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Az 50 legbefolyásosabb között
Egyedüliként képviseli mind az energetikai, mind a nemzeti tulajdonú
társaságokat a hazai média szűk elitjében Felkai György, az MVM Csoport
kommunikációs igazgatója. Mint arról
múlt havi számunkban hírt adtunk, a
magyar médiaipar 50 legbefolyásosabb embere közé választották Felkai
Györgyöt, akit arról kérdeztük, milyen
út vezetett ezen elismerés elnyeréséig.
– Röviden bemutatná pályáját, honnan indult, hol szerzett tapasztalatokat?

fotó: Bodajki Ákos

Félmilliomodik látogatóját fogadta
a Paksi Atomerőmű

amikor fiatal érdeklődők ismerkednek
meg a létesítménnyel, hiszen elmondhatjuk nekik, hogy az ő generációjuk
számára is még hosszú évekig biztosítani tudjuk innen az atomenergia nyújtotta előnyöket” – mondta Hamvas István vezérigazgató.
„Hazánk egyetlen, az ország villamosenergia-termelésének több mint
felét adó atomerőműve a kezdetektől a
nyitottság politikáját folytatja. Ennek
szellemében üzemelteti Tájékoztató és
Látogatóközpontját, ahová bárki, szinte
bármikor betérhet, és a saját szemével
győződhet meg arról, hogy miért biztonságos, tiszta és gazdaságos megoldás
a nukleáris energia hasznosítása” – tette hozzá Kovács Antal kommunikációs
igazgató.
A diákok jártak az atomerőmű horgásztavainál és az üzemi területen,
majd az ünnepi torta elfogyasztásával
zárták a napot. LAnna

Fizikaverseny a térség iskolásainak
Idén tizenharmadik alkalommal tartották
az erőmű körüli TEIT-es (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás) települések kisiskolásainak fizikaversenyét.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem együttműködése alapján
a térségben tanuló általános iskolás diákok
a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas tudnivalókat már több
mint egy évtizede. A tanultakról adtak számot a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában május 9-én rendezett
versenyen, ahol öt csapat mérte össze tudását (Kalocsáról Belvárosi és Kertvárosi Iskola,
Géderlak, Fadd, Gerjen).
A versenyzők az előzetesen kidolgozott
feladat bemutatásával kezdték meg szerep-

lésüket. Ennek témája a radioaktív hulladékok kezelése, elhelyezése volt. A mostani
versenynapra is izgalmas kérdéscsoportot
állított össze Szűcs József egyetemi tanár
és asszisztense, Pozsgainé Lukács Erzsébet.
A zsűrinek (Krizsán Árpád, Gyarmathy Katalin, Szabó Zoltán és Varga József) nem volt
könnyű dolga, mivel jól felkészült csapatok
versenyében kellett eredményt hirdetnie.
Első helyezést ért el a Géderlaki Általános
Iskola csapata (felkészítő tanár: Petrik József,
tanulók: Leták Enikő, Szulimán Dominika és
Homolya Barnabás). Második lett a Faddi
Általános Iskola Gerjeni Tagiskolájának csapata, a harmadik helyen a Faddi Általános
Iskola tanulói végeztek. A diákok és tanáraik
a WiN (Nők a nukleáris energetikában) és a
Paksi Atomerőmű ajándékaiban részesültek.

