítás vezetője vendéglátóként szelte fel a
stílszerű – focipályát, illetve focimeccset
formázó – tortát.
A teljes program megszervezését
idén is a „hazai csapat” tiszteletbeli tagja, Simonné Csilla végezte, a tőle megszokott profizmussal. A tizedik forduló
alkalmából egy emlékalbumot is összeállított, amely az eddigi mérkőzéseket
illusztris fényképekkel, a játékosok neveit is feltüntetve jeleníti meg.

Prancz Zoltán
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A tűzoltó szakma elismerése
ellátására is jogosulttá teszi őket. Ez számukra a
megszerzett tudás, képzettség, a tűzoltó szakma
elismerését jelenti.
Wéber Antal katasztrófavédelmi igazgató január 15én látogatott az Atomerőmű Tűzoltósághoz, ahol kö‑
szöntötte az állomány tagjait, elismeréssel szólt fel‑
készültségükről, tevékenységükről, majd átnyújtotta
számukra a névre szóló „Tűzoltó Igazolványokat”.
Az Országos Kataszt‑
rófavédelmi Főigazgató‑
ság által adományozott
igazolványokat azok a
tűzoltók kaphatják meg,
akik szakmájuk elismert
tagjai. Az Atomerőmű
Tűzoltóság
tagjainak
képzettségi és alkalmas‑
sági követelményei meg‑
egyeznek az állami tűzol‑

tóságra előírt elvárásokkal, és az erőműves tűzoltóság
állománya ennek magas szinten megfelel.
A most átadott igazolványok birtokában az atom‑
erőmű létesítményi tűzoltóságának tagjai jogosultak
közfeladatok ellátására, ugyanakkor munkahelyük
iránti lojalitást, tiszteletet, tudást és rátermettséget
követel tőlük.

SI

fotók: Schreiner István

Komoly szakmai megtiszteltetés érte a Paksi Atomerőmű
tűzoltóságának tagjait. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Wéber Antal igazgató olyan tűzoltó
igazolványokat adott át számukra,
amelyek létesítményi tűzoltóként közfeladatok

Atomerőmű Tűzoltóság 23. állománygyűlése

szituációs, begyakorló és ellenőrző gyakorlatok folytatása is.
Dr. Szvitán Gábor mentőorvos
az Atomerőmű Mentőszolgálat múlt
évi tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy ők továbbra is együttműködhetnek az Országos Mentőszolgálattal, 15 km-es körzetben vesznek

Emlékérem, melyet kollégái szavazata
alapján Krämer Róbert tűzoltó vehetett
át. Ezenkívül szolgálati éremmel gazdagodhatott: Ambach Ede, Kovács István,
Juhász Sándor, Bese Sándor, Kőbányai
Zoltán és Jantner Gábor tűzoltó.
Wéber Antal Tolna Megyei Katasztrófavédelmi igazgató elismerését fejezte
ki a paksi létesítményi tűzoltók kiemelkedő szintű munkájáért és versenyeken
való sikeres részvételükért. Megköszönte a tűzoltók és vezetőik munkáját, valamint az atomerőmű vezetésének is
köszönetét fejezte, aki ehhez a kiváló
teljesítményhez biztosította a hátteret.
Az állománygyűlés Volent Gábor
biztonsági igazgató szavaival zárult,
megköszönve a létesítményi tűzoltóság
kiváló együttműködését és feladataik
magas szintű ellátását, mellyel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos mű-

részt a segítségnyújtásban. Ismertette,
hogy 106 esetben riasztották a mentőket. Legnagyobb számban baleseti sérülésekhez (45%), illetve belgyógyászati
(23%) problémákhoz kérték segítségüket. Beszélt az orvosok és mentőtisztek
képzéséről, hiszen annak ellenére, hogy
ők a Nukleo-Med Kft. alkalmazásában
állnak, jogosítványaik megegyeznek
az OMSZ-nál dolgozó kollégáikéval.
Az előadások zárásaként idén is átadásra került az Atomerőmű Tűzoltóság

ködéséhez. Kiemelte, hogy biztonsági
teljesítményünk szempontjából nagyon
fontos, hogy telephelyünkön létesítményi tűzoltóság áll rendelkezésünkre,
melyet a biztonsági teljesítmény mutatói és a tűzmegelőzési tevékenységre vonatkozó mutatók kedvező alakulása is
bizonyít. Bízik a kiváló együttműködés
folytatásában és elmondta, hogy a cégvezetés továbbra is biztosítja a tűzoltóság működéséhez szükséges feltételeket.

Laszlóczki Ivetta

fotók: ATÜ

Január 24-én került sor az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű
Mentőszolgálat 23. állománygyűlésére. Bőhm Péter, a tűzoltóság vezetője
és az Atomix Kft. ügyvezető-helyettese, valamint a mentőszolgálat részéről dr. Szvitán Gábor mentőorvos
foglalta össze és értékelte szervezeteik múlt évi munkáját, majd ismertették a 2014. év fő feladatait, célkitűzéseit.
Bőhm Péter tűzoltó parancsnok a megjelentek köszöntésével nyitotta meg
az állománygyűlést. Ezt követően Szücs
Gábor, az Atomix Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a 2013-as év pénzügyi
mérlegét. Elmondta, hogy a tavalyi év
eredményesen zárult, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően.
Bőhm Péter tűzoltó parancsnok ismertette a tűzoltóság jogi helyzetét,
valamint a jogszabályból és együttműködési megállapodásból adódó feladatokat. Ezen feladatok közé tartozik
a tűzmegelőzési tevékenység, tűzoltási
és műszaki mentés, sürgősségi betegellátás és a vállalkozási szerződésből adódó egyéb feladatok (ügyeleti szolgálat
biztosítása, AVIT-ból adódó feladatok
ellátása és gyakorlatokon való részvétel, üzemzavar esetén a felderítésben és
elhárításban való részvétel, alpintechnika, liftből mentés, súlyosbaleset-kezeléssel, valamint a 400/120 KV-os alállomás mobil tűzvédelmével kapcsolatos
feladatok ellátása). Tűzmegelőzési tevékenység keretein belül 60 alkalommal
tartottak tűzvédelmi oktatást az üzemviteli főosztály dolgozóinak és 30 alkalommal helyszíni ügyeletet biztosítottak
az erőmű különböző területein. Tűzvédelmi ellenőrzésre 264 alkalommal került sor. A tűzoltási és műszaki mentési
tevékenység során közös gyakorlatokat tartottak az üzemi személyzettel és
helyismereti foglalkozásokat a hivatásos tűzoltóságoknak.

A parancsnok elmondta, hogy a riasztások száma 119 volt, csökkenő tendenciát mutatva, amelyet az új tűzjelző
berendezések cseréjének és a dolgozók
biztonságtudatos magatartásának tulajdonít.
A tűzoltóság állománya megfelel
az előírt képzési és vizsgakövetelményeknek, köztük magas számban vannak felsőfokú, technikusi képesítéssel
rendelkező munkatársak. A tűzoltók
számára előírt rendszeres elméleti képzéseket követő vizsgákon és ellenőrző
gyakorlatokon (119 db) jól teljesítettek. A szervezetnél számos ellenőrzést,
köztük 803 alkalommal tartottak belső
ellenőrzést. Az elmúlt évekhez hasonlóan múlt évben is számos versenyen,
tornákon indultak az atomerőmű tűzoltói, a megszokott dobogós helyezéssel hazaérve.
Bőhm Péter a 2014. év legfontosabb
feladatnak a belső szabályozórendszerek felülvizsgálatát és módosítását
tartja a megváltozott jogszabályi és
uralkodói előírásoknak megfelelően.
Továbbra is működtetni kell a bevezetett irányítási rendszert. A hivatásos
tűzoltóságok bevonásával a Tűzoltási
és Műszaki Mentési Tervben (TMMT)
szereplő előírásokra vonatkozóan
a helyismereti és ellenőrző gyakorlatokat kell tartani. Nem utolsó sorban
fontos az üzemi személyzettel közös
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Térségi kitekintő
A Magyar Kultúra Lovagja
tettek értékelését az Alapító Lovagok és
a Kultúra Lovagrendje 14 országból felkért 95 tagja végezte el, döntésük alapján
most 18 új lovag avatása történt meg.
Gáti Mariann lovagias tetteit a gálán
az alábbiak szerint olvasták fel, amely
bekerült a Kultúra Lovagja Aranykönyvébe is:

„Képzőművészeti életművéért”

A Tolna megyében élő, sokak által ismert Gáti Mariann a Magyar Kultúra
Lovagja elismerésben részesült.
A XVIII. Magyar Kultúra Napja Gálán,
január 19-én adta át a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma – a Kultúra Lovagrendje nemzetközi tanácsadó
testülete javaslata alapján – az Egyetemes Kultúra Lovagja, a Magyar Kultúra
Lovagja és posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja címeket. Itt vette át Gáti Mariann a Magyar Kultúra Lovagja díjat.
A rangos elismerést a San Diegóban
működő Magyar Ház és a Los Angelesben lévő Egyesült Magyar Ház javaslata
alapján kapta. A díjátadó ünnepségen
elhangzottak szerint 177 személyiség elismerésére tettek javaslatot. A lovagias

Faddi otthonában 1991-ben nyitotta, és azóta sikeresen működteti a Mítosz-Mesegalériát. A léleképítő író-költő-képzőművész a magyar hit-, mese- és
mondavilágot idézi és tanítja saját alkotások megszólaltatásával. Tűzzománcai,
festményei, grafikái, fából és agyagból
készült szobrai mitikus tartalmát a magyar irodalom jeles személyeinek gondolatával egészíti ki és emeli emberközelivé. Alkotásaiban megjelenik kiváló
személyisége, őstehetsége, harmonikus
életszemlélete, tiszta forrásból fakadó
lelkisége. A magyar kultúra és művészet
tiszta szívű hirdetője. Faddi Meseházában évente több ezren fordulnak meg, és
erősödnek általa emberségben. A hely,
egyedülálló tanítási módszerei miatt lelki trénig képzések színhelye. 2 szép színes könyve jelent meg. Tolna megye művészetéért kitüntető elismerést és megyei
Príma Primissima díjat kapott. 63 önálló
kiállítása volt, közöttük egy Los Angelesben, kettő San Diegóban, Kaliforniában.

Írásbeli felvételi az ESZI-ben

Vetélkedő a suliban
– gépek forradalma –
Az Energetikai Szakközépiskola és Kol‑
légium (ESZI) január 22-én játékos, ér‑
dekes műveltségi vetélkedőt rendezett
kilenc általános iskola 7-8. osztályos ta‑
nulóinak részvételével a megye, illetve
a régió településeiről.
A programot Szabó Béla, az ESZI
igazgatója nyitotta meg. Elmondta,
hogy már nem első alkalommal szer‑
vezték meg ezt a versenyt a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Az ESZI ezen
a napon egy vetélkedővel kíván ünne‑
pelni. Sokan csak az irodalmi kultúrát
tekintik ennek az ünnepnek, de véle‑
ménye szerint több fajta kultúra léte‑
zik, például a természettudományos
és a műszaki kultúra is. A vetélkedő
feladatait ennek szellemében az ESZI
szakmai munkaközösségei közösen
állították össze, összekapcsolva a hu‑
mán- és reáltantárgyakból megszerzett
ismereteket az ESZI-ben oktatott szak‑
irányok játékos feladataival.

A vetélkedő feladatsorának mottó‑
ja: „gépek forradalma” volt. A feladatok
a technikai fejlődéshez kötődőek voltak,
de a különféle tantárgyak keretén belül
megszerzett ismeretek gyakorlati alkal‑
mazását is megkívánták a diákoktól.
A vetélkedő tíz állomásból állt. A részt
vevő négyfős csapatoknak különféle
tantárgyakból megszerzett ismerete‑
ken kívül ötletességre, gyors észjárásra,
helyzetfelismerésre és ügyességre is
szüksége volt. A vetélkedő szponzorai
egykori ESZI-s diákok voltak. Termé‑
szetesen a részt vevő diákokon kívül
a benevező iskolákat is díjazták, teljesít‑
ményük arányában. Az esemény főszer‑
vezője Gyöngyösi Olga tanárnő volt.
A vetélkedőt a paksi Bezerédj Álta‑
lános Iskola nyerte a paksi Deák Ferenc
Általános Iskola és a szekszárdi Baka
István Általános Iskola csapatai előtt.
Minden résztvevő ajándékcsomagot és
emléklapot kapott.OO

A korcsolyázás örömei
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájában, az Energetikai Szakközépiskolában (ESZI) január 18-án
írta meg felvételi dolgozatát az a 199
nyolcadikos diák, aki középiskolában
szeretne továbbtanulni, és az ESZI-t
választotta az írásbeli felvételi színhelyéül.
Bármelyik nyolcadikos megírhatta
az ESZI-ben is az írásbelit, függetlenül
attól, hogy hova, mely középiskolákba
fogja beadni a jelentkezési lapját. A je‑
lentkezési lapokat ugyanis az írásbeli
vizsga eredményének ismeretében kell
kitöltenie, és elküldenie jelenlegi álta‑
lános iskolájából február 14-ig.
Az írásbeli vizsgára bejelentkezet‑
tek közül 90-en élvezhették a hazai
pálya előnyét, tehát a paksi általános

iskolákból érkeztek, 75-en próbálkoz‑
tak a paksi kistérség területéről, illetve
a 30 km-es körzetünkből, míg 34 fiatal
az ország távolabbi vidékeiről utazott
Paksra, a felvételire.
A magyar nyelvből és matematikai
feladatokból álló sikeres írásbeli felvé‑
teli után február 28-án még egy szemé‑
lyes elbeszélgetésre is várja az iskola
az oda jelentkezőket.
A szombaton megírandó felvéte‑
li vizsgán és a szóbeli meghallgatáson
szerzett pontok, valamint az ún. „ho‑
zott pontok” összesítése után derül
fény arra, hogy ki lesz az a 120 szeren‑
csés tanuló, aki a következő tanévtől 4
vagy 5 évre az ESZI diákjává válhat –
adott tájékoztatást Major Ferenc kom‑
munikációs vezető (ESZI).
OO

Az idei tél sokáig kedvezett a korcsolyázóknak, hisz a kemény mínuszok
január közepéig várattak magukra. Ezért ha valaki csúszkálni akart csak
a jégpálya és a mellette lévő nagy hókupac jöhetett számításba – az utóbbi
főleg a gyerek számára…
A hideg, téli napokban általában több időt töltünk a lakásban, és kalóriadúsabb ételt is fogyasztunk. Pedig nincs is jobb a sok bent lét után, mint
kimenni a friss levegőre, és begyűjteni esetleg egy kis izomlázat is, hogy
újra érezzük, a testünk jól működik.
Meglepő, hogy egyórás korcsolyázással akár 380-400 kalóriát is elégethetünk. A szakemberek szerint a korcsolyázás azért is előnyös, mert pl.
a futással szemben kevésbé terheli az ízületeket, mivel a siklás egy lendületesebb, megszakításoktól mentes mozgásforma. A másik nagy előnye, hogy
fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációt is, ezáltal olyan izmokat is
megmozgat, amelyeknek létezéséről nem is tudtunk, de az izomláz bebizonyítja, hogy igen is léteznek. A korcsolyázás veszélyeit most nem szeretném részletezni, azokkal többnyire tisztában van mindenki. Inkább a korcsolyázás örömeire szeretném felhívni a figyelmet!
Korcsolyázni jó! A téli levegőn végzett mozgás serkenti a vérkeringést,
a légzést, az immunrendszer működését, segíti a stresszel szembeni ellenálló képességet. Jó családi program! Gyerekek és szülők akár együtt is korcsolyázhatnak! A paksiak szerencsések, hisz műjégpálya várja őket. Sosem
késő elkezdeni! Korcsolyát fel!SJ

8

Térségi kitekintő

Paks város önkormányzata az idei évben
is színvonalas műsort szervezett a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. A rendezvényt
január 22-én este tartották a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében.
Elsőként a TelePaks városi televízió
munkatársai által készített filmet vetítették
le a megjelenteknek, amely több helyi, valamint országos ismertséggel bíró közéleti
személyiség és művész kultúrához való viszonyulását, illetve jelen korunk kulturális
életéről alkotott véleményét mutatta be.
Ezt követően Hajdú János polgármester
mondott ünnepi beszédet, kihangsúlyozva,
– lévén, hogy Paks város a kultúra mecé-

nása – hogy a város vezetősége elkötelezett
híve a minőségi, színvonalas rendezvényeknek, melyek értéket adnak és közvetítenek
a helyi és a településre látogató emberek
számára. Egyben megköszönte mindazok
munkáját, akik e nemes cél érdekében az
elmúlt évben is tettek.
Az ünnepség jeles eseményét képezte a
Paks Kultúrájáért díj átadása, melyet az alkalommal Berta Alexandra vehetett át Hajdú János polgármestertől.
Berta Alexandra citerás, népdalénekes
előadóművész Pakson kezdte zenei tanulmányait, majd Budapesten folytatta. Számos szakmai elismerésben részesült. Legutóbb múlt év szeptemberében a Junior
Prima Díjat nyerte el.
A kitüntetett, megköszönve az elismerést és a paksi emberek hozzá fűződő szeretetét, népdalokat adott elő zenekara kíséretében újonnan megjelent lemezéről.
A továbbiakban a Shisha Cafe duó „Talán eltűnök hirtelen” c. zenés irodalmi műsorát hallgathatta a közönség. A programot
Tell Edit alpolgármester pohárköszöntője
zárta
Gyöngyösiné Nyul Petra

Könyvbemutató
Prancz Zoltán
A valószínűségtől a bizonyosságig
Prancz Zoltán

A valószínűségtől
a bizonyosságig
Megfejthetők-e Pascal
Gondolatai?

A Pákolitz István Városi Könyvtár szeretettel vár minden érdek‑
lődőt Prancz Zoltán kollégánk és szerkesztőtársunk „A való‑
színűségtől a bizonyosságig – Megfejthetők-e Pascal Gondolatai?” című könyvének bemutatójára. A doktori disszertáció
átirataként napvilágot látott kötet kapcsán dr. Reisinger János
irodalomtörténész beszélget a szerzővel. A neves francia gon‑
dolkodó, Blaise Pascal matematikai és próféciakutatói felfede‑
zéseinek összefüggéseire is kitekintő beszélgetés mottója: Mi‑
lyen válaszokat ad a világirodalom egyik legrejtélyesebb műve
létünk legnagyobb kérdéseire? A könyvbemutatóra a Pákolitz
István Városi Könyvtárban, február 17-én (hétfőn) 17 órai kez‑
dettel kerül sor.
LAnna

Impresszum
Kiadja: az MVM Paksi Atomerőmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató
Nyomdai előállítás:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 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, Lászlóné Németh Ilona,
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

fotók: Wollner Pál

fotók: Wollner Pál

Városi ünnepség
a Magyar Kultúra Napján

23–1662)

yobb műve Pascal
ényt korai halála
ezni.
ékek halmazának?
Pascal életművékerrel védte meg
emen.

2014. február

Foltvarró kiállítás
A Paksi Atomerőmű nyugdíjasának, Simon Péternének nyílt kiállítása január 17-én a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériájában.
Klárika tagja a foltvarró klubnak, elvégezte a foltvarró
tanfolyamot, és az évek alatt szabadidejében elkészített
gyönyörű kézimunkáit mutatta be a látogatóknak. Főleg
kézi foltvarrással készült takarókat, párnákat, falvédőket,
terítőket és egyéb kiegészítőket láthatott az érdeklődő
közönség.
A kiállítás megnyitóját Rauth Jánosné tartotta, aki el‑
mondta, hogy ez a nagy múltra visszatekintő textiltechnika, patchwork vagy ma‑
gyarul foltvarrás, azoknak a textilmunkáknak az összesítő neve, melyeket külön‑
böző színű és mintájú szövetdarabokból mesterien állítanak össze. A foltvarrás
története igen régi, valószínűleg a szövés feltalálásának idejére esik. A szükség, a
szegénység hozta létre, amely során praktikus darabokat készítettek a megszőtt
anyagdarabokból. Először csak megfoltozták a megkopott, kilyukadt darabokat,
majd a megmaradt szövetdarabokból állították
össze az új takarót. Napjainkra a technika magas
szintű fejlődése a foltvarrás területén jelentős vál‑
tozásokat hozott. Ma már igen sok technikát tar‑
tunk számon, a tradicionális blokkoktól kezdve, az
amerikai seminola indiánok technikáján át, a mo‑
dern és egyéb anyagok felhasználásával készülő
quiltekig.
A megnyitón közreműködtek a Delelő Nyug‑
díjas Egyesület tagjai, melynek Klárika is tagja. Ki‑
állítás február 28-ig látogatható a könyvtár nyitva‑
tartási idejében.