Varga József

folytatás a következő oldalon

Jó hangulatú közösségépítés
Családi napot tartott az ATOMIX Kft.
Gazdag programmal, vidám hangulatban tartotta május 24-én az
ASE sporttelepén családi napját az ATOMIX Kft., az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. 100%-os tulajdonában lévő vállalkozás.
A rendezvényre a cég munkavállalóit és családtagjaikat várták, hogy egy felejthetetlen napot töltsenek el együtt, a munkatársak jó hangulatban építsék kapcsolataikat egymással, vezetőikkel és a megrendelő képviselőivel. Az ATOMIX
Kft. szolgáltatásaival az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységeit segíti, így
annak vezetői is meghívást kaptak az eseményre.
A rendezvényen Szücs Gábor ügyvezető igazgató mondott köszöntőt, majd
elismeréseket adott át. A szakágazatok elismert munkavállalói mellett Hamvas
István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, Szinger Csaba, a Paksi Atomerőmű gazdasági igazgatója és Juhász Sándor, az ATOMIX Kft. alapító ügyvezetője
kapott emlékplakettet. A gyerekeket a kisszínpad programjai mellett kötéltechnikai pálya, füstsátor, ügyességi játékok,
óriáscsúszda, légvár és interaktív kutyás
játszóház várta. A hölgyek körében nagy
sikert aratott a szépségsziget, míg a férfiak a szakágazatok közötti kispályás labdarúgótornán, vagy a Fröccs Black Jack
platformján próbálták ki ügyességüket.
A vidám szórakozásról gondoskodott a
Grácia Hegedűtrió, a Stand Up Comedy
blokk és Tóth Vera a zenekarával, továbbá a Magna Cum Laude, majd a Bravo
zenekar.
Szinger Csaba, az MVM PA Zrt. gazdasági igazgatója az ATOMIX Kft. előző
ügyvezető igazgatója a vacsora előtti köszöntötte a résztvevőket. Schreiner István

fotó: Tóth András

Igencsak meglepődtek a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép- és
Szakiskola diákjai, amikor május 26‑án
a déli órákban üzemlátogatásra érkezve
beléptek a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjába. Ott ugyanis
seregnyi fotós, operatőr, újságíró várta
őket. Hamarosan újabb meglepetésben
volt részük. Lévén, hogy a csapatban
volt az erőmű 500 ezredik látogatója,
nevezetesen Beck Ádám, így őt érte a
megtiszteltetés, hogy félmilliomodik
látogatóként léphetett be a létesítmény
látogatóközpontjába. Ezen alkalomból
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató
köszöntötte őt és társait, és egy hatalmas tortával is megajándékozták őket.
„Mivel a jelenleg működő blokkok,
terveink szerint még további húsz évig
a magyar villamosenergia-termelés
szolgálatában állnak majd, külön öröm,

– Közgazdász vagyok és a nemzetközi kapcsolatok szak mellett újságírást
tanultam, illetve posztgraduális képzéseken pénzügyi, kommunikációs és menedzsmentkurzusokon is részt vettem
több országban. Karrierem kezdetén dolgoztam újságíróként, majd átléptem a
kommunikációs szakma másik oldalára,
a világ legnagyobb vezető kommunikációs ügynökségeinek vezető munkatársa voltam és később saját tanácsadócéget is építettem. Itt ügyfeleim között
volt a Gripen harcirepülőgép gyártója, a
Citibank, az ING Bank és Biztosító és más
nemzetközi multik. Ezt követően 1999től több nagyvállalat kommunikációját
is irányítottam, energetikai területen a
legjobban kamatoztatható tapasztalatokat a Mol Nyrt. kommunikációs igazgatójaként szereztem. Itt találkoztam addigi pályám egyik legnagyobb szakmai
kihívásával: a pusztaszőlősi gázkitörés
válságkommunikációjával, amit a közel
száz ország szakembereit tömörítő International PR Association 2002-ben az
év legjobb válságkommunikációs programjának választott, kitüntette a szakma
Oscar-díjával.
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– Később a Pannon GSM – ma Telenor – kommunikációs igazgatója voltam,
majd tanácsadóként segítettem számos
nagy szervezet, köztük a Fővárosi Ítélőtábla és a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal munkáját, valamint a Gazpromot.
Mindezek mellett tulajdonosként kereskedelmi vállalkozásokba is fogtam. Az MVM
Csoport kommunikációs tevékenységét
négy éve irányítom. Közben tíz évig a Magyar Reklám Szövetség elnökségében is
dolgoztam, valamint volt olyan általam
készítetett reklámkampány, amely a New
York-i reklám körökben kapott szakmai elismerést.
– Milyen tapasztalatoknak látja a legnagyobb hasznát jelenlegi munkájában?
– A Molnál éppen akkor került a kezembe a kommunikációs kormánylapát,
amikor az olaj- és gázipari társaság elindult a nemzetközi növekedési pályán, így
a kommunikációs területen az általam irányított időszakban építettük ki a társaság
regionális jelenlétét. Ugyanakkor fontosnak tartom a multinacionális társaságoknál megszerzett marketing és kommunikációs tapasztalatot is.
– A legnagyobb hazai villamosenergia-ipari cégcsoport kommunikációs vezetőjeként milyen elveket tekint meghatározónak munkája során?
– Az MVM Csoport már egy ideje több
mint villamosenergia-ipari társaság, hiszen integrált energetikai cégcsoportként
működik. Az MVM-nél elsődleges – és sikeresen képviselt – cél az intenzív márkaépítés, ennek eredménye az ismertség,
és az elismertség növekedése mellett az,
hogy az MVM három Business Superbrands és három MagyarBrands címet