Wollner Pál

Új edzők az MVM–Paks labdarúgócsapatánál
Horváth Ferenc távozását követően a Csertői Aurél–Tököli
Attila edzőpáros irányítja a jövőben az MVM–Paks OTP Bank
Ligában szereplő labdarúgócsapatának szakmai munkáját.
A hivatalos bejelentés január elején sajtótájékoztató keretében történt a klub székházában, amelyen elhangzott, a klub
másfél éves szerződést kötött a komoly labdarúgó és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
– A legfontosabb, hogy mentálisan nagyon erősek legyünk, harcolni kell azért, hogy előrébb jussunk. A jelenlegi
17 pont nagyon kevés. Játékban és szakmailag is próbálunk
fejlődni, de elsődlegesen a mindenáron győzni akarást szeretnénk a futballistáinkba sulykolni – mondta el Csertői Aurél,
az MVM–Paks vezetőedzője.
A szakmai stáb új tagja Tököli Attila fél évig még labdarúgóként is segíti a zöld-fehérek eredményességét, aki A licences edzői végzettséggel rendelkezik. Haraszti Zsolt ügyvezető
szerint ideális választás a pályaedző posztra. – Mindenképpen egy olyan hidat szeretnénk a csapat és a vezetőedző közé,
amit Attila be fog tudni tölteni. Nagyon jól ismeri a hibáinkat,
előnyeinket és Csertői Aurél beilleszkedésébe is sokat tud se-

gíteni. Filozófiánk, hogy idősebb játékosaink, akik sokat tettek az együttesért, megtalálják a helyüket a klubban, és más
minőségben is kamatoztassák tudásukat, tapasztalataikat –
fogalmazott Haraszti Zsolt ügyvezető.
A játékoskeretet illetően elhangzott, több olyan labdarúgótól is megválik a klub, akik kevés játéklehetőséghez jutottak,
az érkezők rovatba két-három név kerülhet. A székfoglaló
sajtótájékoztatón elhangzott, még a télen 3-4 tehetséges fiatalt szeretne az első csapathoz felhozni az új vezetőedző, majd
később beépíteni.
A zöld-fehér csapat a felkészülés során kétszer is megmérkőzött az U21-es együttessel, a végeredmény 1 : 0 és 3 : 0
lett, majd az NB II-es Cegléd ellen itthon 1 : 0-s, míg a szintén
második ligás Tatabánya ellen idegenben 5 : 1-es siker következett. A társaság február első szombatján a Kozármislenyt
fogadta, majd Törökország felé vette az irányt, ahol négy mérkőzést terveztek, cseh, román, szlovák és dán riválisokkal.
Első tétmeccsét február 26-án Pécsett, a Ligakupában játssza
az MVM–Paks.

Faller Gábor
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Erőműves híradások
Nagyszerű csapatmunka a 3. blokk főjavításán

fotó: Bodajki Ákos

A 3. blokk karbantartása
több szempontból is különlegesnek mondható.
Egyebek mellett azért,
mert cikluszáró nagy
főjavítás volt, a tavalyi
évről átnyúlt az ideire,
egyszersmind rendkívül
meggyőzően igazolta a
szakembergárda rátermettségét és elkötelezettségét. A főjavítási munkákat,
illetve az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat Tóth Pál,
a Műszaki Főosztály vezetője foglalta össze és értékelte
az Atomerőmű újság olvasói számára.
– Melyek voltak a főjavítás legfontosabb munkái?
– A nagy átrakásokhoz kötődő minden megszokott
időszakos feladatot elvégeztünk, így például a reaktorhoz,
a fővízkörhöz, illetve a gőzfejlesztőkhöz kapcsolódó ellenőrzéseket, vizsgálatokat, amelyeket a 164 bar-os primer
köri nyomáspróba zárt le. Ezek mellett számos rekonstrukciót, felújítást is sikeresen végrehajtottunk, amelyek
közül a turbina kisnyomású háza forgórészének átlapátozását, a főtranszformátor-cseréket, a turbinamonitorozó
rendszer és generátorvédelmi rekonstrukciók folytatását
és az első 6 kV-os elosztói szekunder és földrengés-monitorozó rekonstrukciót, valamint a Célzott biztonsági felülvizsgálatból fakadó teendőket – köztük a baleset-kezelési
eljáráshoz szükséges átalakításokat – emelném ki. Mellettük természetesen még számos kisebb mértékű átalakítás
is végrehajtásra került.

– Milyen nehézségek jelentkeztek? Miért húzódott el a
főjavítás a tervezetthez képest?
– Még 2013 májusában, az üzemidő-hosszabbításra
történő felkészülés keretében, a pihentetőmedence hűtőkörének töltési-ürítési próbája során kismértékű tömörtelenséget tártunk fel. Ez ugyan nem jelentett nukleáris
biztonsági vagy környezetvédelmi kockázatot, de a hiba
lokalizálása és elhárítása jelentős időt és energiát igényelt.
Meghatározta ugyanakkor az egész főjavítás hosszát és
menetrendjét is. A szokásostól eltérően, a reaktor időszakos vizsgálatát követően a teljes üzemanyagtöltetet vissza
kellett helyeznünk a pihentetőmedencéből a reaktorba,
és a fővízköri munkákat fel kellett függesztenünk ahhoz,
hogy a hűtőköri rekonstrukciót el tudjuk végezni.
– Milyen pozitív tapasztalatok adódtak a nehézségek
mellett avagy ellenére is?
– A legfontosabb pozitívum az volt, ahogy a teljes
munkatársi gárda viszonyult a nehézségekhez: mindenki
szó és kérés nélkül tette a dolgát, ami számos esetben soron kívüli rendelkezésre állást és az évek alatt felhalmozott
szakmai tudás és tapasztalatok összeadását, megmozgatását, egyszóval csapatmunkát igényelt. Mindez fényesen
igazolta a gyakorlatban is a humánszervezet által ős�szel közreadott elkötelezettség-felmérés jó eredményeit.
Az atomerőmű saját alkalmazottai mellett a külső vállalkozók munkáját sem szabad szó nélkül hagyni, hiszen ők is
végig hasonlóan dicséretes hozzáállást tanúsítottak. Meg
kell említeni, hogy nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre
a felkészüléshez, de sikerült a megfelelő műszaki megoldásokat megtervezni, engedélyeztetni és végrehajtani.

És persze az sem mellékes, hogy a főjavítás szokásos
munkáit – amelyek természetesen önmagukban is hatalmas volument képviseltek – különösebb probléma, illetve
feszítettség nélkül sikerült befejezi mintegy a TG rendszer
szóban forgó rekonstrukciójának az árnyékában.
Szintén pozitív tapasztalatként említhető – noha ez
nem rajtunk múlt –, hogy az időjárás is kegyes volt hozzánk, ami a szabadban végzendő munkákat könnyítette
meg. Ez azért is jól jött, mert a 3. blokknak az éves ütemezés szerint még szeptember elejére előirányzott leállítását
célszerűségi okokból szeptember végére halasztottuk, s
noha volt néhány csapadékos hét, az időjárás nem fordult
téliesre, nem akadályozta a külső munkavégzést.
– Jelentett-e problémát az ünnepek miatti szabadságolás?
– Semmilyen fennakadás nem származott a szabadságolásból. Ebben a kérdésben is a kollégák kiváló elkötelezettsége tükröződött, noha nyilván sokan tervezték és
tartalékolták a szabadságukat az ünnepekre, illetve az év
végi időszakra. Az üzemviteli szervezetek természetesen
az előírások szerint biztosították a szükséges személyzetet.
A korábbiaktól eltérően ez a helyzet inkább a karbantartási és a műszaki előkészítő szervezeteknél jelentett többletterhelést – de mint mondtam, ott sem volt probléma:
mindenki tette a dolgát, ahogy máskor is.
– Üzensz-e valamit az Atomerőmű újságon keresztül a
munkatársaknak?
– Ezúton is mindenkinek köszönöm – úgy az erőműves, mint a külső kollégáknak – a nagyszerű hozzáállást és
teljesítményt.
Prancz Zoltán

Megújult a Dokumentumtár
intranetoldal
Megújult az intranet Dokumentumtár
oldala, az új tartalom a Szabályozások
menüpont alatt érhető el.
A Szabályozások oldal egyesíti az eddigi
Dokumentumtár és PASZIR-oldalakat, át‑
tekinti a társaságunk irányításához szük‑
séges dokumentumstruktúrát és a do‑
kumentumok kialakításához szükséges
előírásokat, a kapcsolódó környezetet.
Az új oldal kialakításával céljaink a kö‑
vetkezőek voltak:
• könnyen áttekinthető felület kiala‑
kítása,
• logikus, a dokumentumstruktúrához
igazodó felépítés,
• a dokumentumok elérésének meg‑
könnyítése (mappaszintek csökken‑
tése),
• dokumentumkereső
létrehozása
(első lépésként az eljárásrendek,
végrehajtási utasítások, kivonatok
egyszerű listázásával),
• folyamatgazdai és felhasználói felü‑
letek egységesítése,
• nem aktuális, az oldalhoz nem tar‑
tozó tartalmak megszüntetése, át‑
helyezése.
A társaság által kialakított belső szabá‑
lyozások struktúráját szemlélteti az olda‑
lon megjelenő kis piramis ábra, és az oldal

felépítése is ezt követi, a
főbb elemek a következők:
I. szint: Stratégiai doku
mentumok – társaságunk
aktuális stratégiáját, politi‑
káit és vezetői deklaráció‑
ját tartalmazza.
II. szint: Magas szintű
szabályozók – a kibővített
menüpontokkal a főoldal‑
ról elérhetők a leggyakrab‑
ban használt szabályzatok.
III-IV. szint: Folyamat
dokumentumok – a színes
táblázatból közvetlenül ér‑
hetők el főfolyamat és al‑
rendszer szinten az érvény‑
ben lévő folyamataink (eljárásrendjeink).
„Eljárásrendjeinkről…” címen ismeretbőví‑
tő cikk jelent meg újságunk 2013. decem‑
beri számában.
A külső előírások, országos rendelkezések
az oldal alján balra találhatóak. Közülük ki‑
emelném az NBSZ-irányelveket, útmuta‑
tókat, amelyeket új struktúrában raktunk
fel, így az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) honlapon meglévő szerkezetet kö‑
vetjük. Az MVM-szabályzások eddig több
lépcsős hozzáférésén is egyszerűsítettünk,
most már két nézetben is közvetlenül elér‑

hetőek, az egyik link a teljes dokumentum‑
tárra vezet, a másik csak az érvényben lévő
szabályozásokat mutatja.
Folyamatgazdákat segítő anyagok az ol‑
dal alján jobbra találhatóak. Folyamataink
kialakításához, módosításhoz a folyamat‑
gazdáknak, modellezőknek és a rendszer
iránt érdeklődőknek nyújtanak segítséget
az itt található linkek.
Dokumentumkereső portlet az oldal jobb
felső szélén került kialakításra. A lekérde‑
zéssel gyors listát kapunk az érvényben
lévő eljárásrendjeinkről, végrehajtási uta‑

sításainkról, kivonatainkról. A nyomtatvá‑
nyok és mellékletek ezerhez közelítő száma
miatt egyszerű listalekérdezés kialakítása
nem lenne célravezető. A nyomtatványok
és mellékletek hatékony elérésére a későb‑
biekben további finomított lekérdezéseket
alakítunk ki, amelyek lehetőséget adnak
majd keresési opciók megadására is.
A dokumentumtár használatával kap‑
csolatos építő szándékú észrevételek a
folyamatmenedzser@npp.hu címre küld‑
hetők.
SJ
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OSZTÁLYTABLÓ

VILLAMOS ÜZEMVITELI OSZTÁLY E–F műszak

Pintye Gyula

Vállalatnál helyezkedett el, s annak salgótarjáni egységénél
dolgozott. Időközben megnősült, első házasságából egy lánygyermeke született. A kétéves sorkatonai szolgálat letöltését
követően befejezte a megszakított felsőfokú tanulmányait –
energetika szakon, jeles szakdolgozat-eredménnyel. Immár
villamosmérnökként a Gagarin Hőerőmű Vállalat Salgótarjáni Fűtőerőművénél helyezkedett el.
Egy újságcikk nyomán – amely az atomerőmű 1. blokkjának
próbaüzeméről, valamint üzemviteli személyzet toborzásáról
tudósított – jelentkezett a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1983.
április 7-én állt munkába, miután előző nap Salgótarjánban leadta az utolsó szolgálatát. Pakson elektrikusi munkakörben
kezdett, majd 1987-ben, a szükséges tanfolyamok elvégzését
és a hatósági jogosító vizsga letételét követően került villamos
szolgálatvezetői beosztásba, amelyben jelenleg is dolgozik.
Feladata a villamos üzemviteli főberendezések felügyelete, a

négy blokk villamos üzemviteli tevékenységének összefogása,
ellenőrzése, naplózása, a beosztottak vizsgáztatása, a munkaterület rendjének fenn- és a biztonsági előírások betartatása.
Szakmai pályafutása során szinte végig váltóműszakos
munkarendben dolgozott. Mint mondja, alapvetően nem zavarja a műszakozás, jól bírja azt, és azért is vállalja az ezzel
járó nehézségeket, mert szeret mindig az üzemi terület és az
ott zajló események közelében lenni.
Munkáját – még Pónya József vezérigazgatósága alatt – vezérigazgatói dicsérettel, 1996-ban pedig Céggyűrű kitüntetéssel ismerték el.
Gyula korábban hosszú időn át rádióamatőrködött, és ma
sem távolodott el teljesen egykori hobbijától. Szabadidejét
mostanában elsősorban pihenéssel, kikapcsolódással, párjával
együtt igyekszik eltölteni.

Prancz Zoltán

ben. Az iskolapadba 2010-ben ült vissza, először elvégezte a
Dunaújvárosi Főiskolán a villamosmérnök-asszisztensi képvezető elektrikus
zést. Jelenleg pedig a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály
Műszaki Karán elsőéves villamosmérnök hallgató.
Az atomerőműben 1998 óta dolgozik a Villamos Üzemviteli
A Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfalun született 1978 szeptemberében. Osztályon elektrikus beosztásban. A kezdetektől az E műszak1987-ben költözött a család Paksra ban, az I. kiépítésen. Az elmúlt év szeptemberétől sikeres vemiután édesapja az atomerőműben zetőelektrikusi vizsgát követően operátori feladatokat is ellát.
Feladatai közé tartozik a blokki technológiai rendszerek villakapott állást.
Általános iskoláit a szülőhelyéhez közeli kis faluban, Boj- mos betáplálásainak, valamint a szinkrongenerátorok segédton kezdte el, majd a Paksra való költözést követően a Paksi üzemeinek üzemeltetése és ellenőrzése.
A közeli jövő fontosabb célkitűzései közt szerepel az opeII. Sz. Általános Iskolában folytatta tanulmányait. Pakson az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban szerezte meg rátori gyakorlat megszerzése és a főiskola befejezése. Munkavillamosenergia-ipari technikusi képesítését. A középiskola helyi vezetői és felettesei már többször elismerték munkáját és
után gyakorlatilag azonnal dolgozni kezdett az atomerőmű- részesítették jutalomban.

Gábor igazi „pavos” családban nőtt fel, édesapja nyugdíjba
vonulásáig az Irányítástechnika Üzemviteli Osztályon dolgozott művezető munkakörben, testvére pedig jelenleg is a Turbinaosztályon dolgozik főgépészként. Édesanyja már szintén
nyugdíjas, ő óvónőként dolgozott. Szabadideje jelentős részét
most tanulásra fordítja, de ha teheti, szívesen sportol és szervez
közös programokat a baráti társasággal. A sport műfaja függ
az időjárástól is. A teniszezés és kerékpározás mindig kedvenc,
és a téli sportokat is kedveli. Rendszeres látogatója az ASE-kosárlabdacsapat mérkőzéseinek is.
A legfontosabb dolog az életében az egészség és egy olyan
családi és baráti háttér, amelyre az ember mindig támaszkodhat. Úgy gondolja, hogy ilyen alapokra már bármi felépíthető.
OO

fotók: Bodajki Ákos

szolgálatvezető

Békés megyéből, Szeghalomról származik. Az itteni általános iskola,
majd a Péter András Gimnázium
elvégzését követően – aminek során
leginkább a reáltárgyak terén ért el kiváló eredményeket – a
Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára jelentkezett. Mindössze fél pont hiányzott a felvételéhez, így a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola erősáramú automatika szakirányán tanult tovább.
Családi és ebből fakadó anyagi nehézségek miatt a tanulás mellett dolgoznia kellett, majd négy sikeres szemeszter
után megszakította a tanulmányait. Az Exportcsomagolási

Varga Gábor

Magyar Lajos

lódó feladatatok, az összes dízelgenerátor, a csámpai vízműtől
kezdve a horgásztavak világítása. Nagyon szereti a munkáját.
művezető
A blokkvezénylői munkával ellentétben (ahol pár évet eltölthetett), ez változatosabb és mindig tele van kihívásokkal egy-egy
Budapesten született 1965 decem- feladat, illetve problémamegoldás. Már középiskolás korában
berében. Általános iskoláit már itt is érdekelte ez a szakma, ez a szakirány. Szerencsés helyzetnek
végezte el, majd Budapesten az Üteg tartja, hogy első művezetője és mentora Skuta Árpád megszeutcai erősáramú szakközépiskolában rettette vele ezt a munkát, nagyon sokat tanult tőle. Munkája
elismeréseként Kiváló Üzemeltetői Díjban is részesült.
végzett.
Lajos 1992-ben alapított családot. Két fia van, az idősebbik
1984. augusztus 1-jétől dolgozik a Paksi Atomerőműben.
A Villamos Üzemviteli Osztályon kezdett, és a mai napig is nevelt fia, felesége első házasságából született, a második köitt dolgozik. Akkor még Bogár Csaba volt az osztályvezető. 30 zös gyermek. Nagyobbik gyermekük már külön életet él Százéve, folyamatos műszakban dolgozik, de számára ez nem je- halombattán menyasszonyával, a kisebbik pedig 14 éves, és a
lent nehézséget, kivéve a délelőttös műszakot. Azt nehéz meg- Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója Pakson. Felesége az
szoknia, de úgy gondolja, ezzel nincs egyedül. Tulajdonképpen erőmű I. sz. orvosi rendelőjében asszisztens. Dunakömlődön
hozzájuk tartoznak a külső villamos tér üzemviteléhez kapcso- 2003-ban építettek egy családi házat, ahol jelenleg is laknak

Rossu Kornél
vezető elektrikus

A Békés megyei kisvárosban, Battonyán született 1967-ben. Általános
iskolai tanulmányait is itt végezte.
Majd Szegeden, a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában épületvillamosság-szerelő szakon érettségizett. Első munkahelye a mezőhegyesi Démász-nál volt. A katonaság alatt megnősült és Szekszárdra költöztek. A leszerelést

Vörös Imre
művezető

Budapesten született 1957-ben, gyermekkorában családjával Pakson éltek, itt járt általános iskolába, majd a
szakközépiskolai éveket Pécsett töltötte. 1975-ben végzett a Zipernowsky Károly Gépész, Erősáramú Gép- és Készülékgyártó és Műszeripari Szakközépiskola
erősáramú szakán. Az első munkahelye az Erőmű Beruházási
Vállalat volt, ahol 1975. szeptember 1-jén helyezkedett el a szolgáltatási osztályon mint villanyszerelő. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1977. október 1-jén került áthelyezéssel. Munkáját

és nagyon szeretnek itt élni. Szabadidejében a rendezgeti a
házhoz tartozó nagy kertet, udvart, besegít felesége virágoskertjének művelésébe, tehát mindig van feladat. Régebben focizni is járt, de egy sérülés miatt sajnos le kellet mondania róla.
A kerékpározás viszont elhagyhatatlan, hiszen nagyon szeretik a természetet és szívesen utazgat együtt a család. Tervezik
a nagyobb utazásokat is, tavaly például Kárpátalján jártak és a
következő célpont pedig Erdély. Minél több helyre szeretnének
külföldön eljutni, ha majd az idejük engedi. Egy ilyen utazás
alkalmával ismerte meg Lajos a párját, egy spanyolországi út
alkalmával. Mindezek mellett szívesen barkácsolgat, bútorokat, használati tárgyakat is saját részre. Másik hobbija pedig a
főzés, aminek leginkább kedves párja örül.
A munka és hobbi mellett a legfontosabb dolog számára a
család. Mindig lehet rájuk számítani és ők is tudják, hogy számíthatnak rá. OO

követően a Dédász szekszárdi kirendeltségén helyezkedett el
elektrikusi munkakörben. 1990-ben Pécsett technikusi minősítést szerezett a Zipernowsky Károly Szakközépiskolában
villamos gép- és berendezés-karbantartó szakon. 1997-től az
E-ON szekszárdi üzemirányító központjában üzemirányítóként dolgozott. 2003-ban nyert felvételt a Paksi Atomerőműbe,
ahol a 4. blokki A műszakba került mint elektrikust. 2006-ban
hatósági vizsgát tett, és a 3. blokkra került vezető elektrikusi
munkakörbe. Egy év múlva átkerült a 4. blokki E műszakba, és
azóta is ott dolgozik.

Feleségével, Zsuzsával és két lányával Szekszárdon élnek.
Nagyobbik lányuk, Katalin jogi egyetemet végzett, Budapesten egy ügyvédi irodában dolgozik. Kisebbik lányuk, Melánia
jelenleg Pécsett tanul, másodéves egyetemista, szlavisztika
szakra jár.
Feleségével rendszeresen járnak futni, túrázni, hegyet
mászni, biciklizni. Szeretik aktívan eltölteni szabadidejüket,
télen korcsolyázni, síelni szoktak, nyáron pedig a hegymászás,
ami jó kikapcsolódást jelent számukra.
Hobbija a barkácsolás, szereti a házukat saját kezűleg szépítgetni, korszerűsíteni. GYNYP

a villamos üzemviteli szervezetnél kezdte meg, és a mai napig
ezen a területen dolgozik. A munkához kapcsolódóan többféle
képzésben vett részt, 1977 decemberében technikusi oklevelet
szerezett, majd a sorkatonai szolgálat letöltése után az épülő
blokkok üzembe helyezésével, üzemeltetésével foglalkozott.
1986-ban villamos művezetői hatósági jogosító vizsgát tett, és
az év március 1-jén kapta meg kinevezését ebbe a beosztásba.
Az évek folyamán nagyon sok új kollégával találkozott,
akiknek a képzésében és munkafolyamatokba való betanításában is részt vett. A mindennapjait a rutinszerű ellenőrzéseken
kívül a hirtelen keletkező üzemzavari események elhárítása,
a műszak tagjainak vizsgára való felkészülésének segítése, a
társszolgálatokkal való kapcsolattartás tölti ki. A műszak sze-

mélyzetének adminisztrációs feladatai is a napi teendői közé
tartoznak.
A szakmai terveiben már nem tekint olyan távolba, mint
egy fiatal kolléga, hiszen az új blokkok már nem neki épülnek,
de az elmúlt évek tapasztalatait – teszi hozzá –, ha van rá igény,
szívesen osztja meg bárkivel. Úgy érzi, hogy a munkája legfontosabb jellemzője a biztonságos üzemeltetésre való törekvés, az
elkötelezettség a cég és a biztonság iránt, és ezt kéri a fiatalabb
kollégáitól is.
Családjával Pakson él családi házas környezetben. Három
lányuk közül kettő már önálló családot alapított, ők három
unokával teszik örömtelibbé az életüket, a legkisebb lányuk
még pályaválasztás előtt áll. Szabadidejében szívesen kerékpározik, szereti a zenét, szeret olvasni.GYNYP
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Török Ferenc
művezető

1961. március 28án született. Békés
megyéből, Mezőhegyesről származik. Az általános, majd a szakmunkásképző iskolát itt végezte el, villanyszerelői
képesítést szerzett. Az érettségi vizsgát később, munka mellett tette le.
Az első munkahelye az akkor újonnan
épült Mezőhegyesi Vetőmag-előállító Üzem
volt, ahol 1979. augusztus 1-jén állt munkába. 1983 novemberében újsághirdetésből
értesült arról, hogy a Paksi Atomerőmű
Vállalatnál fiatal villanyszerelőket keresnek, ügyeletes villanyszerelő munkakörbe.

Jelentkezett az állásra, s a felvételi elbeszélgetés után – amely, mint mondja, felért egy
kisebb vizsgával – felvételt nyert.
1984. február 17-én a 2. blokki D műszakban kezdett dolgozni. A szükséges
társasági vizsgák letétele után, 1985-ben
áthelyezték a 3. blokkon frissen felálló D
műszakba. 1986-ban – munka melletti felkészüléssel – letette az elektrikusi vizsgát,
valamint erősáramú technikusi végzettséget szerzett, utóbbi Budapesten. Közben a 3.
blokk építése ahhoz a fázishoz ért, amikor
már a blokkvezénylői személyzet felállítására is szükség volt. Kern János, az akkori
művezetője egy sajnálatos betegség miatt az

A műszakban megüresedett blokkvezénylői
helyre jelölte őt, amit az osztály vezetése elfogadott. A munkakörre való felkészítésért
azóta is hálás neki. A sikeres vezető elektrikusi hatósági vizsgát követően az A műszakban folytatta a munkát.
1988-ban, műszakvezetője felmondása
révén lehetősége nyílt a művezetői hatósági vizsga letételére. Ennek megtörténte után
ő lett az osztály legfiatalabb művezetője.
1990-ben megalakult az F műszak, és kiépítésenként egy művezetőre volt szükség. Ő a
II. kiépítés művezetője lett és maradt a mai
napig is. 2013 októberében ennek immár 25
éve, emellett idén februárban lett 30 éves
törzsgárda tag. Feladata a villamos főberendezések üzemeltetése, üzemzavarainak
elhárítása, a vele dolgozó kollégák irányítása – összefoglalóan: a legmagasabb üzemel-

Hosszú István

Fritz János

vezető elektrikus
Kisvárdán született
1960-ban. A gyermekéveit
Ózdon
töltötte, az általános
iskoláit is ott végezte. Ezt követően erősáramú szakközépiskolában érettségizett, majd
1978-ban az Ózdi Kohászati Üzemekben
kezdett el dolgozni villanyszerelőként, a
tanfolyamok elvégzése után pedig elektrikusként, később az erősáramú villamosgép-üzemeltető
karbantartó-technikusi
szakképesítést is megszerezte. 1982-ben a
sorkatonai kötelezettségemnek tett eleget
Miskolcon másfél évig.
Paksra 1986 júniusában jött dolgozni.
A villamos üzemvitelre vették föl a 3. blokkra
váltóműszakba elektrikusnak. 1994-ben sikeres hatósági vizsga után vezető elektrikusnak
nevezték ki. Jelenleg is ebben a beosztásban
dolgozik a 3. blokkvezénylőben. Feladatai között szerepel a blokk villamos rendszereinek
biztonságos üzemeltetése. Részt vesz a MUT
forgalmazásában, a munkaterület átadás-átvételében, az esetleges üzemzavar elhárításában, amelyet szimulátoron szoktak is gyakorolni. Munkájában fontos a kapcsolattartás

elektrikus

más szakterületekkel, továbbá a leírt kezelési
utasítások és a szigorú szabályok betartása.
Ezek főleg a főjavítás időszakában sűrűsödnek. Szakmailag is kihívást jelent a feladatok
ellátása, hisz a korszerűsítések folyamán számos új villamos berendezés kerül üzembe.
Igyekszik feladatait jól ellátni, amiért biztonságos üzemeltetésért díjban is részesült.
István Pakson lakik, itt építkezett. Felesége a Vak Bottyán Gimnáziumban tanít. Nóra
lányuk már felnőtt, tavaly ment férjhez, és
Dunakeszin élnek. A kisebbik gyermekük
Balázs még általános iskolás, idén kezdi középiskolai tanulmányait az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban Pakson.
A szabadidejét családi körben tölti. A családi ház körül mindig akad tennivaló, melyet
szívesen elvégez. Szeretnek kempingezni és
kirándulni, hobbija a motorozás. A barátokkal és kollégákkal motoros túrákra is eljárnak, amelyek mindig jó hangulatban telnek.
Azt szeretné, hogy még sokáig, jó egészségben töltsék el éveiket és a gyerekeik érjék
el céljaikat az életben.

OO

Vörös István

tetési követelményeknek való megfelelés, a
biztonsági előírások betartása mellet. Mint
mondja, ennyi itt töltött idő alatt sok kolléga megfordult a műszakjában, s jó érzés,
hogy megköszönik a tudást és a tapasztalatot, amit átadott nekik.
Munkája elismeréseként többször részesült az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője
díjban.
Szabadidejét a családdal tölti. Másodszor nősült. Felesége, Kati, sokat segít, sok
otthoni terhet levesz a válláról. Van egy 24
éves nevelt lányuk, Tamara, egy 10 éves kislányuk, Boglárka Dóra és egy 8 éves kisfiuk,
Bálint. Ferencet, ha a család mellett mégis
marad ideje, az autók érdeklik leginkább:
szereti javítani, tisztogatni, vezetni azokat,
bármilyen autóról legyen is szó.

Prancz Zoltán

Pakson született 1956-ban, 1974-ben végezte el a szakmunkásképző iskolát Szekszárdon, majd tíz évet dolgozott a Paksi Állami Gazdaságnál. Időközben leérettségizett 1982-ben és 1983-ban mestervizsgázott. 1987-ben
Pécsett a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában végezte el az erősáramú technikumot. Ezt követően a paksi uszodában dolgozott mint villamos
üzemviteles, majd az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban helyezkedett el erősáramú szakoktatóként. Sajnos megszűnt ez a szakmacsoport, a munkaköre is megszűnt, így az Elektro-Metall Kft.-nél dolgozott művezetőként.
2002-ben került az atomerőműbe elektrikusként atomixes állományba, majd
két évet követően került át a PA Zrt.-hez. Azóta is ebben a beosztásban dolgozik,
folyamatos műszakban. Ha nem változik a nyugdíjkorhatár, akkor négy év múlva
nyugdíjba mehet. Szeretné megteremteni magának az egészséges és biztonságos
nyugdíjas éveket.
Két gyermeke van, fia 27 éves az Atomix Kft.-nél biztonsági őr, lánya 28 éves,
Budapesten titkárnő.
János párjával Pakson él, aki a Globáldigit Kft.-nél dolgozik. Mivel nagyon szeretik a természetet, túlnyomó részt hétvégi kis telkükön töltik szabadidejüket.
Hobbija a kertészkedés, másik szenvedélye a Duna. A maradék idejét ott tölti, ha
teheti általában csónakázással, horgászással. Nagyon szereti a zenét, saját kedvére,
maga szórakoztatására zenél. Főleg a téli időszakban, amikor semmit nem lehet
csinálni kint, zenélgetni szokott szintetizátoron.
A legfontosabb dolog az életében elsősorban a biztonság, egészség. Sokat tesz
érte és vigyáz az egészségére, amit természetes úton próbál megőrizni. Véleménye
szerint, ha van egészség, szinte minden van.

OO

Osztály szervezetén belül, és megkezdte a folyamatos műszakozást. Ekkor még az erőmű üzembe helyezési munkálatai folyamatban voltak, amelyekben ő is részt vett. Egy év
munka után megkapta a behívót a határőrséghez, ahol másfél éves szolgálatot töltött le. Az 1986. februári leszerelése
után visszatért a 2. blokkra, ahol továbbra is az E műszakban végezte napi munkáját. Ebben az évben kezdte el a technikusi képzést volt középiskolájában, amelyet sikeresen el
is végzett. A társaságnál később elektrikusi tanfolyamon
vett részt, és azóta elektrikusi munkakörben dolgozik. Időközben áthelyezték, immáron tíz éve F műszakos stáb tagja.
Napi feladatai az üzemeltetéssel függenek össze, generátorok, transzformátorok, villamos elosztók, berendezések
ellenőrzését, kezelését, valamint a hibák elhárítását, feltárását végzik. Hozzáteszi, hogy a napi munka során meg-

szerzett rutin nem elegendő, folyamatos a képzés és a rendszeres beszámoltatás (vizsgák letétele), így adnak számot
kellő szakmai felkészültségükről.
Munkájának elismeréseképpen 2000-ben „Az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője” díjban részesült.
István 1986-ban nősült meg, felesége szintén madocsai.
Két felnőtt fia van, az idősebbik már dolgozik, a dunaföldvári rendőrőrsön teljesít szolgálatot, a fiatalabbik jelenleg
utolsó évét tölti Pécsett, ő gépészmérnöknek tanul.
Szabadidejében vadászni szokott, e mellett borászattal
foglalkozik. Nagyon szereti a sportot, de most már inkább
csak, mint szurkoló.

GYNYP

Atomerőmű Rt. állományába, a 2. blokki F műszakba.
Időközben gimnáziumba is járt, majd 2009-ben tett sikeelektrikus
res érettségi vizsgát. 2012-ben pedig az ESZI-ben végzett
el egy szakirányú képzést, ahol erősáramú elektrotech1985-ben született Budapesten. nikus minősítést szerzett. Napi feladatai közé tartozik a
Az általános iskolát Pakson vé- házi üzemű berendezések, generátorok, transzformátorok
gezte. Ezt követően Szekszárdon, üzemeltetése és ellenőrzése, továbbá az esetleges üzemzaaz Ady Endre Szakközépiskolá- varok, hibák elhárítása, valamint a hibák feltárása.
Máté családjának tagjai is a Paksi Atomerőműben
ban tanult villanyszerelő szakon.
2004. augusztus 1-jén vették fel a Paksi Atomerőműbe, dolgoznak, édesanyja raktárkezelő, édesapja a Villamos
itt a Villamos Üzemviteli Osztályra került. A betanulási Műszaki Osztály vezetője, testvére, Dávid liftfelügyelő, a
idő letelte után, 2005 szeptemberében került át a Paksi menyasszonya, Kata pedig adminisztrátor.

Máté és Kata tavaly júliusban költözött panellakásból
családi házba, ennek munkálatait, felújítását tervezik tavasszal elvégezni. Fennmaradó szabadidejükben pár napos, wellnesszel egybekötött, pihentető kikapcsolódást
szoktak szervezni – lehetőség szerint, amikor együtt vannak barátaikkal, illetve szüleikkel.
Máté elmondása szerint, szereti, ha együtt van a család,
és most már bográcsozhatnak, grillezhetnek is házuk kis
udvarán.

GYNYP

elektrikus

1964-ben született Budapesten.
Gyermekkorát Madocsán töltötte, és azóta is ott él családjával.
Az általános iskolát is ezen a településen végezte. Középfokú tanulmányai elvégzéséhez
Budapestre került, az Üteg utcai erősáramú szakközépiskolába járt és érettségizett, ezáltal képesített atomerőművi áramszolgáltató végzettséget szerzett 1983-ban.
Rövid nyári pihenő után, 1983 augusztusában a Paksi Atomerőmű Vállalat alkalmazottja lett mint ügyeletes
villanyszerelő. A 2. blokkra került a Villamos Üzemviteli
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Az 1-4. blokk biztonsági hűtővíz rekonstrukciójának megvalósítása
A biztonsági hűtővízrendszer a nukleáris biztonságot befolyásoló rendszerek
egyik legfontosabbika, amely bizonyos
esetekben az aktív zónában keletkező
hőt egyéb rendszerek segítségével a Dunába juttatja, s így megakadályozza a
fűtőelemek túlhevülését.
A biztonsági hűtővízrendszer a hidegvíz-csatornán keresztül a Dunából
szolgáltatja a hűtővizet.
A rendszer a hűtés végrehajtására
0,15 mm lyukméretű szűrővel mechanikusan tisztított Duna-vizet használ,
amelynek mennyisége lehűtési állapotban eléri a 3000-3200 m3-t óránként.
A hűtővízrendszer a biztonsági filozófiának megfelelően blokkonként
három egymástól független fogyasztói
alrendszerből épül fel. Forrásoldalon a
szűrőüzem és a biztonsági hűtővízszivattyúk biztonsági rendszerenként egy
kiépítésre három nyomócsővel rendelkeznek, amely vezetékek csak a gépházban válnak szét, az adott kiépítés blokkjait megtápláló vezetékekre.
A visszatérő vezetékek szintén a gépházban kötnek be egy közös elfolyó
csőbe.
A fogyasztókon felmelegedett hűtővíz a zártszelvényű melegvíz-csatornákon keresztül összekeveredve a kondenzátor-hűtővízzel jut a nyílt felszínű
melegvíz-csatornán keresztül a Dunába, dozimetriai ellenőrzés mellett.
A rendszer szénacél elemekből került kiépítésre, ezért a mintegy 30 éves
üzem jelentős korróziót okozott az elemein.
A korrózió miatti meghibásodások
jelentős mértékben megnőttek, ezért a
teljes rendszeren a csővezetékek és szerelvények cseréjét el kell végezni.
Az MVM PA Zrt. a teljes rendszerrekonstrukciót két ütemben tervezte
megvalósítani.
Az első ütem a kisebb falvastagsággal rendelkező 200 mm alatti szénacél
csővezetékek és szerelvények cseréjével
valósult meg a hermetikus téren kívül.
A hermetikus téren belül pedig rozsdamentes csővezetékek beépítésével történt a rekonstrukció.
A 200 mm alatti rekonstrukciót követően a biztonsági hűtővízrendszer
200 mm és ennél nagyobb átmérőjű
szakaszrekonstrukciója követi, melynek
műszaki előkészítése jelenleg folyamatban van. A műszaki tervek elkészültek
és az Átalakítási Formalap is benyújtásra került a nukleáris hatóság (Országos
Atomenergia Hivatal) felé, aki az ilyen
esetben szokásos jóváhagyást megadta,
az ún. kategóriabesorolást elfogadta.
A cél a kis átmérőjű rendszer rekonstrukciójához hasonlóan az, hogy
alapvetően a jelenlegi kapcsolás megtartása mellett a csővezeték élettartamát megnöveljük olyan mértékben, ami
biztosítja a rendszer üzemképességét

Kőmüves István

– az élettartam-hosszabbítás figyelembevételével – az erőmű teljes hátralévő
üzemidejére.
A 20 éves élettartam-hosszabbítás és
a blokkok leállítása utáni hűtési igény
(pl. a pihentetőmedencékben 5 évig kell
hűteni és pihentetni a kiégett üzemanyagot az utolsó kirakást követően)
alapján olyan megoldások alkalmazása
elfogadható, amely legalább 30 évre biztosítja a rendszer működőképességét.
A biztonsági hűtővízrendszer 200
mm és ennél nagyobb átmérőjű csővezetékek rekonstrukcióját megfelelő
minőségben úgy kell elvégezni, hogy a
főjavítások hossza ne növekedjen és a
rendszerre vonatkozó MÜSZ-előírások
által megengedhető – meglehetősen rövid – kivitelezési időtartamokat be tudjuk tartani. A biztonsági hűtővízrendszer forrásoldala és hűtővíz-elvezető
része az ikerblokkokra közös. A közös
részek karbantartása az egyik blokk leállított, míg az ikerblokk teljesítményen
való üzeme mellett valósul meg. Az üzemelő ikerblokk üzemének feltétele a három teljes értékű biztonsági hűtővízrendszer megléte, ami ebben az esetben
nem valósítható meg. A karbantartáson
lévő biztonsági hűtővízrendszer üzemképtelenségi ideje évi maximum 120
óra lehet áganként a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat szerint.
Az úgynevezett 120 órás korlát igen
megnehezíti a 200 mm és az ennél nagyobb átmérőjű csövek cseréjének és a
szerelvények beépítésének végrehajtását. A végrehajthatóság érdekében különböző provizóriumok kerülnek kialakításra, melyek közül a legjelentősebb
a biztonsági hűtővízszivattyúk és az
blokkok közötti szakasz munkáinak elvégzésére kiépítésenként egy-egy úgynevezett negyedik vezeték. A vezeték
úgy kerül megépítésre, hogy a három
rendszer (X, Y, W) bármelyikét tudja
helyettesíteni, az üzemi ág rekonstrukciójának időtartamára.
A
biztonsági
hűtővízrendszer
DN≥200mm átmérőjű csővezetékeinek
cseréje alapvetően gépészeti rekonstrukció, és terjedelme a csővezetékcserén kívül a vezetékekbe épített elzáró
szerelvények cseréjét, valamint a mérő-

helyek és impulzusvezetékek cseréjét jelenti a távadókig.
Tovább nehezíti a végrehajtást, hogy
nagy mennyiségben kell anyagokat beépíteni, például mintegy 2050 tonna
szénacél cső és mintegy 1900 db (350 t)
szerelvény kerül a rekonstrukció során
beépítésre.
Nehézséget okoz még az, hogy a biztonsági hűtővízrendszer kiépítésére a
blokkok a jelenlegihez képest értelemszerűen egy kevésbé megszerelt készültségi állapotában került sor. A blokkok
építése során később több technológiai
rendszer került megszerelésre, aminek
következtében a biztonsági hűtővízvezetékek hozzáférhetetlenné váltak.
Több szakaszon nem lehet a csővezetékcseréket elvégezni csak egyéb rendszereket érintő jelentős bontások után,
ezért ezeken a szakaszokon a csere helyett egy csőbélelési technológiával tervezzük végrehajtani a rekonstrukciót.
Jelentős építészeti tevékenység szükséges az udvartéri vezetékek átkötő aknáinak és a csőbélelésének elvégzéséhez
szükséges építmények megépítésére.
További jelentős építészeti átalakítást
tesz szükségessé a nagy tömegek moz-

gatásához szükséges emelőhelyek és a
födémeken történő leadó nyílások kialakítása.
Villamos és irányítástechnikai területen csak a minimálisan szükséges átalakításokkal számolunk, melyeknél az
átalakítások után, az érintett szerelvények és mérések funkciója nem változhat, megbízhatósága nem csökkenhet.
Természetesen az új szerelvények és
mérések kialakítását el kell végezni.
A teljes rekonstrukció megvalósítását 2015. évi kezdéssel 2020. év végi befejezéssel tervezzük.
Az MVM PA Zrt. Igazgatóság döntése szerint a teljes megvalósítást fővállalkozási formában kell megvalósítani.
A közbeszerzés a 2011. évi CVIII.
törvény 89.§ szerint „hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás”
formájában kerül kiírásra.
Jelenleg a közbeszerzési részvételi
felhívás egyeztetése van folyamatban,
amely alapján a hirdetmény várhatóan
2014. februárban megjelenik.
A beruházás megvalósítása az MVM
PA Zrt. Műszaki Igazgatóság Projekt Főosztály irányításával történik.
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Vízkivételi mű biztonsági hűtővíz nyomóág a súlykaros visszacsapó szeleppel

Biztonsági hűtővíz vezetékek a gépházban
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Műszaki Alkotói Pályázat
Első díjas pályázat
10. A tokozott üzemanyag
kezelés műszaki
kiszolgálásával kapcsolatos
fejlesztések
Buránszky István, Mercz Zsolt
A 2003-as 2. blokki súlyos üzemzavar
során megsérült üzemanyagot a Hely‑
reállítási Projekt 2006-2007 években
betokozta, a 2/1. aknát felszabadította.
A munka során keletkezett, sérült üzem‑
anyagot tartalmazó 24 db 28-as és 44
db 29-es tokot a pihentetőmedencében
helyezték el. Ezenkívül 8 db NAH-tartály‑
ban a levágott kazettafejek és -lábak,
valamint 4 db 28-as tokban víz alatti
szivattyúk kerültek elhelyezésre, ugyan‑
csak a pihentetőmedencében.
Az OAH NBI határozata szerint a pi‑
hentetőmedencét az üzemzavart meg‑
előző állapotra kell hozni a VBJ-nek
megfelelően. A feladatra létrehozott
Tokozott Üzemanyag Kezelés Kiemelt
Projekt (TKP) az orosz OAO NPF SOSNY
céget bevonva végzi ezt a feladatot.
Az orosz fél a tokozott üzemanya‑
got kiszárítva veszi át és vi‑
szi el további feldolgozásra.
A szállítás előkészítéséhez a
technológiát és a hozzá
szükséges szerszá‑
mok, berendezések
tervezését és gyár‑
tását az orosz fél
végezte. A tervezés
során nem vehet‑
ték figyelembe a
daruzási nehézsé‑
geket, és az csak a
paksi üzembe he‑
lyezés során derült
ki, hogy a hagyo‑
mányos
emelési
technológiák nem
alk almazhatóak ,

kiegészítő segédeszközök váltak szüksé‑
gessé.
A feladat végrehajtásához kapcsoló‑
dó műszaki problémák megoldása során
tucatnyi emelési technológia és munka‑
program kidolgozása vált szükségessé,
melyek több mint fele kiemelten sugár‑
veszélyes tevékenység volt. A távirányí‑
tásos emelések biztonságossá tétele
érdekében több műszaki megoldást kel‑
lett kigondolni és megvalósítani (mobil
és fixen telepített kamerákkal támoga‑
tott szerszámbevezető rendszer a mun‑
kaplatformon, a használt és radioaktív
szűrők eldobásához szükséges eszkö‑
zök létrehozása, a hasadó anyagot nem
tartalmazó radioaktív hulladékok eltá‑
volításának technológiája a pihentető‑
medencéből a nagy aktivitású hulladék
kutakba). A technológiai megoldások a
végrehajtó személyzet sugárterhelését
jelentősen csökkentik, valamint az eme‑
lési műveletek gyorsan és biztonságosan
elvégezhetővé váltak.

labdára is jut ideje. A családi ház körül
is mindig van tennivaló. Szívesen utazik.
A modellvasutak becsomagolva várják a
nyugdíjas éveket.