nyert el. A kommunikációs tevékenység
2010 második felétől bővült jelentősen, a
szűk szakma helyett a széles közvélemény
transzparens tájékoztatása, vélemény- és
szemléletformálása felé nyitottunk, illetve a társaságcsoport növekedése, a felvásárlások is bőven adtak munkát a kommunikációs csapatnak. Az, hogy most az
50 legbefolyásosabb magyar médiaipari
ember közé választottak, nem csak az én
elismerésem, hanem az egész MVM Csoporté, valamint a kommunikációs területen dolgozó kollégáké, beleértve a Paksi
Atomerőművet és a paksi kommunikációs
csapatot.
– Az MVM Csoport kiemelt hangsúlyt
fektet az oktatás, a kultúra és a sport támogatására. Miért fontos ez a vállalat számára?
– A legnagyobb nemzeti energetikai társaságcsoportként elkötelezettek
vagyunk abban, hogy a vállalat gazdasági súlyának megfelelően vállaljon
szerepet a magyarság támogatásában,
a nemzeti- és európai értékek megőrzésében, illetve a sikeres, látványos és
példaértékű sportteljesítmények támogatásában. Megkérdeztük erről a közvéleményt is, a megkérdezettek több
mint 80 százaléka egyetértett azzal,
hogy az MVM szponzorálja a magyar
sportot. Támogatási politikánk fókuszában szerepel emellett a zeneművészet
és a képzőművészet támogatása, a tudásalapú társadalom előmozdítása,
az oktatás, a tudomány, a felnövekvő
generáció, illetve egyéb, karitatív tevékenységek, valamint a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés is.
LAnna

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. segíti a magyar sikereket, ezért is állt hazánk
egyik legnépszerűbb sportágának egyik legfontosabb eseménye, a vízilabda Európa-bajnokság mellé. A társaság a jelenlegi bajnoki szezon kezdete, 2013 ősze óta az
MKB-MVM Veszprém férfi kézilabdaklub névadó szponzora, illetve az MVM a Győri
Audi ETO női kézilabdaklub kiemelt főszponzora is. A két csapat nemzetközi sikerei
miatt is kötött névadó szponzori szerződést a vállalat a Magyar Kézilabda Szövetséggel az EHF FINAL4 női kézilabda Bajnokok Ligája első alkalommal megrendezett
négyes döntőjére, ahol a győri csapat hazai közönség előtt állhatott pályára és hódíthatta el ismét az Európa legjobbjának járó trófeát. A kézilabdán kívül az MVM más
látványsportban is jelen van, 2011 óta névadó szponzora a már nemzetközi porondon is bizonyított MVM Paks futballcsapatának, illetve az egyik legeredményesebb
magyar kosárlabdacsapat, a Kaposvári KK kiemelt szponzora is egyben. Az Atomerőmű Sportegyesület a kosárlabdán és labdarúgáson kívül judo-, kajak-kenu- és sakkszakosztállyal is rendelkezik.