Buránszky István
műszaki főszakértő
Sopronban született 1957-ben. Mér‑
nök hőfizikusként végzett a Moszkvai
Energetikai Egyetemen. Tanulmányai
befejezése után rögtön Pakson kezdett
el dolgozni, ennek már 31 éve.
A 3. blokkon kezdett az erőműben
üzembe helyező mérnökként, majd
blokkügyeletes, ügyeletes mérnök lett.
Az RTO, OTEO, ÜTEO osztályvezetője
volt, betöltött főtechnológusi, műsza‑
ki főszakértői pozíciót. Több projektben
is részt vett az évek során: IBF, 2. blokki
visszaindítás, Helyreállítási Projekt, Sip‑
ping team, Tokozott Üzemanyag Kiemelt
Projekt.
Felesége, két saját és egy nevelt gyer‑
meke az erőműben dolgozik. Szabadide‑
jében családi programok vannak az első
helyen, de fut, kerékpározik és a kosár‑

Mercz Zsolt
létesítményfelelős
Szekszárdon született 1967-ben. Kar‑
bantartó üzemmérnökként végzett a
dunaújvárosi főiskolán, és már 20 éve az
erőműben dolgozik. Tagja volt a Helyre‑
állítási Projektnek és a Tokozott Üzem‑
anyag Kezelés Kiemelt Projektnek.
Nős, Nikolett és Krisztián boldog
édesapja. Felesége otthonról támogatja
munkáját. Lakókocsival szívesen kem‑
pingeznek idehaza és külföldön egy‑
aránt. Szeretne még a bővítés reaktor‑
berendezéseinek üzembe helyezésében
is részt venni. 
gyulai

Ezüstkártyásaink
A BK-fejlesztési program részeként bevezetésre került az a motivációs program,
amely keretén belül Ezüstkártya elismerésben részesülhettek azok a dolgozók,
akik példaértékű és biztonságközpontú viselkedést tanúsítottak. Az év végéig
74 munkavállaló kapott ezüstkártyát. Két munkavállalónk, Fink Gábor és Hodován Péter lapzártánk idején részesült ezüstkártyában, ezért nevüket eddig
nem tudtuk közzé tenni. Most megtesszük, és gratulálunk nekik!

Tudatosan alakítsuk jelszavainkat
Az Adobe céget tavaly
ért adatlopásos táma‑
dás hullámai még nem
simultak el teljesen, újabb és újabb aspektusai kerül‑
nek előtérbe. De minden rosszban van valami jó. Ami
egy ilyen és ehhez hasonló incidensnél a pozitívum le‑
het, hogy biztonsági szakértők is hozzájuthatnak eset‑
leg az ellopott adatbázisokhoz.
Egyikük Jeremi Gosney biztonsági szakértő, aki
feldolgozta az adatbázist, és statisztikát készített a
benne található legnépszerűbb jelszavakról. A „nyer‑
tes” jelszó az „123456” karaktersor volt, ezt követte
az „123456789” és a „password”. Ugye a kedves olva‑
só jelszava nem ezek közül kerül ki? Legyen legalább
nyolc karakter hosszú, tartalmazzon kis- és nagybetűt
és különleges karaktert is.

Másik, akiről írni szeretnék, Troy Hunt ausztrál mér‑
nök. Már régóta foglalkozik az Adobe-hoz hasonló,
jelentős adatbiztonsági incidensekkel. Az általa létre‑
hozott adatbázis – a cikk írásakor – kilenc biztonsági
incidens során megszerzett adathalmazból áll ös�‑
sze, több mint 160 millió e-mail címet tartalmazva.
Az Adobe támadás során 153 millió adat került nyil‑
vánosságra, a többi nyolc szolgáltatta a maradék kb.
hatmilliót, és az érintett cégek a következők voltak:
Battlefield Heroes, Grawker, Pixel Federation, Snap‑
chat, Sony, Stratfor, Vodafone, Yahoo.
Ezekre az adatokra építve létrehozott egy web‑
oldalt: „have I been pwned?” címmel, ahol bárki által
lekérdezhető, hogy az e-mail címe vagy felhaszná‑
lói neve áldozatul esett-e valamelyik támadásnak.
Az oldal mögött található adatbázisban az e-mail
címekhez kapcsolódó jelszavakat nem tárolta el, és

az adatbázist úgy tervezte meg, hogy folyamatosan
bővíthető legyen, mert az adattolvajok folyamatosan
dolgoznak, újabb és újabb oldalakat támadnak meg.
Internetezés közben sok helyen regisztrálunk, és
hajlamosak vagyunk hasonló jelszavakat használni,
pedig ennek komoly kockázatai vannak, főleg egy
célzott támadás esetén. Hunt végzett ilyen irányú
vizsgálatokat is. A Sony és Yahoo adatbázisainak ös�‑
szehasonlítása után az derült ki, hogy akiknek a címe
mindkét adatbázisban előfordult, az esetek 59 száza‑
lékában ugyanazt a jelszót használták.
Adataink védelme érdekében érdemes tudatosan
kialakítani a jelszavainkat, és kellő energiát fordítani
rá, nem mindig a legegyszerűbb megoldást választa‑
ni. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy valaki meg‑
ismerhette a jelszavunkat, azonnal változtassuk meg!
SJ
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Szakmák
az atomerőműben

1-es kiépítésű dízelgenerátor vezérlőszekrény

Bemutatjuk
Kapás Péter

sugárvédelmi mérnököt
fotó: Bodajki Ákos

Az ÜFFO Automatika Osztályán a biztonsági csoport
vezetőjével, Stadler Miklóssal beszélgettünk.
Stadler Miklós 1983-ban
született Szekszárdon. Az általános iskolát követően tanulmányait az ESZI-ben,
elektrotechnikai technikus
szakon folytatta. Szakmai tanulmányi versenyen országos
negyedik helyezést ért el, ennek köszönhetően a technikusi vizsgát megajánlott jeles osztályzattal tette le 2003-ban.
A középiskola után rövid ideig egy paksi hálózatszerelő
cégnél dolgozott, 2003 novemberében került az atomerőmű Automatika Osztályának biztonsági csoportjához, ahol
2007-től csoportvezetőként dolgozik.
A biztonsági csoport fő tevékenysége a biztonsági rendszerek vezérléseinek karbantartása, javítása. Ide sorolhatóak a dízelgenerátorok vezérléseinek, a 0.4 kV-os szünetmentes elosztók villamos betáplálásaiért felelős 100 kVA
látszólagos teljesítményű motorgenerátorok, valamint az
elektromágneses szűrők (PLC) vezérlésének, ill. az elektromágneses tekercset energiával ellátó DC 200V 70A egyenáramú tápegységének a karbantartása, javítása, funkciópróbája is. A 600 m3-es tűzivíz rendszer PLC-vezérlése, illetve
a parti szűrésű kúttelep vezérlésének karbantartása is hozzájuk tartozik.
Az egyes berendezések teljes körű ellenőrzését, javítását, funkciópróbáját az éves, ciklikus karbantartások alkalmával végzik, év közben, üzem alatt pedig hibaelhárítással
foglalkoznak.
Miklós komoly feladatként említi a dízelgenerátorok vezérléseinek cseréjét, a rekonstrukciók során a kis létszámú
csoportnak viszonylag rövid idő alatt rengeteg kábeles kapcsolatot kellett ellenőrizni, illetve az új vezérlést üzembe
helyezni.
A csoport a karbantartási tevékenység mellett néha
fejlesztésekkel is foglalkozik. A házi üzemű transzformátor fokozatkapcsolójának meghibásodott, elavult elektronikáját új, saját fejlesztésű, mikrokontrolleres vezérlésre
cserélték. Az új vezérlést az áramkör megtervezésétől a
vezérlőprogram megírásán át, az elektronika megépítéséig
a csoport készítette. Stadler Miklós 2012-ben Kiváló Karbantartó díjban részesült.
Párjával és 6 éves kislányával Németkéren élnek. Szabadidejében Miklós méhészkedik, 50 méhcsaládja van.
Hozzátette, családi házuk felújítása is ad évről évre valami feladatot. Hobbiként szeret elektronikával foglalkozni,
mikrokontrollereket programozni, illetve motorozni, aktívan használt motorja mellett három felújított, veterán Pannóniával is rendelkezik. 
Kárpáti Viktor

Fiataljaink

Szekszárdon
született, 1980.
október 10-én.
Általános iskolai
tanulmányait is ott végezte, majd a Garay Já‑
nos Gimnáziumban érettségizett. Az érettsé‑
gi után nem sikerült egyből továbbtanulnia,
ezért letöltötte 9 hónapos sorkatonai szolgá‑
latát, amelyből 3 hónap kiképzési időt Szom‑
bathelyen, 6 hónapot Pécsen töltött az ellátó
századnál. Ezt követően jelentkezett a Pécsi
Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
és Informatikai Főiskolai Kar környezetvédel‑
mi szakára, ahol 2003-ban környezetmérnöki
diplomát szerzett. Nem sok ideje maradt a
pihenésre, mert egy szekszárdi közlekedé‑
si vállalattól megkeresték azzal, hogy gyesre
távozó kolléganőjük helyett új munkatársat
keresnek, környezetvédelmi előadó munka‑
körbe. Így Péter már július elején munkába
állt, és három évig ott is maradt. Közben a
veszprémi Pannon Egyetemen posztgraduális
képzés keretében környezetirányítási szak‑
értő másoddiplomát szerzett. Ekkor munka‑
helyet váltott, szintén Szekszárdon egy autó‑
alkatrészeket gyártó cégnél helyezkedett el,
ahol a felületkezelő üzemben üzemvezetői
munkakörbe került, és egy 10 fős csoport irá‑
nyításával bízták meg. Az üzem feladata fes‑
tés, zsírtalanítás, felületkezelés volt. Operatív
feladatot jelentett a technológiai folyamat‑
hoz tartozó vegyszerek, eszközök paraméte‑
reinek beállítása, figyelése, illetve analitikai és
egyéb vizsgálatok elvégzése. Ezen túl ellátta a
cég belső környezetvédelmi feladatait is. Ez a
munka összességében hasznos gyakorlati ta‑
pasztalatok megszerzését eredményezte, de
kicsit távol állt az eredeti, környezetvédelmi
végzettségtől, ezért másfél év múlva, ami‑
kor új munkalehetőség kínálkozott, Péter egy
magáncégnél helyezkedett el, környezetvé‑
delmi szolgálatvezetőként. Ez egyrészt azt
jelentette, hogy a partnercégek számára a
környezetvédelmi jogszabályokban megha‑
tározott kötelezettségekkel összefüggésben
környezetvédelmi tanácsadást nyújtott, más‑
részt feladatul kapta, hogy cégen belül építse
ki a környezetvédelmi ágazatot, hozza létre
a környezetvédelmi csapatot. Ez az időszak
tartott közel három évig, amikor egy ismerő‑
sén keresztül a Paksi Atomerőműbe került, az
Atomix Kft. állományába műszaki szakértő‑

ként, majd egy év elteltével a radioaktívhul‑
ladék-minősítő csoportnak lett a vezetője. Fő
tevékenységi területe a primer körben kelet‑
kező összes hulladék minősítésének szakmai
irányítása, gamma-spektrometriás mérőmű‑
szerek beállítása, kalibrálása és a munkatársak
munkavégzéséhez szükséges feltételek bizto‑
sítása volt. Ezen túl részt vett az Atomix Kft.
környezetirányítási, minőségbiztosítási rend‑
szeréhez kapcsolódó dokumentációk kidol‑
gozásában, fejlesztésében is. Ezen a területen
dolgozott 2013 őszéig, amikor megkereste a
sugár- és környezetvédelmi főosztályvezető
azzal, hogy lehetőség volna a Biztonsági Igaz‑
gatóságon megüresedett sugárvédelmi mér‑
nöki munkakörben történő foglalkoztatására.
Péter a felkínált lehetőségre igent mondott, és
2013. szeptember 3-ával felvételt nyert a rész‑
vénytársaság Környezetvédelmi Osztályára a
Kibocsátás-ellenőrző Laboratóriumba. Sugár‑
védelmi mérnökként jóval összetettebb, sok‑
rétűbb feladatai vannak, úgy érzi, sokat kell
tanulnia elméletben és gyakorlati tapasztalat
terén egyaránt. Ehhez megfelelő támogató
környezet veszi körül, kollégái és vezetői na‑
gyon segítőkészek, szívesen megosztják vele
magas szintű szaktudásukat, tapasztalatukat.
A szakmai ismeretek bővítésén túl nyelvisme‑
retét is szeretné gyarapítani. A német nyelvet
jól beszéli, az angolt is olyan szintre kívánja
emelni, hogy ne okozzon problémát számá‑
ra a mindennapi nyelvhasználat. Ezenkívül
további idegen nyelv – esetleg olasz, spanyol
vagy orosz – tanulása is foglalkoztatja.
Péter szülei és egész családja tősgyökeres
szekszárdiak, édesanyja az egészségügyből
ment nyugdíjba, édesapja a Gemenc Volán‑
nál dolgozik. Egy bátyja van Tibor, aki vezető
rendszermérnök az MVMI Informatika Zrt.-nél.
Péter párja vállalkozóként, munka- és tűz‑
védelmi tanácsadással foglalkozik. Szekszár‑
don laknak családi házban, ahol két gyönyörű
kutyát tartanak, egy bordeauxi dogot és egy
amerikai akitát. A kutyák egyben meg is ha‑
tározzák a szabadidejük eltöltésének jelentős
részét, mivel sok gondoskodást, foglalkozást,
mozgást igényelnek, ezért naponta sétáltatják
őket gyalogosan vagy kerékpárral. Péter emel‑
lett szereti a vízi sportokat is, ezért tagja egy
paksi sárkányhajócsapatnak, hetente két alka‑
lommal jár edzésre.

Lászlóné Németh Ilona

Az atomerőmű vonatkozásában a kis jelentőségű események
azok az önmagukban kis jelentőségű eltérések, amelyek a ha‑
tósági kritériumok és a belső jelentési kritériumok szerint nem
jelentéskötelesek, és ebből következően formálisan nem is vizs‑
gálandóak. Azonban számbavételükkel és különböző szempon‑
tok alapján beazonosíthatók azok a romló tendenciák, amelyek már biztonsági jelentőséggel bíró ese‑
mények bekövetkezéséhez vezethetnek.
Több információ és bejelentési lehetőség: portálon, Kis Jelentőségű Események link alatt.
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Generációk
Baranya család

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó
munkatársainkat mutatjuk be. Ezúttal Göttli József, a Rendszertechnikai Főosztály műszaki főszakértője idézi fel pályafutását.
Józsi 1978 őszén
került az erőműbe.
A vegyészet jelenlegi épületében kezdte
pályafutását,
évekig itt dolgozott
gyakorlatilag. Akkor még a főépület nem létezett,
a primer kör a 6 méternél tartott. Az építkezés a
főtartók beemelésének fázisában volt, azt figyelték, hogy éppen hány darab áll már. Utána elkezdődött az üzemeltetés, elindult az 1-2. blokk.
Az 1. blokknál tevőlegesen turbinásként, majd
a 2. blokk indítását, majd az üzemeltetését már
blokkügyeletesként csinálta. Ezt követen került
a szimulátorra, és húsz éven keresztül oktatott,
instruktorkodott 1989 decemberétől 2009 decemberéig. Kimondva a húsz év soknak tűnik, de
amikor dolgozott észre sem vette, hogy közben
ennyi idő eltelt. Miután visszatekintett az elmúlt
évekre, akkor ő is meglepődött. Nagyon sok minden történt ez alatt az idő alatt. Megismerhette a
teljes üzemeltetői személyzetet, hiszen mindenki
járt oktatásra, és volt néhány változás is, például
az RVR bevezetése. Gyakorlatig a szimulátoron
minden nagyobb változásban benne volt, sok
mindent ők tudtak először lepróbálni. Később aztán úgy alakult, hogy a szimulátorról 2009 végén
átkerült a Műszaki Igazgatóságra Takács Zoltán
főosztályvezető mellé független szakértőként.
Azóta itt dolgozik, ahol a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat (MÜSZ) karbantartása az egyik fő
feladata. Eleinte azt gondolta, hogy azért adódik
belőle sok feladata, mert nem ért hozzá és sokkal többet kell foglakozni vele, valamint meg
kellett hozzá ismernie és tanulnia az AS6-ot és
az ezzel járó adminisztrációs részt is. Később
azt vette észre, hogy nem lett kevesebb a feladat,
de jobban, már sokkal jobban ment a munka.
Fontos feladatának tartja, hogy ebben az évben
a MÜSZ-módosítások elinduljanak a 2. blokki
üzemidő-hosszabbításhoz szükséges beadványok
minél előbb bekerüljenek a hatósághoz.
A kezdeti időszakot tekintve rengeteg anekdota jutott eszébe, melyek akkor jönnek elő igazán,
ha a régi társakkal találkozik, akár az 1. blokk
indításáról vagy a szimulátorról. Ahogy az évek
teltek, mindig voltak érdekes események és történések, persze ma is van, amiből később anekdota
lesz. De ez nem egy érdem, ez egy állapot, amit
szerencsésen ő már megélt.
– Visszatekintve az elmúlt évekre, akkor a
blokkindítás egyszerűbbnek tűnt, nem volt en�-

nyi szabály és papír, legalábbis ma úgy tűnik.
Az akkori feladatok is kihívások voltak, azoknak kellet megfelelni, most új kihívások vannak,
és azoknak kell megfelelni. Jártam tanulmányút
alkalmával az indítás előtt az akkor még létező
Szovjetunióban, később Svédországban, Franciaországban, és Finnországban. Atomerőműveket
látogattuk meg, egyrészt kellemes kikapcsolódás
volt, másrészt tapasztalatszerzés oktatói és atomerőműves szemmel. Ezeket jutalomnak, elismerésnek vettem minden esetben.
Az első turbina indításánál, az első idegengőzös indításoknál már a blokkvezénylői pultnál dolgoztam. Nagyon dühös voltam érte, ma is
tisztán emlékszem rá. Összes kollégám kint volt a
turbinánál, én meg ott álltam a vezénylőben egy
működő szivattyúval. Nem tetszett, de akkor az
volt a döntés. Ha visszagondolok, ez is egy fajta
pozitív értékelésnek kell tekintenem, hogy már
akkor a vezénylőbe állítottak – fejezte be gondolatait Józsi.
Józsi párja szinte a kezdetek óta az erőműnél
dolgozik, jelenleg a Környezetvédelmi Osztályon a nem radioaktív hulladékokkal foglalkozik.
Az 1990-es évek közepén építettek egy családi
házat Pakson, ahova 1996-ban költöztek családjukkal. Ezt az élete egyik fontos részének tartja.
Akkor még kicsik voltak a gyermekei, azóta a
fia felnőttként önálló életet kezdett, lánya még
otthon van, mert még középiskolás, de már ő is
a felnőttek közé tartozik lassan. Hétfőtől péntekig kevés idő jut az otthonra a munka miatt és
egy családi házban mindig van mit csinálni. Van
egy nagy kertje, üvegháza, fóliája, gyümölcsfái,
amikkel nagyon szeret foglalkozni. El is telik a
hétvége ezeknek a rendezgetésével. Ezenkívül
szereti a természetet, akár Pakson a Duna-parton
csavarogni, nagy élmény biciklivel és gyalog is.
Arra a kérdésemre, hogy mi a legfontosabb dolog
az életében, ezt válaszolta:
– Ez nehéz kérdés. Ilyen, hogy legfontosabb,
nincs. Sok fontos van, abból kiemelni egyet a többi rovására, az nehéz ügy. A sok fontos között van
a család, a gyerekek, a házam épsége, a kertem
meg legyen művelve, a munkahelyemen megfelelően teljesítsek, mindig az adott helyzetnek megfelelő fontosság. Amíg az erőműben dolgozom,
addig igyekszem ott helytállni, megtenni, amit
elvárnak tőlem vagy amire képes vagyok. Ha hazamegyek, akkor otthon. Sok fontos van, és mindig az aktuális a legfontosabb.

OO

Vincze Bálintnak, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
tipográfusának az elmúlt egy évben készített fo‑
tóiból rendezett kiállítás látható az irodaépület
aulájában. A képek az atomerőmű közvetlen és
közvetett környezetét, a Dunaszentgyörgyi-láp‑
erdő, a Kiskunsági Nemzeti Park és az Ürgemező
változatos élővilágát mutatják be.

Valójában nehéz dolog azokra a kérdésekre válaszolni, melyek azt
taglalják, hogy mi tölti el elégedettséggel és készteti jobb teljesít‑
ményre a munkavállalókat, akik ráadásul korosztályonként külön‑
böznek. Talán generációk egy munkahelyen. Íme, egy pozitív példa,
amely példaértékű lehet mindannyiunk számára.
Sándor, a családfő paksi születésű, 1980 júniusa óta dolgozik az
atomerőműnél az akkori PAV Reaktorosztályán. A jelenlegi beosztá‑
sába 2006 júliusába került, az Öregedéskezelési Osztályon az örege‑
désmonitorozó csapatot vezeti. Az öregedéskezelésen kívül végzik
az üzemidő-hosszabbításhoz szükséges műszaki állapotértékelési
feladatokat. Az eddigi munkája során rengeteg minden történt, de
legszívesebben a főberendezések beszállítására emlékszik vissza,
amely munkákból jó néhányat szervezett meg és irányított. Hasonló
érdekes munka volt a szerelés és üzembe helyezés is.
Marianna, a feleség paksi születésű, iskoláit tekintve a műszaki pá‑
lya iránt érdeklődött mindig is. 1983 óta van munkakapcsolata az erő‑
művel. Jelenleg a Biztonsági Igazgatóságon a Munka- és Tűzvédelmi
Osztály emelőgép-felügyeleti csoportját vezeti 2007 augusztusa óta.
Nagyon szereti a munkáját, mindig is az emelőgépekkel kapcsolatos
szakterületen dolgozott. Sokrétű feladata van, az emelőgépek és az
erőmű területén történő teheremelések felügyelete, az emelőgépek
üzemeltetéséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenység.
„Az apa a kenyérkereső, és az anya otthon főz, takarít és felelős
a gyermeknevelésért.” Sokszor hallottuk. A következő generáció már
nem feltétlen így gondolja. A család sokak számára az összetartozást,
a boldogságot, örömöt, a nyugalmat, megértést jelenti. Így van ez a
Baranya családnál is. Sándor és Marianna Madocsán alapítottak csa‑
ládot, két gyermekük született. Lányuk frissen végzett pszichológus,
pár hónapja ment férjhez. Fiuk Sándor, aki szintén az erőműben dol‑
gozik az MVM ERBE Zrt.-nél gépészszakértő az Atomerőművi Minő‑
ség-ellenőrzési Osztályon. Egy éve nős, felesége az MVM Kontó Zrt.
munkatársa. Most újították fel gyönyörű házukat Madocsán, ők is itt
szeretnének letelepedni és családot alapítani a szülők nyomdokaiba
lépve.
A családfő kedvenc hobbija a vadászat és a horgászat, amikre
ugyan egyre kevesebb ideje jut. Ezenkívül szőlészkedik és borászko‑
dik. A család szívesen szervez közös programot is. A vadászatra rend‑
szeresen elkíséri apját a fia, lelkes vadászok és természetkedvelők.
Hétvégeken szeretnek kirándulni a családdal a hétvégi Duna-parti
házukba, ahova mindig elkíséri őket szeretett és hűséges vizslájuk.
Minden generáció értékes, csak mindegyik máshogy. Átvenni a
tudást, a tapasztalatokat és energiát – nincs ebben titok: csak gene‑
rációk egy munkahelyen.
OO
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Új európai kibocsátás és megújuló célok
Január 22-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a „Közlemény a 2030
Klíma- és Energiapolitikáról” c. dokumentumot, amelyben támogatja a versenyképes, biztonságos és kis kibocsátású EU-gazdaság létrehozását.
Ezen cél megvalósítása érdekében
javasolja az üvegházgázok (ühg) kibocsátásának 40%-os csökkentését az
1990-es szinthez képest és a megújuló
energiaforrások részesedésének 27%ra növelését 2030-ra, valamint külön
célszám megjelölése nélkül kiemeli az
energiahatékonyság fontosságát. A korábbi 20-20 vállalásokkal szemben,
amikor a tagállamokra szabott kötelező megújuló, kibocsátáscsökkentési
és energiahatékonysági mutatókat határoztak meg, a 2030-as célokat alulról építkezve kívánják megvalósítani.
Mégpedig olyan módon, hogy minden
egyes tagországnak egy átfogó „versenyképes, megbízható és fenntartható”
energiamixtervet kell készítenie. Ezeket
a terveket összeadva kell kikerekednie a
célszámoknak EU-szinten. További újdonság, hogy a konkrét kötelezettségek
vállalásáról a szomszédos országoknak
egymás között meg kell állapodnia, ily
módon biztosítva az energetikai együtt-

működést és a befektetések költséghatékony elhelyezését, különös tekintettel a
megújulókra – ennek a folyamatnak az
„Európai Energia Európaizálása” nevet
adták. Az ilyen módon egyezményesen
kialakított vállalásokat majd törvénybe iktatják, és ettől fogva ezek kötelező
érvényűek lesznek minden tagország
számára. Barroso szerint a megújulók
részarányának 20-ról 27%-ra növelése
2030-ra a 40%-os kibocsátáscsökkentési célok függvénye lesz, és az EU-bizottság szilárd akarata ezek megvalósítására fontos jelzés lesz a befektetések
irányának meghatározása során. A várakozások szerint a villanyáram-termelés 45%-a megújulókból, ezen belül
12%-a vízerőművekből származik majd
2030-ban. Az atomenergia részaránya
a jelenlegi 27% körül marad, a fosszilis
tüzelőanyagoké 26%-ra csökken.
A Foratom reagálásában üdvözölte
a kibocsátások további csökkentését,
ugyanakkor sajnálattal állapítja meg,
hogy annak megvalósítása során az EC
nem biztosítja a technológiasemleges
versenyt a különböző energiák között.
„Az atomenergia az EU kis kibocsátású
villanyáram termelésének kétharmadát adja, nagyon versenyképes áron…”

Atomreaktorok Biztonsága
Könyvismertető

A Nukleáris Szimpóziumon beharangozták a könyv közeli megjelenését, és a kiadó
elkezdte a könyv terjesztését. Neves hazai szakemberek egy csoportja (Elter József,
Gadó János, Holló Előd és Lux Iván) elhatározta, hogy napi munkájuk mellett meg‑
próbálják a kezdő szakemberek és egyetemi hallgatók számára egy könyvben össze‑
foglalni a reaktorbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókat. Mivel a téma rendkívül ös�‑
szetett, a speciális részterületek írásába további elismert szakemberek vettek részt.
Így született meg az „ATOMREAKTOROK BIZTONSÁGA” c. könyv két kötete.
A könyv ismerteti a legfontosabb fizikai folyamatokat, így a maghasadást, a
láncreakciót, az atomreaktorok működésének alapjait és felépítésüket, valamint az
atomreaktorok különféle típusait. Az atomreaktorok fizikájának alapjait, az atom‑
reaktorokban lejátszódó termohidraulikai jelenségeket, a hasadóanyagot tartalmazó
fűtőelemekben zajló folyamatokat, valamint a radioaktív anyagok környezetben való
terjedését a legelterjedtebb, ún. nyomottvizes reaktorokra fókuszálva mutatja be a
könyv.
A szerzők tudományos alapossággal részletesen elemzik a reaktorok tervezési biz‑
tonságának alapjait, a reaktorok üzemeltetési biztonságát, a determinisztikus és va‑
lószínűségi biztonsági elemzések alapjait, a reaktorbiztonság jogi kereteit. A könyv
szerzői elsősorban a Paksi Atomerő‑
műre vonatkozó biztonsági elem‑
zések szakértői, ennek ellenére
a törekvés az volt, hogy az egyes
területek ismertetése ne kizárólag
a hazai atomerőműre vonatkoz‑
zon, hanem kellő általánosságban
mutassa be a témát, de lehetőség
szerint paksi példákat is használ‑
jon. A könyv hasznos ismereteket
nyújt valamennyi műszaki terüle‑
ten dolgozó munkatársunknak, és
kifejezetten ajánlott az operatív
üzemeltetés területén, így a blokk‑
vezénylőben dolgozók számára.
A könyv az ELTE Eötvös Kiadó
gondozásában jelent meg, a kiadást
a Magyar Nukleáris Társaság is támo‑
gatta. 
gyulai

– jelentette ki Jean-Paul Poncelet, a Foratom elnöke. „Sajnálatos, hogy ezt a
tényt az EC közleményében nem veszi
tudomásul.”
A 28 tagállam igényeinek és törekvéseinek egyeztetése nem lesz könnyű feladat. Lengyelország például továbbra is
nagymértékben támaszkodna az olcsó
hazai szénre, emellett atomerőmű-építési terveket fontolgat, Németország
az „Energiafordulat” jegyében inkább
a megújulókat támogatja, az Egyesült
Királyság az energiapiac sajátos reformjával (EMR) biztosítaná a technológiasemleges versenyt és szilárd szándéka
atomerőmű-flottájának
fenntartása.
Ugyanakkor az eddig érvényes 20-20
vállalások (a megújulók arányának és az
energiahatékonyság 20%-os növelése,
a CO2-kibocsátás 20%-os csökkentése
2020-ra) teljesítése is kétséges, a tagállamok többsége késésben van a célok
megvalósítása terén, az energia világpiacán tapasztalható fejlemények (az olcsó szén és a palagáz-forradalom) sem
kedveznek az ühg kibocsátáscsökkentésének. A folyamatok egyik ellentmondásos eredménye, hogy a megújulók
erőteljes fejlesztése ellenére Németországban nő a széntüzelés aránya és

CeBIT-előzetes
A világ legnagyobb informatikai szak‑
vásárát rendezik meg Hannover Laatzen
negyedében a kiváló infrastruktúrájú
vásárvárosban 2014. március 10–14.
között. Bár ismét csökkent a kiállítás
területe két csarnokkal, de még így is
maradt 15 hangárnyi terület a 70 ország
több mint 4000 kiállítója számára, hogy
a kb. félmillió szakembernek legyen lát‑
nivalója. Ha csak a kiállítás bejárására
koncentrálnánk (kb. 200 000 m2), akkor
sem jutna 1 másodperc négyzetméteré‑
re a már jelentősen miniatürizált eszkö‑
zök, termékek garmadára.
A kiállítás tematizáltsága sokkal rész‑
letesebb, mint ahogyan azt korábban
tapasztaltuk, és szinte minden témá‑
ban ingyenes fórumokon bővíthetik
tudásukat a látogatók.
A világkonferencián a digitális világ
elitje tart témaindító előadást a vírus‑

ezzel párhuzamosan a kibocsátás, a
fogyasztói energiaárak pedig az egekbe szöktek. Ilyen ingatag helyzetben
újabb számszerű és kötelező vállalásokat tenni nagy elszántságra és szilárd
elhatározásra vall, de ahogy az EU az
atomenergia ügyében sem hajlandó tudomásul venni a nyilvánvaló tényeket,
az nem a helyzet és a lehetőségek reális
felmérésére vall, sokkal inkább politikai
szándékok erőltetésére utal. Az EU-nak
nincs szerencséje a stratégiai törekvései
megvalósításában, a lisszaboni célok is
szétfolytak a brüsszeli bürokrácia útvesztőiben. Csak remélni lehet, hogy az
újabb klíma- és energiapolitika nem jut
erre a sorsra.
Öröm az ürömben, hogy az EC párhuzamosan közzétette jelentését az
energiaárakról és költségekről. Ebben
aláhúzza a megbízható szabályozási
környezet fontosságát a kis kibocsátású energiákba történő befektetések
ösztönzése céljából, valamint javasolta
a kibocsátás-kereskedelmi rendszer átalakítását. Az új rendszer erősebb támogatást biztosíthat az atomenergetikai
befektetéseknek is.
forrás: http://ec.europa.eu, http://www.
foratom.org/
Szerbin Pável
irtás és informatikai biztonság (Kas‑
persky), az Apple, a Wikipédia vezető
szakértői. További szakkonferencia: üz‑
leti intelligencia, üzleti kapcsolat, ipari
alkalmazások, nyílt forráskódok, bizton‑
ság, kutatás-fejlesztés is a vásár terüle‑
tén belül zajlik.
A vásár díszvendége Nagy-Britannia
lesz, központi standjuk a 6-os csarnok‑
ban kap helyet.
Belépő a kiállításra: napijegy 60 €, a
többnapos belépő 110 €, a világkonfe‑
renciára 1000 €. A belépőjegyek egyben
ingyenes utazásra jogosítanak az összes
tömegközlekedési eszközön Hannover
vonzáskörzetében.gyulai
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Az ördög nem alszik!
Az idő biológiája – röviden
a bioritmusról
A XVIII. században
egy
francia
csillagász
észrevette, hogy a
teljes sötétségben tartott mimóza a leveleit reggel felemeli és este leengedi.
Ebből arra a következtetésre jutott,
hogy nemcsak a környezet változásaira reagál a növény, hanem létezik valamiféle belső szabályozás is – ez volt az
első kronobiológiai megfigyelés. Mára
számos kutatás igazolta, hogy az élőlények érzékelik és mérik az időt, életfolyamataik bizonyos ritmus szerint
zajlanak. Élettevékenységüket a természetben zajló külső változások, valamint
belsőleg a hormonok és az idegrendszer
ritmusa hangolja össze. Ezt a biológiai
ritmust belső órának nevezzük. Idetartozik az alvás és az ébrenlét ciklusa,
de napi ritmus szerint változik a testhőmérséklet, a vérnyomás, a szívritmus, a
hormonok és emésztőnedvek termelődése és számos más funkció is.

más élettani ritmusok is, mint például
a testhőmérséklet vagy a reprodukciós
folyamatok.
Egy átlagos felnőttnél reggel 6 óra
körül kezd a vér melatoninszintje csökkeni. Ez kihat a vérnyomás és a testhőmérséklet emelkedésére, és gyorsul a
szívritmus. Ekkor a vegetatív idegrendszer aktivitásra hangolja át a szervezet
működését. Dél körül kapcsolódik be a
legtöbb vörösvértest a keringésbe, ezért
ekkor a legjobb a szervezet oxigénellátása. Délután a szervezet csúcsjáraton
van, ekkor éri el a testhőmérséklet, a

vérnyomás és a pulzus a legmagasabb
szintet, ilyenkor legnagyobb az izomerő
és leggyorsabbak a reflexek. 18 óra után
lassulni kezdenek a fiziológiás folyamatok. Az elálmosodás előtt körülbelül két
órával már megindul a melatoninszint
növekedése. Tíz órára az emésztés teljesen lelassul, hajnali két órakor pedig a
fizikai és a pszichikai teljesítőképesség
eléri a mélypontot. Aztán reggel kezdődik minden elölről.
A belső időmérőt a külvilág szinkronizálja
A nappalok és az éjszakák váltakozása alapján az emberi szervezet is a 24
órás úgynevezett cirkadián ritmust
követi. Vannak korán kelő „pacsirták”
és későn elálmosodó „baglyok”, de az ő

Az ember 24 órás ritmusa
A szervezet életműködéseit az agy
központi órája a belső elválasztású
mirigyek segítségével hangolja össze.
Fontos szerep jut ebben a folyamatban
a melatoninnak (alváshormonnak).
A melatonin szintje nappal alacsony,
éjszaka növekszik, és szintjétől függően változik az anyagcsere, valamint

PAV-os
voltam…
Régi fényképeket várunk

ESZK programterv
Az Energetikai Szakkollégium a
2014. évi tavaszi félévben Ganz
Ábrahám emléke előtt tiszteleg
születésének 200. évfordulója alkalmából. Ganz Ábrahám svájci származású vasöntőmester, aki a Ganz vállalatok alapítója (1844-ben, 170 évvel
ezelőtt), amely később, Mechwart András irányításával a
Monarchia egyik legnagyobb és legsikeresebb vállalatává
nőtte ki magát, és nagy horderejű újításaival jelentősen
hozzájárult a korszak ipari fejlődéséhez.
február 13.
február 20.
február 27.
március 6.
március 11.

szervezetük is követi a napi 24 órás ritmust, csak egy kissé eltolódva.
A belső biológiai óra akkor is jár, ha
az élőlényt izolálják a külső világtól, de
pontatlanná válik a természet specifikus jelzései nélkül. A belső időmérőt
folyamatosan igazítani kell a külső világ
ingereihez, azaz szinkronizálni a külvilággal. Kísérletek igazolják, ha valaki
napokig a világtól elzárva sötétben van,
akkor is közel 24 órás ritmussal zajlik
az élete. A sötétben is járó órát azonban
be lehet csapni mesterséges világítással.
Ekkor a szervezet előbb-utóbb átveszi a
ráerőszakolt tempót, és a belső óra nem
követi a külső nappal-éjszaka váltakozását. A legújabb kutatások, amelyek
azt vizsgálták milyen hatással van szervezetünkre a mesterséges megvilágítás,
azt találták például, hogy a kékesfehér
tónusú fényt kibocsátó LED lámpák esetében az szervezetben csak ötödannyi
melatonin termelődik, mint sárgásabb
fényű megvilágítás esetén, így az arra
érzékeny egyedekben alvászavarokhoz
vezethetnek. Mesterséges megvilágítás
alkalmazása az éjszakai órákban növeli a kettes típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás és a rák előfordulásának
kockázatát is.
KR

március 13.
március 26.
március 27.
április 3.
április 9.

Európai energiaipari célok, trendek és
ezek technológiai, innovációs kihatásai
Ganz Ábrahám élete és vállalatának
fénykora: vasöntödéből a mérnöki fejlesztések úttörője
MOL Nyrt. Százhalombattai Dunai Finomító és Dunamenti Erőmű
A Mátrai Erőmű intézkedései a szigorodó károsanyag-kibocsátási határértékek betartása érdekében
Pécsi Pannonpower Biomassza Erőmű

április 14.
április 17.
április 24.
április 25.
május 8.


Épületenergetikai felújítások
Bős-Gabcikovo Vízerőmű és Dunakiliti vízlépcső – Üzemlátogatás
HVDC (High-voltage Direct Current)
hálózatok előnyei, hátrányai, fejlesztési irányai
A brit döntés háttere: az erőművi beruházások és a villamosenergia-ár kölcsönhatása
A vízerő-hasznosítás helyzete Magyarországon
Paksi Atomerőmű
Tehetséges hallgatók az energetikában
- Az ESZK tagjainak munkái
Modern atomreaktorok biztonságtechnikai fejlesztései egy gyártó szemszögéből
Parlament épületgépészete és pincerendszere
Változtatható áttételű KöF/KiF transzformátor fejlesztési kihívásai
Bővebb információ: a www.eszk.org

Az Atomenergetikai Múzeum (AEM)
az atomerőmű építésével és üzemel‑
tetésével 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, emlé‑
két, feltérképezze a dolgozók társa‑
dalmi életét, a munkahelyi kollektí‑
vák és családok közös rendezvényeit.
Olyan fekete-fehér papírképek
(negatívok) gyűjtését kezdjük el,
amelyeken az atomerőmű dolgo‑
zóinak „PAV-os” időszakából baráti,
brigádi köreinek mindennapjai örö‑
kítődtek meg családi vagy közösségi
körben.
Olyan fényképeket várunk, ame‑
lyekről tudható, hogy kit ábrázol, hol,
mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen,
a múzeumban átvenni, vagy az aláb‑
bi címre kérjük beküldeni: Atomener‑
getikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.:71.
Bővebb információt a 75/50-74-31-es
telefonszámon nyújtunk.
AEM
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Kishírek
a nagyvilágból

world nuclear news

Ismét üzemben lehetnek a leállított koreai blokkok
Májusban három blokkot kellett leállítani az adatok meghamisítása miatt
A Koreai Nukleáris Biztonsági Hatóság (NSSC) a Kori-1 és Kori-2 blokkok, és a Wolsong-1 blokk
azért döntött korábban a leállítás mellett, mert az indítását. Az újonnan felépített Wolsong-2 blokkon
érintett blokkok biztonsági vonzatú irányítástech‑ kicserélték a problémás kábeleket, és ott a hatósá‑
nikai kábeleinek dokumentációjában hamisított gi engedélyt várják a kereskedelmi üzem megkez‑
adatokat talált. A hatóság áprilisban, egy előzetes désére. Az említett dokumentációs problémák nem
figyelmeztetés után kezdett vizsgálatokat a mű‑ hozhatók összefüggésbe azzal az eseménysorozat‑
bizonylatok ügyében. Az érintett kábelek a blokk‑ tal, amit novemberben jelentett be a hatóság. Akkor
vezénylői reaktorvédelmi rendszerek számára az ország öt nukleáris blokkján találtak hamisított
továbbítanak jelzéseket – többek között – a hűtő‑ adatokkal rendelkező, de nem biztonsági vonzatú
rendszerek állapotáról. Most, a kivizsgálás befejezé‑ alkatrészeket. Akkor két blokkot le kellett állítani a
se után a felügyeleti szerv engedélyezte az üzemel‑ cserék elvégzésnek idejére, három blokkon üzem
tető Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) cégnek közben végezték el a munkát.