Díjazták az energiatudatos
vállalkozásokat
Különleges, minden vállalkozás
számára nyitott szakmai konferenciát rendezett az MVM Partner ZRt.
– az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. leányvállalata – a budapesti
Öbölház Rendezvényközpontban
május 14-én. Az eseményen az idén
tavasszal lezárult „A vállalkozások
energiatudatosságáért”
pályázat
eredményét is kihirdették, valamint előadásokkal és kiállítással
segítettek azon cégeknek, amelyek
energiatudatosabban szeretnének
működni. Az eseményen számos
vállalkozó vette igénybe az MVM
Partner ZRt. díjmentes energetikai
tanácsadását.
Az MVM Partner ZRt. egyik küldetése, hogy elterjessze a hazai vállalati és önkormányzati szereplők között
az energiatudatosságot. Ezt nem csak
gazdasági, versenyképességi szempontok, hanem a jövő generáció iránti felelősségvállalás miatt is kiemelkedően fontos feladatnak tekinti az
MVM Partner ZRt., ezért hirdették
meg a pályázatot energiatudatos vállalkozások számára.
A középvállalati kategóriájában a
Centrum Jászapáti Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
kapta a szakértőktől a legtöbb
pontot. A vállalat a megújuló energiaforrások felhasználása
mellett a hulladék hőt is hasznosítja
és több felületen hőszigetelést is alkalmazott. Kisvállalati kategóriában
az Uniotech Csomagolástechnika Kft.
győzött, amely 2011-ben döntött egy
költségtakarékos, energetikai szempontból A+ kategóriájú, modern irodaház és csarnok felépítése mellett.
A mikrovállalati kategória nyertese a
Bicskei Oroszlán Patika Bt. A vállalkozás energiatakarékos fényforrások
és mozgásérzékelők, hővisszanyerős
központi szellőztető rendszer és hőszigetelés révén jelentősen tudta csökkenteni energiafelhasználását.
A díjakat Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bally Attila, az MVM
Partner ZRt. vezérigazgatója és Major György értékesítési vezérigazgató-helyettes adták át a legjobbaknak.
Az eseményt a témában rendezett kerekasztal-beszélgetés zárta.

partner

Sugárvédelmi továbbképzés
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt fektet munkatársai szakmai ismereteinek bővítésére, támogatja képzésüket. Ennek folytán az atomerőmű több
szervezeti egységétől számos kolléga vett részt a május 13–15. között Hajdúszoboszlón megrendezett XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja által szervezett éves sugárvédelmi továbbképző tanfolyamon lehetőség nyílt mindenki
számára, hogy ismereteit tovább bővítse és bepillantást nyerjen más intézetek, hatóságok elmúlt évi munkáiba, eredményeibe.
Az elméleti és gyakorlati témájú előadások igen változatosak voltak, foglalkoztak atomerőművi sugárvédelmi tervezéssel és optimalizálással, szakhatósági ellenőrzésekkel, sugáregészségüggyel, a szakterületet érintő nemzetközi és hazai jogszabályváltozásokkal, nukleáris környezetvédelemmel,
analitikával, valamint méréstechnikával is. A prezentációk közül nagy érdeklődés kísérte az új atomerőművi blokkok engedélyezési tevékenységéről,
az atomerőműben rendszeresített sugárvédelmi berendezések kalibrációs
tapasztalatairól, a 2013-as gamma-spektroszkópiás „Paks Körmérés”-ről, a
hermetikus téri levegő aktivitáskoncentráció és terjedésszámításáról szóló
előadásokat. 
Bodnár Róbert

Cél: elektromos járművek Pakson
A Paksi Atomerőműben termelt
többletáramot használnák fel
Paks városában az új, elektromos járművek üzemeltetéséhez.
A paksi önkormányzat új projektje, a Paksi Elektromos Mobilitás nevű mintaprogram alapján
elektromos járművekkel váltják
fel a mostaniakat a tömegközlekedésben, a hulladékszállításban. A képviselő-testület már
döntött egy projekttársaság
létrehozásáról. A továbbiakban