Hamarosan indul a Belojarszk-4 blokk
A 800 MW-os gyorsneutronos egység áprilisban érheti el a kritikusságot
Oroszország nemsokára indítandó blokkja BN-800 lisában végeznek az előírt tesztekkel, a kereskedelmi
típusú. Urán és plutónium keverékével lesz feltöltve, üzem 2014 végén indulhat meg. A Belojarszk-4 egység
kiégése során új üzemanyagot fog termelni. A megter‑ lesz a világ legnagyobb ilyen típusú reaktora. A helyi 3.
melt villamos energiát a Szverdlovszki Régió közpon‑ blokk 560 MW-ot produkál, a Japánban található Mon‑
ti területeire továbbítják majd, ahol igencsak szükség ju 246 MW teljesítményű. A francia Super-Phenix 1200
van rá az ipari beruházások fejlesztéséhez. A biztonsá‑ MW-ra volt képes, de 1997-ben leállították. India épít
gi hatóság december 26-án adta ki engedélyét a fizikai jelenleg ebből a típusból Kalpakkamban, ennek kapa‑
indítás előkészítésére. Ez lehetővé teszi az üzemanyag citása 470 MW lesz, és 2014-ben üzembe is lép. Orosz‑
betöltését és a biztonsági rendszerek próbáinak meg‑ ország tervezi egy BN-1200 egység építését is (2020kezdését. A későbbiekben el kell végezni a szabályozó- ben lépne üzembe), illetve Kínával tárgyal két BN-800
építésének lehetőségéről.
és a védelmi rendszerek próbáját is.
A nátrium hűtőközeg és az üzemanyag már a te‑
Forrás: World Nuclear News, 2014. január
lephelyen van. A Roszatom nyilatkozata szerint ápri‑

Varga József

Bemutatjuk a MAVIR magazint
A MAVIR magazin az MVM
Csoporthoz tartozó Magyar
Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt. kiadványa. Érdemes kézbe vennünk a
negyedévente megjelenő vállalati
képes újságot – nem csupán azért,
mert egyaránt színes képei és témái könnyed, mégis tartalmas
időtöltést kínálnak, hanem azért
is, mert számos írása túlmutat a
közvetlen vállalati kereteken, s
az egész társaságcsoport, sőt, az
iparág érdeklődésére is számot
tarthat. Belelapozva a legutóbbi
számba, arányos összeállításban
köszönnek vissza benne a szakmai jellegű és a közéleti – olykor
a magánéletet is érintő – cikkek.
A rovatokban helyet kapnak – természetesen – a MAVIR-hírek, a
társadalmi felelősségvállalás időszerű eseményei, a leányvállatok
hírei, az érdekvédelem aktualitásai, a társaságcsoportra és az
iparágra történő kitekintés, egy
erőműről – a Dunamenti Erőmű
Zrt. – adott körkép, az új belépők
bemutatása, babahírek, rendezvények, téli programajánlók, sport-

hírek, életmóddal kapcsolatos
kérdések, receptek és rejtvény.
A Paksi Atomerőművel több
írás is foglalkozik. A Céggyűrű
kitüntetések átadásáról tudósít
A közösség ünnepe című cikk.
Egy másik A Múzeumok Őszi
Fesztiválja elnevezésű országos
rendezvénysorozathoz csatlakozó
Atomenergetikai Múzeum programjaival foglalkozik (Múzeumlátogatók – kerékpárral és éjszaka). És félhasábnyi terjedelemben
szó esik a vietnami szakemberek

nukleáris képzéséről is, amelynek
gyakorlati kurzusaihoz az atomerőmű Karbantartó Gyakorlóközpontja biztosította a feltételeket.
Mindezek mellett ugyancsak
érdekes szakmai híradást jelent a
750 kV-os energiaátvitel magyarországi harmincöt évét felidéző
konferencia összefoglalója, az
MVM ERBE által az ukrán energetikai fejlesztésben betöltött
szerepet bemutató írás, az MVM
Paks II. Zrt. beszállítói programját népszerűsítő roadshow első
három alkalma eseményeinek, tapasztalatainak ismertetése, vagy
az MVM OVIT Zrt. egy speciális
piacra történt belépését (új hőtároló létesítése) és a társaság profiljában megjelent új szakterületet
(középfeszültségű/nagyfeszültségű kábelszerelés) taglaló cikkek.
Végül, de az egyre inkább felértékelődő környezettudatosság
hátterén távolról sem utolsósorban, a tartalmi értékek mellett
az is a MAVIR magazin kiadóját,
szerkesztőit dicséri, hogy a kiadvány újrahasznosított papírból készül.
Prancz Zoltán

FUKUSHIMAI MANGA
Kazuto Tatsuta neve nem cseng ismerősen világszerte, hazánkban pedig a kiejtése is problémákat okozhat, viszont egyedülálló dolog
fűződik ehhez a névhez: Tatsuta a fukushimai
erőmű egykori dolgozójaként egy mangát készített saját tapasztalataiból. A japán kultúrát
kevésbé ismerő olvasók között rögtön felmerül
a kérdés: Mi az a manga? A manga egy tipikusan japános stílusú képregény, amely mostanra
már a szigetországon kívül is meghódított egy
szubkulturális réteget. Ahogy a Wikipedia fogalmaz: „A manga (
) a képregény japán
nyelvű általános elnevezése, Japánon kívül a
japán mangák jellemző stílusában készített
képregényekre használják, szűkebben csak a
Japánban készültekre. Alkotóit mangakáknak
hívják. A klasszikus japán ukijoe festészet és a
nyugati művészeti hatások találkozásából fokozatosan jött létre, míg mostani jellege kialakult,
s a köztudatban – főképp Japán határain kívül
– összeforrt a japán popkultúrával.”
De térjünk vissza Tatsutára! „Főhősünk”
részt vett a 2011 márciusa óta tartó helyreállító
munkálatokban, és az ottani élményeit rajzolta
meg. Az Ichiefu címet viselő képregény a művész szemszögéből látott igazságot vetíti elénk,
a munkálatokban részt vevő emberek mindennapjait mutatja be: ahogy szigorú biztonsági
szabályok betartása mellett a víztározó tartályok között dolgoznak, ahogy pihennek, ahogy
különösebb aggodalom nélkül mozognak a
sugárveszélyes területeken, ahogy az evakuált
zónán és a szökőár sújtotta területeken utaznak
keresztül, ahogy a szabadon barangoló háziállatok között járnak.
Tatsuta benevezte munkáját a Kodansha
kiadó Manga Open versenyére, ahol a bírák
egyhangúan döntöttek: 322 másik versenyzőt
utasított maga mögé. Az Ichiefu első része a
Kodansha Weekly Morning hetilapban jelent
meg a tavalyi év vége felé, a cikkírás pillanatában rendelkezésre álló információk szerint pedig folytatásainak leközlését is tervezték.
(Forrás: WNN, Wikipedia)


SZALMAENERGIA NÉMETFÖLDÖN
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a mezőgazdaságból már jól ismert szalma a jövőben fontos
szerepet játszhat a német energiamixben. Ez
idáig biomassza-maradványként, hulladékként
hasznosították, egy tanulmány szerint azonban közel 30 millió tonna gabonaszalmát termelnek évente Németországban, amelyből kb.
8–13 millió tonnát energiatermelésre is fordíthatnának. Ez 1,7–2,8 millió háztartás energiaellátásának, valamint 2,8–4,5 millió háztartás fűtésének biztosítására adna lehetőséget.
Németországban adottak a körülmények: a
szalma hőerőművekben való felhasználása jó
megoldás lehetne a fosszilis tüzelőanyagok
visszaszorítására ezen az éghajlaton.
(Forrás: Bio Fuel Daily)

Simon Zoltán – Kalocsai Veszta
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NUCLEAR

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

A békés megegyezés útjára lépett
az Ignalina Atomerőmű és a Nukem
Sok tényező befolyásolta a lebontási szerződés megkötését
A szilárd radioaktív hulladékokat kezelő és tároló
létesítményt övező és régóta fennálló vita decemberben jutott nyugvópontra, amikor a partnerek aláírták
a módosított szerződést. A Nukem úgy értékeli, hogy
a hosszú halogatás után végre sikerült megtalálni azt
együttműködési alapot, ami lehetővé teszi a két létesítmény megépítését a lehetséges legrövidebb időn
belül. A litván erőmű vezetése úgy látja, hogy a módosítás által hozzájutnak a létfontosságú projektmenedzsment-eszközökhöz, minimalizálják a projekt el
nem készülte miatti kockázatokat, és megoldják azokat a kérdéseket, amelyeket a program felfüggesztése
okozott.
A létesítmények elsősorban azokat a szilárd hulladékokat dolgozzák fel, amelyek a 2. blokk végleges
leállítása miatt keletkeztek, de kezelni fogják a telephely teljes leszerelése során keletkező mennyiséget is.
A projekt két független lépésben valósul meg. A B2
jelű egy új hulladék-visszanyerő egység tervezésére és
építésére vonatkozik. A B3/4 jelű a kondicionáló- és
a tárolólétesítmény tervezését és építését foglalja magába. Az atomerőmű közleménye szerint a tavalyi év
végén a projekt 78 hónapos késéssel bírt. 2009 végén a
szerződő fél pénzügyi kifogásokkal élt, emiatt a program gyakorlatilag leállt. Az egyeztető tárgyalások 2010
és 2012 között zajlottak, majd 2013-ben bekövetkezett
a szerződésmódosítás.
2011 szeptemberében az atomerőmű a brit Taylor Wessing jogi céget kérte fel ügyeinek rendezésére,
majd nyilvános kártérítési igényt jelentett be a szerződéses partner ellen. A Nukem amúgy sem állt va-

lami jól a közvélemény előtt, mivel a projekt vezetőjét
ittas vezetés miatt 2010 végén letartóztatta a rendőrség. Ráadásul a cég 28 munkatársát 2010 augusztusa
és novembere között ittasság miatt kitiltották a telephelyről. A módosított szerződés új ütemezésében végre mindkét fél egyetértett. A módosítás lehetővé teszi
az erőműnek, hogy havi rendszerességgel ellenőrizze
az előrehaladást. A Nukem 55 millió eurót kap a beruházásért, és a költségekhez hozzájárul az Európai Unió
illetékes alapja is.

Blokkok indulnak, leállnak és épülnek
2013-ban 436 blokk üzemelt a világon, mintegy 372
ezer MW nettó kapacitással
Mind a négy hálózatra kapcsolás Európától messze
történt: Hongyanhe 1. és 2. blokk, Yangjiang 1. blokk
(Kína, február 18., november 23. és december 31.).
Mindhárom blokk saját tervezésű CPR-1000 típusú
egység. India orosz tervezésű, VVER-1000 egységet
indított, és a Kudankulam-1 blokkot október 22-én
kötötte rá a hálózatra.
A piaci körülmények és műszaki okok miatt négy
blokk végleges leállítására került sor, a veszteség az
Egyesült Államok erőműparkját érintette. Cristal River 3. blokk: a konténmenttel kapcsolatos problémák
javítási költségei (február); San Onofre 2. és 3. blokk:
gőzfejlesztő-problémák miatti pénzügyi okok (június); Kewaunee: kizárólag gazdasági kérdések (május).
Összesen tíz blokk építése kezdődött meg 2013ban, 2012-ben ez a szám hét volt, még egy évvel korábban pedig mindössze négy. A tavalyi év beruházásai Fehér-Oroszországban, az Egyesült Államokban,
Dél-Koreában és az Egyesült Arab Emírségekben indultak.

Megkezdődtek a feltárási munkálatok
egy sokáig rejtett helyszínen
19 millió dolláros üzlethez jutott a takarítást végző cég
Huszonnégy éven át rejtve maradt egy radioaktívan erősen szennyezett terület a Hanford telephelyen.
A szennyeződést egy korábbi kiömlés okozta. A már
folyó felszámolási munkák során a munkások egy
öreg laboratórium lebontását készítették elő, amikor
a forrókamra alatt rábukkantak a szennyeződésre.
A radioaktív céziumból és stronciumból álló keveréket annyira veszélyesnek írták le, hogy az általa keltett
közvetlen sugárzás miatt tíz perc múlva beállt volna a
halál. Az épület alá bocsájtott szondák 60 °C talajhőmérsékletet jeleztek. A felfedezés meg 2010-ben történt, 24 évvel azután, hogy bejelentették a forrókamrában történt balesetet. Akkor úgy gondolták, hogy
minden elszennyeződött anyagot sikerült összegyűjteni, de nyilvánvalóan valami átszivárgott valamilyen, az
épület és a talaj között lévő törés mentén.
A fenti épület egy mérföldnyi távolságon belül van
a lakott területetekhez képest, és még kevesebbre a
Columbia folyóhoz. A vizsgálatok azt mutatták, hogy
a beszivárgás nem volt olyan mély, hogy elérje a talajvizet, és nem is éri el a megfelelő jövőbeni intézkedések miatt. Az Areva arra fogja használni az elnyert ös�szeget, hogy valós méretben megépítse a forrókamrát,
ott kellő gyakorlatot szerezzen azon robotokkal, amelyek majd végül kiássák ezt a csóvaszerű földdarabot.
Emberek számára még védőruhában is túl veszélyes a
helyszín megközelítése. Ha végre megoldódik a felszámolás, akkor a 324 jelű épület is felkerül arra a listára,
ami biztonságosan felszámolt épületeket tartalmazza.
Forrás: NEI Magazine, 2014. január

Varga József

NEI SmartBrief
Új hírek a kis moduláris reaktorokról
Hanford újra szerepet kap?
Az Obama-adminisztráció támogatja a kis
reaktorok létesítésének programját. Az atomenergia újra életjeleket mutat az ország bizonyos
pontjain – és ez jó dolog. Emlékezzünk csak arra
a bizonyos időszakra, amikor a nyolcvanas évek
elején a Washington Public Power Supply System (WPPSS) grandiózus nukleáris terveinek
le kellett nyelniük a pénzügyi összeroskadást!
A szolgáltató nevének szerencsétlen rövidítése
gyorsan átalakult a „whoops” formátumra (többek között negatív örömujjongás, gúnyolódás),
miután az árak az égbe szöktek, és a cégnek
a csökkenő keresletet mutató előrejelzések
miatt az öt blokkra vonatkozó erőmű-építési programjából négy egységet törölnie
kellett. Az adófizetők, a helyi és a térségi befektetők milliárd dollárokat veszítettek a meg
nem valósult üzleten. Harminc év elteltével az
öregebb és bölcsebb szószólók újra hajlandók
„bemeríteni cipőjük orrát a medencébe”, mivel a
nukleáris technológia radikálisan jobb irányba fordult.

A törvényhozó testület 500 ezer dollárt irányzott
elő egy új technológia Hanfordban történő megvalósítására. Számos céget kértek fel, hogy ajánlataikkal járuljanak hozzá a kutatási munkákhoz, ezáltal is gyarapítva a szövetségi befektetés összegét.
Nem arról a hagyományos dologról lenne szó, mint
amikor korábban az atomerőműveket a semmiből
kaparták össze. Ha minden a remélt úton halad,
akkor a moduláris reaktorok a Tri-City körzetben
készülnének, és innen szállítanák szét a szolgáltatóknak szerte a világon. Úgy repülnének ki a gyárból, mint kis Boeing 747-esek! A kis moduláris
reaktorok sok előnnyel rendelkeznek a nagyobb
testvérekéhez képest. Legtöbbjük az ötvenes
években kifejlesztett, az atom-tengeralattjárókban alkalmazott technológia továbbfejlesztett tulajdonságait birtokolja. Ezek közül az
első a biztonság. Az elmúlt ötven év bizonyította,
hogy használatuk összehasonlíthatatlanul biztonságosabb, mint a fosszilis üzemanyagok használata – még a fukushimai baleset következményeit is
figyelembe véve. Ott nem ismert sugárzás miatti halál-

eset, de néhányan öngyilkosságot követtek el a tragédiával járó kiszolgáltatottság miatt.
A szén használata miatti környezetszennyezés és
maga a bányászat ezreket öl meg évente. A szén- és
olajtüzelés miatt milliárd tonnányi szén-dioxid kerül a
légkörbe, az atomerőműveknek nincs szénlábnyoma.
A most működő atomerőműveknek azonban van egy
Achilles-sarka: folyamatosan hűtővízre van szükségük,
még leállított állapotban is. A kis reaktorok automatikusan passzív hűtésre állnak át energiavesztés esetén.
Az egységesített tervezés könnyebbé teszi a gyártóművi
munkálatokat. A kiesebb méret, teljesítmény és költség
miatt először akár egy egységgel is kielégíthető a fogyasztás, majd az igények növekedése esetén a rendszer
újabb modullal bővíthető. A pénzügyek is könnyebben
kezelhetők, elkerülhető az a mérhetetlen bukás, mint
amilyet korábban az öt 1000 MW-os blokk együttes terve okozott. Ma még a minireaktorok azonban túl drágák
a fosszilis tüzelőanyagú erőművekhez képest, de jelentős
mértékű alkalmazásuk döntő fontosságú lehet a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése érdekében. És még a
befektetők hátborzongása is alább hagy, ha Washington
államra és annak nukleáris iparára gondolnak.
Forrás: NEI SmartBrief, 2014. január 
Varga József
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Egyeztetés nyugdíjasaink támogatásáról – 2. rész
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasainak megválasztott képviselői, dr. Germán Endre és Majoros János egyeztető megbeszélést kezdeményeztek Bognár
Péter humán igazgatónál, akit a nyugdíjasok számára
biztosított lehetőségekről és az egyeztetésen elhangzottakról adott tájékoztatást.
– Az 1. blokk 30 éves évfordulója kapcsán rendezett
ünnepségnél nem volt egyszerű helyzetben a cégvezetés,
mivel a Csengey Dénes Kulturális Központ korlátos befogadóképességgel (maximum 500 fő) rendelkezik, ugyanakkor ezen alkalommal ott kellett lennie a ma is aktív
munkavállalóinknak, illetve a Paksi Atomerőmű fontos
partnereinek is. A korlátos lehetőség miatt kértük nyugdíjas kollégáink megértését, mivel csak arra volt mód, hogy
képviselőiken keresztül vehettek részt a megemlékezésen.
Másik ilyen gond a Villamos Napon való részvétel biztosítása. Teljesen természetes igény, hogy a nyugdíjasok
részesei kívánnak lenni, annak a rendezvénynek, ahol a
villamosenergia-iparág működését, eredményességét ünnepeljük. Sajnos ez esetben is gátat szab lehetőségeinknek a helyszín befogadóképessége. A helyzetet nehezíti az
is, hogy a változó jogszabályi lehetőségekből adódóan, a
katasztrófavédelem bekorlátozta a lehetséges résztvevők
létszámát. Emiatt a korábbi évek gyakorlatát nem lehetett
követni, limitálni kellett a résztvevők létszámát, és már az
előzetes jelentkezéskor láttuk, hogy igen szűkös a rendelkezésre álló keret, miután nemcsak a részvénytársaság,
hanem a paksi telephellyel rendelkező MVM-tagvállalatok munkatársai is részt vettek a programon. A nyugdíjasok ez irányú kérését továbbítom a menedzsment felé, és
2014-ben a lehetőségek figyelembevételével fogjuk ezt a
kérést akceptálni.
Kérést fogalmaztak meg a képviselők az egyes orvosi
vizsgálatok kedvező tarifával történő igénybevételére. Azt
az ígéretet tettem, hogy a Nukleo-Med Kft.-vel a 2014.
évi szerződés felülvizsgálata kapcsán megvizsgáljuk,
hogy milyen kedvezményes tarifaajánlatot tudunk tenni
a nyugdíjasok részére. Az évente megrendezésre kerülő
A 2014-es esztendő több
változást hozott a Pannónia Pénztárak és tagságuk életében. A változásokról beszélgetettünk Pellei
Józseffel, a Pannónia Nyugdíjpénztár és a
Pannónia Önsegélyező Pénztár ügyvezetőjével.
– Részben új szerepében nyilatkozik. Miért ez az új szerepvállalás?
– A Pannónia Pénztárak Igazgatótaná‑
csa és Ellenőrző Bizottsága már 2012 óta
ugyanazon személyekből áll. A két pénztári
szervezet további szinergiáinak kihaszná‑
lása érdekében döntött az igazgatótanács
a közös ügyvezetés mellett, 2014. január
1-jétől engem bíztak meg az Önsegélye‑
ző ügyvezetői feladataival is. Rövid távon
konkrét célunk az Önsegélyező Pénztár ad‑
minisztrációs költségeinek csökkentése.
– Az új év általában jogszabályi változásokkal jár, 2014-re is történtek érdemi változások?
– Az önkéntes pénztári jogszabályok‑
ban most nem történt változás. A pénztár‑
tagokat azonban az szja-törvény változása
érinti: nőtt ugyanis a pénztári befizetések
kedvezménye. 2014-től pénztári típustól
és a nyugdíjkorhatártól független a befize‑
tés kedvezménye, egységesen évi 150 ezer
forint, amely a 20%-os kedvezménykulcs

Egészségnapokon pedig igen kedvező áron, 15%-os költségtérítéssel vehetik igénybe a szűrővizsgálatokat. Ezt a
kedvezményes lehetőséget a jövőben is biztosítani kívánjuk. Ezzel a lehetőséggel tapasztalatunk szerint élnek is,
hiszen a szűrővizsgálatok jelentős részét a nyugdíjas munkatársaink veszik igénybe, a népszerű, limitált vizsgálatok
esetében ez azt jelenti, hogy nem tudjuk kielégíteni az aktív dolgozók ilyen irányú igényeit.
Problémaként vetették fel a képviselők az elhalálozott
nyugdíjas özvegyének a kedvezményes tarifájú mobiltelefon-használati jogosultságát. A mobiltelefon kedvezményes használata sajnos nem örökölhető, ezért ez a jogosultság nyugdíjas munkavállalónk halálával megszűnik.
Ennek a megváltoztatására lehetőség nincs. Ezt a tényt
abban a levélben is fel fogjuk tüntetni, amit a munkavállaló halálakor az özvegy részére eljuttatunk. Ha már
ez a probléma felmerült, röviden szeretném ismertetni
a nyugdíjas munkatársunk özvegye által igénybe vehető
kedvezményeket. A kedvezményes villamosenergia-vételezési lehetőség az elhunyt nyugdíjasunk házastársának
továbbra is biztosításra kerül a kedvezményes villamosenergia-vételezése tárgyú Megállapodásban rögzítettek
szerint. Ennek megfelelően az özvegy időbeli korlátozás
nélkül jogosult a kedvezményre, amennyiben a halálesetet követő 5 éven belül öregségi nyugdíjra válik jogosulttá,
és a halálesetet követő 5 évig jogosult, amennyiben a halálesetet követően 5 éven belül nem válik öregségi nyugdíjra jogosulttá. Ehhez az illetékes áramszolgáltató felé be
kell nyújtani a jogosultságra vonatkozó változást.
A képviselőkkel való megbeszélés során felmerült
még a nyugdíjas-kirándulások ügye. Itt az a gond, hogy
a részvénytársaság által támogatott kirándulások résztvevői köre szinte minden alkalommal megegyezik. Én
azt kértem a képviselőktől, vizsgálják meg, milyen mód
van a nyugdíjasklub által szervezett kirándulások rotációs elven történő működtetésére, annak érdekében, hogy
minél több volt munkavállalónk élni tudjon ezzel a lehetőséggel.

tagdíjsávban mindösszesen havi átlagban
133 Ft-tal emelkedik a működési díjhányad.
– Említette a magán-nyugdíjpénztári
A tagdíjbefizetések tartalékok közti ágazat megszűnését. Hol tartanak jelenleg?
megosztásán is változtattunk 2014. január
– 2013. november 30-ai fordulónappal
1-jétől. A kétsávos modellt háromsávossá léptettünk vissza a tb-be mintegy 1100 főt,
alakítottuk. Ennek oka a magánágazat be‑ 2 milliárd forint vagyonnal. Szinte minden
vételkiesése, amely már 2010 óta tart, s a tag kapott kisebb-nagyobb mértékű reál‑
működési költségek csökkentésével teljes hozamot.
mértékben kompenzálni nem tudjuk. Ez is
A végelszámolási szakaszt 2014. már‑
pénztárpiaci sajátosság és tendencia, de mi cius 31-ével kívánjuk lezárni, a záró be‑
sokáig halogattuk, mivel a meglévő pénz‑ számolót a májusi közgyűlés fogadja el.
ügyi tartalékok ezt lehetővé tették. Most a Ezt követően – 2014. június elején – a vég‑
magánág megszüntetésekor azonban dön‑ elszámolás alatt más pénztárba átlépett
töttünk a módosításról. A sávok a követke‑ mintegy 800 fő vagyonát átadjuk az átvevő
zők:
pénztáraknak.
A magánág megszűné‑
Egyéni Működési Likviditási
sével a pénztár visszatér az
Sáv
számla tartalék
tartalék
egyágazatos működési mo‑
évi 200 000 forintig
95,2%
4,7%
0,1%
dellre, a fókuszban kizárólag
terjedő tagdíjrész
az önkéntes nyugdíjpénztár
évi 200 000 és
szerepel, együttműködve
800 000 forint
96,0%
3,9%
0,1%
az Önsegélyező Pénztárral.
közötti tagdíjrész
Fontos tehát hangsúlyozni,
évi 800 000 forint
99,0%
1,0%
0%
hogy az önkéntes pénztárak
feletti tagdíjrész
– nyugdíj és önsegélyező –
A módosítás során itt is óvatosabban hosszú távú működtetése feltételei válto‑
követtük a többi pénztárat, a tagokat csak zatlanok, a magán ágazat végelszámolása
kisebb mértékben terheltük. A befizetések‑ ezt semmilyen mértékben nem érinti és ez
ből történő működési célú elvonás a szek‑ nem összekeverendő.
torátlagot továbbra sem éri el, a legalsó

Pannónia Nyugdíjpénztár

Pénztári változások
mellett évi 750 ezer forint befizetésével
érhető el. Úgy gondolom, hogy a kedvez‑
mény maximális kihasználása miatt bizo‑
nyos tagsági körben ez az öngondoskodást
tovább erősíti.
A munkáltatói pénztári tagdíj-hozzájá‑
rulás adózásában nem történt változás.
– A tagdíjfizetéssel összefüggésben a
nyugdíjpénztárnál változásokról hallani. Kifejtené ezt?
– Az önkéntes nyugdíjpénztári minimá‑
lis tagdíjat 2014. április 1-jétől havi 4 ezer
forintra emeljük a korábbi 3 ezer forintról.
A változtatás oka többrétű: úgy gondol‑
juk, hogy az állami nyugdíj érdemi kiegé‑
szítéséhez megfelelő nagyságú rendszeres
megtakarítás szükséges. A nyugdíjváro‑
mány nagyságával szembeni várakozások
és az infláció miatt időnként emelni szük‑
séges a rendszeres befizetést. Az önkéntes
pénztári szektorban az elmúlt években ez a
folyamat már elindult. Az ismertebb nagy
banki, biztosítói és munkáltatói pénztárak
átlagos havi tagdíja 5 ezer forint körül van
– így pénztárunk havi tagdíja az egyik leg‑
alacsonyabb mértékű marad a jövőben is,
de mégis ösztönzi tagjainkat az öngondos‑
kodás erősítésére.

– A nyugdíjasok a felmerülő problémáikkal – szociális
segély, elhalálozás bejelentése, kedvezmények igénybevétele
– a társaság mely szervezeti egységeihez forduljanak?
– A nyugdíjasok a különféle problémáikkal bátran
kereshetik a Jóléti Osztály munkatársait. Ahogy a nyugdíjas kollégánk elhalálozásakor az özvegy is a Jóléti Osztályon keresztül tudja az ügyeit intézni, ugyanígy nyílik
mód az aktuális problémáik kezelésére is. A Jóléti Osztály
munkatársai fogadni fogják őket, és minden segítséget
megadnak a felmerülő problémák rendezéséhez. A kedvezményes villamosenergia-ügyintézéssel kapcsolatosan
Strausz Tamásné humánpolitikai előadó (telefonszám:
75/507-886) nyújt tájékoztatást. Igény esetén az ügyintézéshez a nyomtatványt is megküldi. Amennyiben kedvezményes céges mobiltelefonnal vagy internetszolgáltatással rendelkeznek, a kedvezményes szolgáltatás, ahogyan
azt elmondtam, a továbbiakban nem biztosítható. Ebben
az esetben a Híradástechnikai Osztály ügyintézői Riczik
Lászlóné és Csabai Jánosné koordinátorok (telefonszám:
75/507-200 és 75/507-515) nyújtanak tájékoztatást a
szükséges teendőkről.
– Végezetül Ön milyen ajánlattal, javaslattal fordulna
a nyugdíjasokhoz, illetve képviselőikhez?
– Arra kérem nyugdíjas munkatársaimat, hogy minden esetben jelezzék problémáikat, gondolataikat, amivel
jobbá és könnyebbé tehetjük életüket, a lehetőségeinkhez
mérten minden segítséget megadunk számukra. Éljenek
azokkal a modern kor adta információtechnológiai lehetőségekkel is, mint az interneten elérhető nyugdíjasportál, amelynek fejlesztése kiemelt feladatként jelent ment
az elmúlt félévben. A portálon igyekszünk minden olyan
tájékoztatót elhelyezni, amelyek segítségével továbbra
is közel érezhetik magukhoz az atomerőművet. Végezetül arra kérem a nyugdíjasokat, hogy pihenjenek sokat,
élvezzék a nyugdíjazással együtt járó örömöket, és jó
egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánok mindan�nyiuknak!

Lászlóné Németh Ilona
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Nemcsak a kihívást, de az örömöt is megélem általa
Interjú dr. Prantner Zoltánnal
ber manapság a térképen nem tudná, hogy hol keresse.
Ezek a magyar orvosok, még akkor is kitartottak, amikor gyakorlatilag ostrom alá vették az egész várost és
szó szerint az udvarban robbantak a gránátok. Az utolsó pillanatban jött direkt utasítások alapján, mégis el
kellett hagyniuk az intézményt. Ilyen apró kis dolgok
voltak, amik újra és újra felkeltették az érdeklődésemet,
késztetett arra, hogy tovább folytassam és csináljam.
Mondhatni beleszerelmesedjek ebbe a témába.
– Mostanáig több könyve megjelent már. Ezek a második világháborúval és Trianonnal foglalkozó művek.
Hősök és ütközetek (2012), Magyarország a II. világháborúban (2009), Trianon 1920 (2012, Erdély – Bevonulás 1940 (2013).
– Ezek történelmi témájú könyvek, és inkább a népszerűsítő kategóriába sorolnám. Ami kimondottan a
nagyközönség számára íródott, azok a munkák alapjába véve úgy keletkeztek, hogy kapcsolatba kerültem
egy kiadóval és ott esetenként voltak megbízások. Persze imádom a történelmet, így elvállaltam a feladatot.
Majd jött a következő és a következő megbízás, de ez
is hatalmas munkával és kutatással jár és az alapvető
különbség az az, hogy nem levéltári kutatások. Legalább háromnegyed éves munka, amíg elkészülhetett
egy ilyen könyv. A legutolsó kiadás: Trianon 1920, egy
reprint már, egy évvel ezelőtt adták ki először, és hasonló jellegű kutatás. A kiadó megkeresett, hogy van ez
a téma, volna-e kedvem elkészíteni, és ez egy fél éves
munkám eredménye lett.
– Távolabbi tervek, célok?
– 2008-ban jöttem az ESZI-be, ez a hatodik évem.
Történelmet oktatok, talán már jövőre etikát is oktathatok. Szeretem a munkámat, nagy kihívás van ugyanúgy
benne. Az adja meg a szépségét, hogy emberekkel lehet
foglalkozni, fiatalokkal. Önálló tudattal rendelkező fia-

talokkal, akik néha túlságosan is önálló személyiségek
tudnak lenni. Itt képzelem el a folytatást, a pályát. Bevallom ez volt a célom. Most igazság szerint egy kicsit
úgy várom a következő lehetőséget és kihívást, hogy mi
az a következő dolog, amiért küzdeni kell, amit meg lehet pályázni. Amit célként kell kitűznöm magam elé.
Az említett könyv kiváló példa erre. Ezen gondolkodunk jó páran. Ez kitölti a mindennapjaimat. Meg a
dolgozatok!
– Van Önnek egyáltalán szabad ideje?
– Erre mondják azt az emberek, hogy akkor van
szabadideje, ha szakít rá. De az a szerencsés ember vagyok, akinek a munkája a hobbija is. Nem azért olvasok
és gondolkodok ilyen dolgokon, mert ez muszáj. Senki
nem kényszerít rá, hanem mert nemcsak a kihívást, de
az örömöt is megélem általa. Olvashatok érdekességeket, fejleszthetem magam. Szabadidőmet ez tölti ki, úgy
érzem, ez tesz engem teljessé. Imádom, amit csinálok.
– Mi az Ön számára a legfontosabb dolog az életében?
– Annyi minden van, ami az embernek hirtelen
eszébe jut. Nem is tudja, hogy melyik a helyes válasz.
De nem is lehet ezt rangsorolni. Sablonosnak tűnik, de
annyi igazság van benne: család, egészség, barátságok,
kiegyensúlyozottság. Talán ezek azok, amik hirtelen
eszembe jutnak. Hangsúlyozom, hogy nem az említés
sorrendje az, ami így a fontosságot képezi. Van, amit
az ember úgy nem mond ki, hanem pusztán megél.
Megmondom őszintén, hogy sose szoktam feltenni magamnak ezt a kérdést. Minden dolog, ami van, azt meg
kell élni, örülni kell neki, és keresni kell, hogy hogyan
lehetne jobb, én legalábbis így látom. Így próbálom felépíteni a napjaimat.
OO
A cikk teljes terjedelemben elérhető a portálrendszeren
az Atomerőmű újság bővebb cikkei c. oldalon.

Ajánljuk hazánk nevezetes
hagyományait

sével kezdődött. A télűző népszokás az ezt követő évszá‑
zadban vált évenkénti mulatsággá, szokássá Mohácson.
Hasonló télbúcsúztató, tavaszköszöntő hagyománnyal
más kultúrák hiedelemvilágában is találkozhatunk, ilyen
például az Olaszországban megrendezett velencei karne‑
vál vagy a brazil riói karnevál is.
A busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első
holdtölte határozza meg. A busójárás hagyományosan
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartott. Az emberek
felszabadultan mulatozhattak, a mindennapi élet adta
szabályok is lazábbá váltak. A farsangi időszakban mind‑
ez megengedett volt.
A busó öltözete az idők folyamán nem sokat változott.
Szőrével kifordított bundát, szalmával kitömött gatyát,
gyapjúból kötött cifra harisnyát hordtak. Lábukra bocs‑
kort húztak. Övükre vagy az övként szolgáló marhakö‑
télre kolompot akasztottak, kezükbe kereplőt, különféle
zajkeltő eszközt fogtak, így kergetve el a telet. A busó nél‑
külözhetetlen jelmeze a fűzfából faragott álarc.
A busókat kíséret vette körül, ők voltak a jankelék,
akiknek az volt a szerepük, hogy távol tartsák az embe‑
reket és a csúfolódó gyerekeket a busóktól. Ronggyal,
fűrészporral töltött zsákkal kergették el a közel merész‑
kedőket. A menethez tartozott még egy különös esküvői
menet, ahol a nők és férfiak elfátyolozott arccal, lako‑
dalmas ruhába öltözve kísérték a busókat és jankeléket.
A busók házról házra járva kifejezték jókívánságaikat,
különös varázserőt tulajdonítottak nekik, így az étel-ital
adományokat sehol sem tagadták meg tőlük.
A régmúltba nyúló hagyomány napjainkban a Koló té‑
ren kezdődik. Itt találkoznak a busók a jankelékkel, mas‑

karákkal (karneváli jelmezbe öltözöttek). Mikor össze‑
gyűlt a díszes tömeg, ágyúdörej jelzi a szabad farsangolás
kezdetét. Hatalmas hangzavarral ünneplik a farsangot
akár a szomszédos utcákban is, majd szürkületkor vissza‑
térnek a térre, ahol a meggyújtott hatalmas máglya körül
tánc veszi kezdetét. A farsangvasárnapot követő kedden
újabb máglyát emelnek, ahol egy koporsó elégetésével
vesznek végső búcsút a téltől.
Az idei mohácsi busójárás: 2014. február 27. – március
4. között lesz megtartva.

Lehmann Katalin

fotó: Orbán Ottilia

Tizenhetedik alkalommal adták
át a Magyar Tudományos Akadémián a Pedagógus Kutatói Pályadíjat a jelentős tudományos tevékenységet végző tanároknak.
A tizennégy díjazott középiskolai
tanár egyike dr. Prantner Zoltán,
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium történelemtanára. A díjat „Jemen és a szocialista országok, 1955–1970” című pályamunkájáért kapta a
pedagógus.
Dr. Prantner Zoltán paksi származású, műszaki környezettechnikus szakon végzett az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban. Innen került a Szegedi
Tudományegyetemre, történelem szakra. A történelem
iránti odaadása, érdeklődése kora gyermekkortól már
tapasztalható volt nála. Nagyon szeretett olvasni, mindig lekötötték az ilyen történetek, és nagyon jó tanárai is voltak, akik ezeket az ambícióit is mindig tudták
értékelni és támogatni. Így vállalta föl az egyetemen a
történelmet.
– A kutatás során érték-e kudarcok, mennyire vetették ezek vissza a munkájában? Esetleg éppen ellenkezőleg: olyan sikereket tudhatott magáénak, ami lendített az
előrehaladásban?
– Apróbb kudarcok és apróbb elismerések mindig
vannak. Talán ez segít az embernek a helyes úton maradni mindig. Olyan nagy mélypontról, vagy olyan hihetetlen felemelkedésről nem tudnék beszámolni, mert
pont ez a stabilitás volt az, ami előre vitt. Folyamatosan új kihívásokkal szembesültem és új kérdések és új
problémakörök merültek fel, olyan dolgok, amelyekről
tényleg hihetetlen, hogy megtörténhettek. Magyarország például egy olyan állam fővárosában állított fel és
üzemeltetett kórházat, egy olyan helyen, amit sok em-

Mohácsi busójárás
A megközelítőleg húszezer fős Mohács a járás (Mohács) központja. A Baranya megyei település Magyarország egyik legdélebben fekvő városa. A település
soknemzetiségű; lélekszámát németek, szerbek, horvátok és más kisebb létszámban előforduló népcsoportok alkotják.
Az 1526. augusztus 29-én hatalmas vereséget szenve‑
dett magyar haderő nemcsak bátor vitézeket, de a ma‑
gyar nemesség nagy részét is elveszítette. Köztük volt a
szerencsétlenül járt II. Lajos fiatal magyar király is, aki a
csata során – talán menekülés közben – máig tisztázatlan
körülmények közt életét vesztette. A közel fél évezrede
történt mohácsi csata emlékezete a napjainkban is él.
Mohács egyik legjelentősebb nevezetessége az éven‑
ként megrendezésre kerülő busójárás, amely 2009-ben
az UNESCO szellemiörökség-listájára is felkerült.
A busójárás eredetét a törökök kiűzésének történeté‑
vel magyarázzák. A Mohácson élő a törökök elől a mo‑
csárvilágba menekülő őslakosság ijesztő álarcokba és
bundába öltözve az éj leple alatt zajkeltő eszközeikkel
kizavarták a betolakodó törököket. Bár érdekes történet,
valóságalapja aligha van.
A busójárás a mohácsi sokácok népszokása volt. A so‑
kácok betelepülési hulláma a törökök 17. századi kiűzé‑

Az előző számban megjelent kérdésünkre a helyes válasz
(Mit ábrázol a kép?): abaligeti Csónakázó-tó.
Következő feladványunk: Mit ábrázol a kép?
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Németh András
sal az erőmű
egyik alapító tagjával beszélgettem a nyugdíjas éveiről.
– Hogyan kerültél az erőműbe?
– Egyik kollégámat vittem
az erőműbe, mert ő szeretett
volna oda menni lakatosnak. A
személyzeti osztályvezető megkérdezte tőlem, hogy
nekem mi a szakmám. Mondtam, hogy esztergályos
vagyok, de nem szeretném a munkahelyem otthagyni.
Nem hatotta meg az ellenkezésem, és elkezdtünk beszélgetni. Három hónap tárgyalás után 1976. december 16-án kerültem az erőműbe a Karbantartási Főosztályra, mint esztergályos. Emlékeim szerint, akkor
nem érte el a 70 főt a PAV-os dolgozók száma. Fél év
elteltével készült el a műhelyünk, és akkor telepítették
a gépeinket. Végigkísérhettem az erőmű növekedését, együtt nőttünk fel a feladatokhoz. Csoportvezető
voltam 1982-ig, majd művezetőként dolgoztam 2002.
december 30-ig, a nyugdíjba vonulásomig Az eltöltött
26 évről nagyon sok kedves emléket őrzök. Kollégáimmal rendszeresen tartom a kapcsolatot, amikor találkozunk, előkerülnek a brigádbulik, a közös rendezvények emlékezetes pillanatai.
– Mesélj a családodról?
– Szüleim Bölcskén élnek, édesapám 92, édesanyám 85 éves. Jó egészségben vannak, szinte min-

dent elvégeznek a ház körül. Édesapám is szeretett
kertészkedni. Ő tanított a szőlő- és bortermelés rejtelmeire. Feleségemmel, Magdival az idén ünnepeljük a
43-ik házassági évfordulónkat. A művelődési házban
dolgozott, 2005-ben vonult nyugdíjba. Két családom
van, Bandi fiam az erőműben, a kísérleti műhelyben
dolgozik mint esztergályos. Családjával Pakson laknak két gyermekük van, Zsanett és Barnabás. Másik
gyermekem, Ági szintén Pakson él, jelenleg pénzügyi
területen dolgozik.
– Hogyan töltöd a nyugdíjas éveidet?
– Nyugdíjas éveimet tavasztól őszig Bölcskén, a
telken töltöm. A téli időszakot a paksi lakásunkban.
Bölcskén építettünk egy kicsi házat, ami minden kényelmünket kiszolgálja. Szeretünk kint lenni a friss
levegőn. Azok a csodás madárcsicsergéssel aláfestett
reggelek és esték, felejthetetlen emlékek maradnak.
Szőlészet, borászat és a kertészkedés a mindenem.
Szeretjük tudni, hogy mit eszünk és iszunk. A család ellátására bort készítek, a kertben megtermeljük a
zöldségeket és a gyümölcsöket. Vegyes vörösboromat
kékfrankos, oportó, zweigelt és blauburger szőlőből,
vegyes fehérboromat zalagyöngye és rizlingszilváni szőlőből készítem. Minden munkát saját kezűleg
végzek. Feleségem a zöldséges és virágos kertben tevékenykedik, évente több száz üveg befőttet, lekvárt
és finomságokat készít. Rendszeresen lemegyünk a
Duna-partra, hiszen 200 m-re van a telkünktől. Isko-

lai szünetben Barna unokánk szinte egész nyáron velünk van, de a családunk tagjai is sokszor csatlakoznak hozzá. Készítettünk egy 30 m3-es fürdőmedencét
vízforgatóval, ahol a család hűsölhet a forró napokon.
Nyáron volt a fiunk 40-ik születésnapja, és több mint
negyven köszöntő megtisztelt bennünket. E vidám
csapat sütött, főzött, énekelt, táncolt. Nagyon jól érezték magukat.
Szívesen segédkezek a feleségemnek a konyhában.
A süteményeknél én vagyok a „fő keverő”. Ha többen összejövünk, akkor bográcsban főzöm a halászlét, vagy pörköltet. Szabadidőmben szívesen hódolok
kedvenc időtöltésemnek, a rejtvényfejtésnek. Több
mint 41 éve gyűjtöm a bélyegeket. Szeretünk nagyokat
sétálni, szinte minden nap 1-2 órát töltünk a friss levegőn. Mikor enyhül az idő sokszor biciklizünk. Paksról
Csámpáig kerekezhetünk a kiváló, biztonságos úton. A
vasúti múzeumtól szintén el tudunk tekerni a bölcskei
horgásztanyáig ahol a telkünk van. Ha lehetőség adódik, Balatonfüredre megyünk kikapcsolódni. A paksi
kulturális központ rendezvényeit rendszeresen látogatjuk. Büszkén mondom, hogy Áginak a horgolásaiból volt önálló kiállítása a könyvtárgalériában.
Nyugdíjasként nagyon jól érzem magam, igyekszem hasznosan eltölteni az időt. Mindig családcentrikus voltam, és mindent megteszek, hogy ezt a „egyezséget” sokáig megtartsam.