az ELENA programban, közvetlen uniós források keretében
nyújtanak be pályázatot. A paksi program célja, hogy az atomerőmű új blokkjainak létesítése
kapcsán kezdeményező szerepével Paks az évtized második
felére hazai központjává váljon
a jelentős szén-dioxid-kibocsátást csökkentő, atomenergiát és
megújuló energiaforrást is felhasználó villamos energiai rendszernek.
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A hit, a szüntelen újrakezdés
belső törvénye vezetett
Németh Lászlóné – korábbi nemzeti
fejlesztési miniszter – március 17-én a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át a magyar energiapolitika alakításában végzett kiemelkedő
szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Járosi Márton nyugalmazott gépészmérnöknek, erőművi energetikus szakmérnöknek. A kitüntetettel, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökével az
atomenergetikához kapcsolódó tevékenységéről beszélgettünk.
– A kitüntetés egy életmű vagy más érdemek elismerését tükrözi?
– Az indoklás szerint szakmai életművemért kaptam. Örülök, hogy nem említették
(volt) hivatali beosztásaimat, hanem csak a
munkámat. Az ünnepélyes pillanatokban
társulatunk hitvallása, Wass Albert csodálatos gondolatai jutottak először eszembe:
eszerint „az oszlop csak épült, egyre épült,
mert az ember hittel a szívében építette az
ő Istenének. És akárhány szél jött, egyik
sem döntötte össze az oszlopot, amely hittel
épült. És az emberek egy napon ledöntötték
az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott
és nem sírt, hanem hittel a szívében kezdett
új oszlopot építeni az ő Istenének.” Ez a hit,
a szüntelen újrakezdés belső törvénye vezetett egész életemben. Kitüntetésemet a haza
megbecsülésének tekintem.
– Az árampiac liberalizációja mit hozott
Európának?
– A teljes liberalizáció véleményem szerint egy hibás koncepció. Az áram ugyanis
klasszikus értelemben véve nem áru. Nem
tárolható, nem készletezhető, amennyit
termelünk, azt gyakorlatilag azonnal fel
kell használni. Csak a tényeket sorolom: a
liberalizáció következtében az áram ára folyamatosan növekszik, Európa versenyképessége csökken, a rövid távú piaci érdekek
miatt a hosszú távon megtérülő energetikai
befektetések hátrányba kerülnek, az ellátás
biztonsága csökken.
Itthon az energetikában a nemzeti érdekek megvalósulását reméltem. Csakhamar rá kellett azonban jönnöm, hogy utat
tévesztett országunk, véleményem szerint
a nemzeti vagyont, köztük az energetikai
vagyont indokolatlan mértékben privatizálták. Barátaimmal megfogadtuk Lévai
professzor intelmét, aki ezt mondta: „addig
van magyar jövő, amíg vannak, akik áldozatok árán, ellenállás esetén is képviselik
az erkölcs és az igazság szellemét. Soha ne
adjátok fel!” Nem adtuk fel. Hála Istennek
a magyar energetika legnagyobb létesítménye, a Paksi Atomerőmű állami kézben
maradt.
– Min munkálkodik az Energiapolitika
2000 Társulat?
– 2000-ben elvbarátaimmal alapítottuk
meg a társulatot. A nemzeti energiapolitikát sikerült a nemzeti sorskérdések közé
emelnünk. 2010-ben meghirdettük a helyreállítás energiapolitikáját, amelynek nagy
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Interjú Járosi Mártonnal

része az elmúlt négy évben megvalósult.
Idén februárban Az építkezés energiapolitikája címmel tettük közzé programjavaslatunkat. Minden reményünk megvan arra,
hogy a nemzeti energiapolitika folytatódik.
E munka elismerésének tekintem ezt a kitüntetést.
– Mi a véleménye a megújulókról? Úgy
látom, az energetikusok szerint a szél-, nap-,
és geotermikus energiára is szükségünk van.
A zöldek viszont kizártnak tartják az atomenergia és a megújulók összeegyeztethetőségét egy energiarendszerben.
– A megújulók egyelőre semmilyen vonatkozásban nem versenyképesek az atomenergiával, fejlesztésük óriási állami támogatásokkal történik szerte a világban. A két
rendszer teljesen más működésű, az atomerőművek folyamatosan, megbízhatóan, olcsón termelnek, míg a megújulók közül a
szél- és napenergia termelése az időjárástól
függ. A geotermikus energia elsősorban a
hőellátásban hasznosítható. Az alapellátásban az atomerőmű nélkülözhetetlen.
– Úgy tapasztaltam, a szakma egyöntetű
helyesléssel fogadta, hogy egy olyan szakember részesült elismerésben, aki régóta támogatja az atomenergia hazai alkalmazását.
– Erről tanúskodik a nagyszámú gratuláció is, amiket kaptam. A hazai erőműépítés elkerülhetetlen szükségszerűséggé vált. A nemzeti energiastratégia
az atom-szén-zöld hármassal számol.
Az oroszországi primer energiahordozók
behozatali függősége belátható időn belül
számottevően nem csökkenthető. A megújulókkal semmiképp, a hazai lignittel is
csak részben. Ez a felismerés vezette a kormány energetikai külpolitikáját, amikor a
2009–2010. években az atomerőmű bővítése ügyében létrejött nemzeti konszenzusra
alapozva létrehozta a paksi bővítésre vonatkozó megállapodást, amit teljes mértékben
támogatok.
Magyarországon megvan a nukleáris
iparhoz szükséges magas szintű szakmai
és biztonsági kultúra. Az üzemanyag több
irányból beszerezhető, és tárolhatósága növeli az ellátásbiztonságot, csökkenti az importfüggés veszélyét. Az atomerőmű nem
okoz üvegházhatású gázkibocsátást. A termelt villany élettartamra vetített átlagára
viszonylag kedvező. A magyar tulajdonú
Paksi Atomerőmű nélkül a magyar gazdaság nem tudna versenyképesen működni.

Szerbin Pável

Vendégeink voltak
A NAÜ nagykövetei tettek látogatást május 9-én a Paksi Atomerőműben.
Programjuk az Erzsébet Nagy Szállodában tartott előadással kezdődött, majd
az erőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának megtekintésével folytatódott.
A vendégek jártak az üzemi területen, a gépházban, a Szimulátor Központban
és a Karbantartó Gyakorlóközpontban. 
Bodajki Ákos

Példamutató támogató tevékenység
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által
létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) kuratóriuma májusban tartotta idei második ülését.
A tanácskozáson elfogadták a 2013. évi
számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A dokumentum a december 31-i fordulónapra elkészített
mérlegből,
eredménykimutatásból,
köz
hasznú eredménykimutatásból és
kiegészítő mellékletből áll. A számviteli beszámoló megbízható és valós képet nyújt az alapítvány 2013. december
31‑én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, példamutató támogató tevékenységéről.
Az ülésen elfogadták továbbá a
2014. évi költségvetési tervet, valamint a kommunikációs kiadások tervében szereplő elemekre vonatkozó
döntés is megszületett.
2014-ben az I. fordulós pályázatok
elbírálása a 2014. évi júliusi kuratóriumi ülésen történik meg.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-ben jött létre.

Az Alapító okiratban foglaltak
alapján az alapító 2011-től
2014-ig évente
500 millió forintot bocsát az
alapítvány rendelkezésére. A Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
célja a kedvezményezett területeken
megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintettségi kört a
paksi és kalocsai kistérség, valamint a
szekszárdi kistérség egy részét magába foglaló 41 település alkotja.
Az alapítvány fennállása óta 1 446
857 818 forintot ítélt oda a pályázóknak. A megítélt támogatás közvetetten 10 351 496 177 forint fejlesztést
generál az érintett térségekben.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk, többek között a „Pályázati
felhívás”, megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.
JETA

Kibővült elnökség irányítja az
Atomfórum egyesületet
Egyhangúlag fogadta el a Magyar Atomfórum Egyesület május 15-i közgyűlése az
elmúlt közgyűlés óta végzett munkáról, az egyesület gazdálkodásáról, a 2014. évi
programról és a költségvetésről szóló beszámolót. Az alapszabály módosításával
az eddigi 5 fős elnökséget 7 fősre bővítették az MVM Paks II. és az ALSTOM képviselőjének megválasztásával. A 36 tagvállalatot tömörítő szervezet közgyűlésén
többek között elhangzott, hogy az egyesület pénzügyi helyzete stabil, köztartozásuk nincs és a költségvetés fedezetet nyújt a tervezett programok megvalósítására.
Az egyesület kommunikációs feladatai kibővülnek: a jelenlegi paksi blokkok üzemidő-hosszabbítási programjának bemutatása mellett kiegészül az új blokkok, vagyis
a kapacitásfenntartás fontosságának minél szélesebb körű megismertetésével.
Az egyesület 4 évre, egyhangú szavazással megválasztott tisztségviselői: elnök
Lenkei István, aki eddig is elnökként vezette az egyesületet; elnökségi tag Gábor
József, Kovács András, Takáts Ferenc, Volent Gábor (akik eddig is az elnökség
tagjai voltak), valamint a két új tag, dr. Kiss Csaba (az ALSTOM Magyarország
Hőerőmű üzletágának ügyvezető igazgatója) és Tóth Csilla (az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese).
A felügyelőbizottság elnökévé Zelenák Pált, a bizottság tagjaivá Ihnáth Ferencet
és Kovács Kálmánt választották.
Mayer György
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Termelés Szolgáltatás Szakágazat