Vadai Zsuzsa

Rádióklubos múltidézés – 2. rész
összeköttetések visszave‑
rődésen alapulnak. Míg
50 megahertzen az „E”
rétegből verődnek vis�‑
sza rádióhullámok, addig
rövidhullámon az „F2”
rétegből. A földet körül‑
veszi a sztratoszféra, az
ionoszféra és ezen belül
vannak ezek a rétegek,
az „F1” és „F2” réteg. Ezek
a föld felületéről körkörö‑
sen változó magasságban
120 km-ig különböző ré‑
tegekben helyezkednek
el és a naptevékenység‑
től erősen függenek. Mi
olyan frekvenciákon dol‑
gozunk, amellyel ilyen
visszaverődésen alapuló összekötteté‑
seket lehet teremteni. A nyár a legked‑
vezőbb alkalom arra, hogy ilyen kap‑
csolatokat létesítsünk a föld bármely
pontjával.
Mindenkinek van rádióamatőr-azo‑
nosítója, úgynevezett hívójele. Mi a hí‑
vójelről ismerjük egymást, majd az inter‑
neten közelebbről is megismerkedünk
egymással. A bejelentkezett hívójelből
én megismerem, hogy ő az ismerősöm,
és akkor létesítek vele kapcsolatot. Min‑
denről beszélgetünk egymással kivéve,
ami az úgynevezett burkolt politiká‑
ba tartozik. a közös nyelvünk az angol.
Ősszel és kora tavasszal a gazdagabb
amerikaiak eljárnak korallzátonyokra és
távoli Csendes-óceáni-szigetekre, ezek

2014. január
— 10 éves —
Müller József
MIG
Takács Tibor
MIG RTFO RTO
— 20 éves —
Csordásné dr. Kohlman Erzsébet

JO

— 30 éves —
Szilágyi Antal
ÜVIG KIO
Csarnai József
ÜVIG ÜVFO TO
Pánczél József
BIG RENDO
Jilling Ferenc
BIG RENDO
Rátkainé Szabó Szilvia
BIG SKFO

fotó: Wollner Pál

Mach Jánossal, a rádióklub vezetőjével
beszélgettem a rádióklub megalakulásáról, annak működéséről napjainkig.
– Jellegéből adódóan a tevékenysé‑
günk nem látványsport, azon belül fő‑
leg nem prioritást élvező olimpiai sport,
hanem igen magas költséggel járó tech‑
nikai szabadidős tömegsport, amelyet
nem közönség előtt, hanem a hatósági
előírásoknak megfelelően csak konkrét
helyhez kötötten végezhetünk.
Én 1962-ben ismerkedtem meg a
rádióamatőrködéssel az MHSZ keretén
belül. Székesfehérváron a rádióállomás
vezetője voltam 16 évig. A sors úgy hoz‑
ta, hogy 1982 decemberében az 1. blokk
indulása előtt jöttem az erőműbe. 1984ben megalakítottuk Pakson a rádióama‑
tőr-klubot az MHSZ égisze alatt, és azóta
fejti ki tevékenységét. 1985-ben az or‑
szágban elsőként lettünk függetlenek.
1990. január elsején már be is jegyezték
mint önálló jogi szervezetet.
– Mit takar ez a kifejezés, hogy rádióamatőr?
– A világon több millió rádióamatőr
van, megvannak kötötten a rádióama‑
tőr-frekvenciasávok, azokon keressük
egymással a kapcsolatot. Hívást kezde‑
ményezek, és ha szimpatikus vagyok
másnak, akkor akár mikrofonon, akár
számítógépen vagy távírón keresztül be‑
szélgetünk, vagy engem keresnek meg,
ez szokott gyakrabban előfordulni. Már
régi bútordarab vagyok, így nagyon so‑
kan ismernek. Évszak-, napszak- és idő‑
járásfüggő minden kapcsolat, mert az

Törzsgárdatagsági
elismerések

az úgynevezett rádióamatőr-expedíci‑
ók, és ezekkel létesítek kapcsolatot. Eb‑
ben az időben az egész világ őket hívja,
mert szeretnének kapcsolatot teremteni
velük.
Jelenlegi állapotában 1987-ben ké‑
szült el ez az állomás, ugyanígy nézett
ki, mint most, ugyanilyen antennaállo‑
mánnyal, akkor Európa egyik kiemel‑
kedő színvonalú állomása volt. Ma már
vannak modernebbek is, itt behatárolt
az antennaépítés. Ma Magyarországon
durván háromezer rádióamatőr van.
– Mit jelent a versenyzés?
– A verseny az komoly kihívás. Negy‑
vennyolc órát itt kell ülni, elkezdődik
szombat hajnal egykor és hétfő haj‑
nalban ér véget. A feladat az, hogy mi‑

nél több összeköttetést létesítsünk a
világban, minél több országgal és minél
több zónával.
– Mi az az eredmény, amelyre legbüszkébb vagy itt az egyesület berkein belül?
– Az eredmények alapján a világ él‑
vonalába tartozom, világelső, Európa-re‑
kord, ezekről a sok-sok oklevél tanús‑
kodik. A családban sikerült mindenkit
megfertőzni a rádióamatőrködéssel a
feleségemet kivéve – ő a biztos hátteret
jelenti számomra –, két fiam, lányom, az
ötéves unokám, aki rendszeresen jön ve‑
lem és az egyik menyem.
A szépsége a rádiózásnak az, hogy
ahogy felteszem a fejhallgatómat, min‑
den egyéb bajom megszűnik, a másik az,
ami egy kicsit érdekesebb, minden egyes
verseny nagyon komoly megmérettetés,
hogy itt ülök 48 órát, és csinálom, mert
eredményt szeretnék elérni.

Wollner Pál
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Misi hagyatéka
A nyugdíjasklub Székelyföldön

Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület tagjai emlékszalagot
helyeznek el Tamási Áron sírján Farkaslakán

Amikor a megboldogult Leimszider Misi – aki talán a
paksiak közül legtöbbször járta be a Székelyföldet – belépett a nyugdíjasklubba, hogy hőn szeretett felesége elvesztése miatti gyászát enyhítse, nem sokan gondoltuk,
hogy nagy dolgok vannak készülőben. Pár hét alatt meggyőzte az elnökünket, Szanyi Nagy Jánost, hogy a klub
tagsága számára feledhetetlen élmény lenne egy székelyföldi kirándulás. A rosszmájúak azt is gondolhatták, hogy
a Tusnádfürdőn levő nyaralójával akar dicsekedni. Mára
már mindenki tudja, hogy nem ez volt a célja.
Köszönettel tartozunk Hamvas István vezérigazgató
úrnak, aki támogatta a tervünket, és egy autóbuszt biztosított számunkra.
Misi nagyon lelkes volt, mindenkit külön meggyőzött,
hogy ezen az úton részt kell vennie, összeállította az útitervet, és egy áprilisi éjszakán elment. Elment, és ránk
hagyta az utat. Az utat, amit nem csupán testben, de lélekben is meg kell tenni. Mert a Székelyföldnek szellemisége van, hisz a székelyek azok, akik immár évtizedek óta
tanítanak bennünket, anyaországi magyarokat emberségre és magyarságra.
Elindultunk, és magunkkal vittük Misi csibészes mosolyát, amely évtizedek óta bárhol Európában, akármilyen nehéz helyzetben mindig azt súgta számunkra, hogy:
minden rendben lesz gyerekek, bízzatok bennem!
Aki még nem járt Székelyföldön, azt hihetné, hogy
égbenyúló hegyeivel és végtelen erdőivel olyan, mint
Ausztria. Mikor a gyerekeink kicsik voltak Ausztriát meseországnak hívták, mert minden olyan apró részletekig
kimunkált, olyan tökéletes volt, akár a mesekönyvek képein. Székelyföld nem ilyen. Természet által megalkotott
szép orcáját néhány helyen még ma, 25 évvel a rendszerváltás után is a fél évszázados szocializmus nemtörődömségének pöttyei csúfítják. Természetesen ez nem a székelyek hibája, hanem a mindenkori román hatalomé, amely

HÍREK
Kosárlabda:
84 : 61-re győzött az Atomerőmű SE a 2014-es év első
tétmérkőzésén hazai pályán a Falco- Trend Optika KC
Szombathely ellen. Az összecsapáson a piros-kékek közül 21 ponttal Szabó Zsolt volt a legeredményesebb játékos. Végeredmény: 84 : 61.
88 : 51-re győzött a piros-kék csapat a ZTE ellen a 16.
fordulóban. Ezzel a győzelemmel továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát a Dzunics-legénység. Végeredmény:
88 : 51.
Bravúros győzelmet aratott Kecskeméten az Atomerőmű
csapata. A negyedik negyedben pazarul játszó Vaughn
és Kovács játékával megnyerte a csúcsrangadót. Végeredmény: 61 : 66.

mindig szűkmarkúan mérte a magyarlakta részekre a fejlesztési forrásokat.
Bejártunk mindent, amit ötnapos ott-tartózkodás alatt
be lehetett járni. Fejet hajtottunk a nyergestetői csatában
a túlerővel szemben végsőkig kitartó székely hősök emléke előtt, emlékszalagot helyeztünk el Orbán Balázs és
Tamási Áron emlékművénél. Meglátogattuk a Medve-,
Gyilkos- és Szent Anna-tavakat. Felkapaszkodtunk a Madarasi Hargitára, a Pongrác tetőn mézet vásároltunk, lementünk a föld mélyébe a parajdi sóbányába. Meglátogattuk a Székelyföld érdekesebb településeit, és elmondtunk
egy imát a csíksomlyói búcsújáró templomban.
Egy turista csupán jeleket lát a székelyek életéből és
ebből von le következtetéseket. Mert mit lehet gondolni
akkor, mikor a kézdivásárhelyi múzeumban elmondják,
hogy a kiállított Gábor Áron-rézágyú csupán másolat,
mert az eredetit a főtérről ellopták. Ugyanezen a településen a kocsmáros öt perc együttsörözés után elmondja,
hogy évekig Magyarországon kellett dolgoznia, mert a
székelyek 30-50 ezer forintnak megfelelő átlagbérből
kénytelenek megélni. Láttam a segesvári várban ácsorgó árusokat, akik gondosan körülnéztek, mielőtt halkan
megszólaltak magyarul. Ezek csupán jelek, de elgondolkodtatóak és szívszorítóak.
A Székelyföld legnagyobb varázsát mégsem a természeti környezet vagy a hősi történelem adja, hanem az ott
élő emberek. A vendégszeretetük, az ízes beszédjük, a dalaik, a táncaik, a hagyományaik, a több évszázados szorongattatás alatt is megmaradt büszkeségük, mind olyan
dolgok, amik egy anyaországi (az amerikai szappanoperák rózsaszínű álomvilágába vágyó) magyar lelkében csodákat tudnak művelni.
Gyergyószárhegyen, a Lázár kastélyban a büfé előtti
teraszon vagy kéttucatnyi magyar nyelven beszélő iskolást találtunk. Néhányan a jegyzeteiket olvasták vagy magoltak, páran vitatkoztak vagy a tanáruk intelmeit hallgatták. Közelebb mentünk és megkérdeztük tőlük, hogy
mire készülnek. Kiderült, hogy pár perc múlva kezdődik
a kastély középkori hosszúasztalos, magas székes tanácstermében a Hargita megyei történelmi vetélkedő. Megkértem az egyik kislányt, hadd nézzek bele a jegyzeteibe.
A füzet tele volt írva a kislány gyöngy betűivel, mégis csupán egy témát tartalmazott, de azt a legapróbb részletességgel. Megdöbbenésemre ez a téma Trianon volt. Talán
meg kell tanulniuk, hogy székelynek lenni sorsot és feladatot jelent?
Misi! Azt szeretted volna, hogy a Székelyföldről hazatérve jobb emberek, jobb magyarok legyünk?

Pataki János

A 18. fordulóban meglepő vereséget szenvedett Pécsen Vaughn és Baki nélkül pattogtató Atomerőmű SE
kosárlabdacsapata. Hiába játszott pazarul az amerikai
McGruder, egyedül ő kevés a győzelemhez. Atomerőmű
SE – PVSK PannonPower 87 : 83.
Az Atomerőmű SE Kosárlabda-szakosztály fél plusz egyéves szerzőst kötött a kettős szerb-magyar állampolgárú
Luka Markovics U23-as válogatott játékossal. További jó
hír a csapat háza tájáról, hogy a közönségkedvenc Körtélyesi Gergely további kettő évre írt alá a négyszeres bajnokhoz.
Dzsúdó
Országos Rangsorversenyt rendeztek Tatán, ahol az
Atomerőmű SE több dzsúdósa is tatamira lépett. A nőknél Pupp Réka, míg a férfiaknál Bor Barna, Cirenics
Miklós szereztek aranyérmet. 
Gáti Norbert

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Pető József (1955–2013)
2013. december 18-án 58 éves ko‑
rában elhunyt Pető József, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1955. január 28-án született Boj‑
ton. 1988. október 3-án nyert fel‑
vételt a Paksi Atomerőmű Vállalat‑
hoz. A Karbantartási Igazgatóság
Szerviz Főosztály Gépész Szerviz Osztályon dolgozott
hegesztőként, 2008. december 31-én történő koren‑
gedményes nyugdíjazásáig.
Családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak kísér‑
ték végső nyughelyére 2013. december 21-én a paksi
református temetőben.
Nyesev Illés (1948–2013)
2013. december 23-án 65 éves ko‑
rában elhunyt Nyesev Illés, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Pakson született 1948. november
20-án. A Paksi Atomerőmű Vállalat‑
hoz 1989. március 21-én lépett be.
2003. december 1-jén vonult kor‑
engedményes nyugdíjba a Karbantartási Igazgatóság
Karbantartási Főosztály Forgógép-karbantartó Osz‑
tályról, ahol karbantartó lakatosként dolgozott.
Családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak kísér‑
ték utolsó útjára 2013. december 30-án a pusztahen‑
csei temetőben.
Mazán László (1951–2014)
2014. január 6-án 62 éves korában
elhunyt Mazán László, az MVM Pak‑
si Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Sátoraljaújhelyen született 1951.
március 5-én. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1981. november 30-án
került felvételre. 2009. november
1-jén vonult nyugdíjba az Ipari Biztonsági Főosztály
Rendészeti Osztályáról, ahol önálló mérnökként dol‑
gozott.
Családja, volt kollégái, ismerősei búcsúztatták 2014. ja‑
nuár 17-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben.
Mészáros Béla (1955–2014)
2014. január 14-én életének 59.
évében elhunyt Mészáros Béla, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyug‑
díjasa.
Tatabányán született 1955. már‑
cius 3-án. A Paksi Atomerőmű Vál‑
lalathoz 1983. március 15-én ke‑
rült. Az Üzemviteli Igazgatóság Üzemviteli Főosztály
Reaktor Osztályán dolgozott szolgálatvezetői munka‑
körben, ahol 25 évet töltött el három műszakban. Mun‑
káját nagy szorgalommal, kitartással és kötelességtu‑
dóan végezte. 2008. december 31-én ízületi betegsége
miatt korengedményes nyugdíjazását kérte. Súlyos be‑
tegsége 3 éve derült ki, melyet nagy türelemmel viselt.
Amikor már úgy érezte, fizikailag képtelen a munkára,
akkor az életbölcsességeivel segített a családjának.
Napjait rádióhallgatással töltötte, figyelemmel kísér‑
ve a világ történéseit. Szelídségével és szerénységével
példát állít a családjának és ismerőseinek.
Szerető családja, volt kollégái, ismerősei 2014. január
22-én vettek tőle végső búcsút Pakson, a Fehérvári úti
temetőben.
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Babahírek
Nevem Kovács Gábor, a szekszárdi
kórházban születtem 2013. október
11-én. Ekkor a súlyom 2710 gramm,
a hosszúságom 52 centiméter volt.
Szüleim első gyermekeként jöttem a
világra. Kicsit korábban érkeztem, biz‑
tosan azért, mert a szüleim már an�‑
nyira vártak. Sokat eszem, éjjel sokat
alszom. Napközben többet vagyok
ébren, és már kezdek „beszélni” anyuékhoz. Szeretek fürdeni és autókázni.
Apukám Kovács Gábor, az Üzemviteli Igazgatóság Üzemviteli Osztály B mű‑
szakában vezető elektrikusi munkakörben dolgozik. Anyukám Széles Anikó, az
A&A Világítási Zrt.-nél dolgozott bérszámfejtőként, amíg nem érkeztem meg,
azóta együtt vagyunk itthon.
Skuczi László vagyok, Szekszárdon születtem
2013. november 21-én. Születésemkor 3910
gramm volt a súlyom, a hosszúságom 56 cen‑
timéter. Harmadik gyermekként érkeztem a
családba, bátyám Dani, aki 14 éves, nővérem
Orsi, ő 12 éves. Nagyon vártak, érdeklődés‑
sel és szívesen foglalkoznak velem. Szüleim
szerint nagyon jó baba vagyok, tankönyvbe
illően viselkedem, és szépen gyarapszik a sú‑
lyom. Szeretek enni, aludni, fürödni. Szeretem
kis tarka plüssállataimat és azt, amikor szüle‑
im mesét olvasnak nekem, kedvenc időtölté‑
sem a zenehallgatás. Apukám Skuczi Richárd,
a Biztonsági Igazgatóság Dozimetriai Osztá‑
lyán az E műszakban dozimetrikus, anyukám
a Balogh Antal Katolikus Iskolában tanár.

LILI

Mi illik?

A köszönés illemszabályai
Mindahányan naponta többször kerülünk olyan
helyzetbe, amikor köszönnünk kell valakinek.
Minek erről beszélni? Ez egyszerű, természetes,
mindennapi dolog – gondoljuk – de bizony igen
sokszor negatív a tapasztalatunk. Ezért szerintem
nem árt egy kicsit jobban foglalkozni vele, hiszen
mint minden emberekkel kapcsolatos tevékenységre, erre is vonatkoznak szabályok.
Köszönni, másokat üdvözölni sokféleképpen
lehet és kell, mindig megfelelő időben és megfelelő módon az udvariasság általános szabályaira
ügyelve, azaz a férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, beosztott a vezetőnek, fiú
a leánynak. De ne várjunk mindig arra, hogy
a másik köszönjön előre, hiszen lehet, hogy gondolatai másutt járnak és néz, de nem lát minket.
Ez bizony néha bármelyikünkkel előfordulhat.
Az igazán udvarias embert egyébként is nehéz
köszönésben megelőzni.
A köszönés illemszabályai is igazodnak a mai
korhoz, de azért a régi hagyományokból még
megmaradt néhány jellemzően hozzátartozó szokás, úgymint a fejbiccentés, az enyhe meghajlás,
a kalapemelés, a felállás, a kézfogás, az ölelés,
a puszi és egyre ritkábban a kézcsók. Ezekhez
is természetesen külön-külön illemszabály tár-
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kommunikációs igazgató

„Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó.
Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly.
Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat,
akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?”

(Bruno Ferrero)

sul. Most egyedül a kézfogást emelném ki, mert
ez a leggyakoribb és legrégebbi formája az üdvözlésnek. Nem kötelező, elmaradása nem udvariatlanság, de el nem fogadása viszont sértés. Szabályai ellentétesek a köszönésével. Maga a kézfogás
rövid, határozott mozdulat, melynek van ereje.
Azonban nincs kellemetlenebb dolog a két végletnél: döglött hal ⇄ csontropogtatás!
Ne feledjük, a köszönésünk az első találkozáskor az első benyomás rólunk! Hangerőnk,
hangszínünk, hangsúlyunk, tekintetünk, arcmimikánk, testbeszédünk külön-külön és együtt
is mind rólunk árulkodik. Akkor hogyan köszönjünk? Mindig nézzünk arra, akinek szól
az üdvözlésünk, és mindig vegyük figyelembe
a másikhoz fűződő kapcsolatunkat. Általánosan
elfogadott forma a napszakokhoz igazodó köszönés, melyhez ne felejtsük el hozzátenni a kívánok
szót se. Nálunk a reggel 10 óráig tart és az este
pedig 18 órakor kezdődik. Elköszönéskor, búcsúzásnál a viszontlátásra a legmegfelelőbb. Szervuszt természetesen csak annak köszönhetünk,
akivel tegező viszonyban vagyunk. Kezét csókolommal a nőknek vagy nagyon idős embereknek
szokás köszönni, de ez ma már nem bír kötelező
jelleggel.

A köszönésnél is vannak kivételek, gondolok
itt bizonyos szakmákra, vallási vagy társadalmi
szervezetek sajátos köszönési formáira, mint pl.
a bányászköszöntésre, Jó szerencsét! Ezek azonban csak az adott szervezet tagjaira nézve kötelezőek, mi köszönthetjük őket a hétköznap megszokott módon, ezzel nem követünk el sértést.
Azonban kifejezhetjük tiszteletünket irányukba
azzal, ha elfogadjuk és alkalmazzuk sajátos szabályaikat.
Az üzleti, hivatali életre a magázódó köszönés jellemző. Ugyanakkor a munkahelyeken, így
nálunk is, az az általános szokás alakult ki a már
régebb óta itt dolgozó kollégák között, hogy az új
munkatársakat, ha nő, akkor a nők, ha pedig férfi, akkor a férfiak egyből tegezik, azonban a fiatalabb korosztály még így sem tesz különbséget.
A nők és férfiak közötti tegeződéssel szerintem
mégis illendőbb megvárni a megfelelő alkalmat,
megadva annak helyét és módját.
Végül egy tanács, mert persze adódhatnak
nem egyértelmű, váratlan helyzetek is, de a lényeg, hogy ne mulasszuk el a köszönést, és mindig viszonozzuk is azt, ha lehet egy kedves mosoly kíséretében, hogy a fenti idézet igaz legyen.
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