Elsősorban a Paksi Atomerőmű
üzemi területének működéséhez kötődő feladatokat lát el. A központi eü.
zsilipek üzemeltetése a technológiai
üzemvitelhez és karbantartáshoz kapcsolódik, az ellenőrzött zónába belépő
személyzet alap- és kiegészítő védőeszközökkel való ellátása, a tisztálkodási és
dekontaminálási feltételek biztosítása a
fő feladat.
A Speciális büfében az étel- és italautomaták feltöltését és a folyamatos
igénybevételt ellenőrzik. A pódiumügyeletesi tevékenység az 1-4. blokki
reaktorpódium tisztaszerelési feltételeit
biztosítja, a személyek jogosultságát és a
használt eszközök megfelelőségét ellenőrzik. A szekunder köri öltözők üzemeltetése kiterjed a munkavállalók öltözői
elhelyezésére, öltözési és tisztálkodási
feltételek biztosítására. A primer köri
speciális mosoda látja el a központi eü.
zsilipek, a KKÁT és a KGYK eü. zsilipjeit

20 éves az ATOMIX Kft.
tisztított alap- és kiegészítő védőruházattal. A szekunder köri mosoda a Paksi
Atomerőmű és a kft. szakágazatai által
igényelt mosási, kikészítési feladatok ellátását végzi.
Karbantartási és szállítási tevékenység: a berendezések, gépek napi karbantartása, azok működése révén felmerült
javítások elvégzése, saját körű szállítási
feladatok szervezése, végrehajtása. Ide
tartozik még a központi eü. zsilipek, a
speciális büfé, a szekunder köri öltözők,
a primer és szekunder mosodák éves
karbantartási tervének elkészítése, a felújítási igények felmérése és továbbítása.
A takarítási tevékenység végrehajtása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei, szerződéses partnerei, valamint
az MVMI Informatikai Zrt. használatában lévő irodahelyiségek, vizesblokkok,
orvosi laborhelyiségek, vegyészeti helyiségek, a Mentőállomás, a Tűzoltó Laktanya étkező, fürdő, hálóhelyiségeinek, az
Atomenergetikai Múzeum folyosói felületeinek, berendezési tárgyainak portalanítására, tisztítószeres, nedves kézi
és gépi tisztítására, fertőtlenítésére, felületi kezelésére, járófelületek takarítására tárcsás súrológép alkalmazásával,
továbbá a higiéniai termékek rendelkezésre állásának biztosítására terjed ki.
Létesítmény Üzemeltetési Szakágazat
A szakágazat 2003-ban alakult a
Paki Atomerőmű tulajdonában lévő

sportlétesítmények (ASE Sportcsarnok,
ASE központi épület, tekéző, sportpályák, vízi sporttelep, judocsarnok)
üzemeltetési, gondnokolási és karbantartási feladatainak ellátására, 38 fős
állománnyal.
Az alapítás óta eltelt időszakban – a
költséghatékony üzemeltetés eredményeként és egy komplex szolgáltatási
skála létrehozása érdekében – a tevékenységi kör tovább bővült. Számos
takarítási, karbantartási, kertészeti,
műszaki-üzemeltetési, gondnoksági és
rendezvényszervezési feladat végrehajtását rendelték ide (pl.: Fadd-Dombori
Üdülő, Szekszárdi Vendégház, Humán
Centrum, Erzsébet Nagy Szálloda****,
TEK paksi bázis.)
Fő feladatuk az Atomerőmű Sportegyesület
szakosztályi,
sportolói
igényeinek kiszolgálása, edzés- és
versenyprogramjainak zavartalan lebonyolítása. Emellett szerveznek a sportolással összefüggő és a szabadidő eltöltéséhez, illetve szórakozáshoz kapcsolódó
rendezvényeket is.
A szabadidős létesítményekben az
erőmű dolgozói és családtagjaik egészségük megőrzése érdekében felszabadultan, aktív pihenés keretében tölthetik idejüket, amellyel biztosítottá válhat
számukra, hogy jó hangulatban, kipihenten, egészségüket megfelelően karbantartva tudják végezni munkájukat,

Késztetést éreznek

napi feladataikat. Ezt színvonalas szolgáltatás és minőségi kiszolgálás keretében próbálják meg elősegíteni.
Fontos feladat az atomerőmű munkavállalói és családjaik, a munkahelyi
kollektívák, sportolók, diákok elő- és
utószezoni, valamint főszezoni nyaralási, pihenési igényeinek biztosítása a
Fadd-Dombori Üdülő, illetve a Szekszárdi Vendégház lehetőségeinek kihasználásával.
Az elmúlt években sorra fő közreműködésükben bonyolították a Paksi
Atomerőmű majális, Villamos Nap, illetve az OVIT Gyermeknap rendezvényeket, amelyek a legnagyobb érdeklődésre számottevő programok és egyben
a legfőbb szolgáltatási, rendezvényszervezési, üzemeltetési feladatot is maguk
után vonják.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Atomkorkép elektronikus változatban

fotó: Fighters' Run

A tűzoltó szakma egyike azoknak a foglalkozásoknak, amiben az ember folyamatosan késztetést
érez arra, hogy rátermettségét igazolja. Káresemények felszámolásánál, életmentések alkalmával a
tűzoltónak pszichésen, fizikailag és szakmailag a
képességei maximumát kell adnia a hatékony és
sikeres beavatkozások érdekében. Hogy valóban a
mire képes veszélyes szituációban egy lánglovag,
arra a választ különböző helyeken kapja meg.
Az Atomerőmű Tűzoltóság tagjai folyamatosan
és tudatosan keresik az alkalmakat a megmérettetésre. A vizsgák, szakmai versenyek, maratoni futások, alpin gyakorlatok stb. mellett az idei évben
többen beneveztek a Fighterers’Run versenyre, tudásuk és rátermettségük visszaigazolására.
A Fighters’ Run Magyarország elsőszámú nehezített futóversenye, melynek célja, hogy az unalmas, ismétlődő gyakorlatokat félretéve változatos
kihívásokat nyújtson azoknak a részére, akik égnek
a vágytól, hogy megmérettessék magukat. Egy különleges verseny rengeteg sárral, vízzel, akadál�lyal és küszködéssel. 2011-es megalakulása óta
csaknem 3600 versenyző tesztelte akaraterejét,
kitartását és bajtársiasságát. A 2014. május 17-én
megrendezett versenynek a Csillebérc Szabadidő Központ adott otthont. A 4-6 fős csapatok 7
és 14 km-es távnak vághattak neki, 28 akadállyal.
Az időmérő chipek bokára kötését, a rajtszámok
rögzítését követően indultak neki a rögös útnak
a versenyzők. A csapattagok egyszerre indultak
és a teljesített idő az utolsó csapattag beérkezésekor vált hivatalossá. Az időjárás kegyes volt
hozzájuk, de ez semmit sem könnyített a pálya

fotó: Bodajki Ákos

Az ATOMIX Kft. megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából sorozatunk
harmadik részében a Szolgáltatási
Üzletág Termelés Szolgáltatás és Létesítmény Üzemeltetési szakágazatait
mutatjuk be.
Az ágazat kezdetben négyféle – termelés-szolgáltatási, vendéglátó és idegenforgalmi (Sport étterem), létesítményüzemeltetési, valamint raktározási
– területet ölelt fel, amelyek 2006-ban
kerültek a kft. hatáskörébe.

teljesítésén, mert a sár miatt az egész olyan volt,
mint egy korcsolyapálya. A pályaelemek összeállítását szakavatott keménylegények végezték,
olyan elemekkel, mint mocsaras árkok, kúszócsövek és szögesdrót-pályák, hálós mászófal,
épület- és kamionmászás, kőmedence stb.
A táv teljesítése komoly erőnlétet és együttműködést kívánt meg a versenyzőktől. Az atomerőműves tűzoltók az induló 30 csapat közül az
előkelő 10. helyet szerezték meg első versenyükön. Ígéretük szerint a következő „nekifutás”
jobb eredménnyel zárul.
Akik a versenyt teljesítették: Kuti-Horváth
Gábor, Nagy Ferenc, Bán Ferenc, Dénes Attila,
Bán Zoltán, Kapinya István.

Schreiner István

A Paksi Atomerőmű egykori kormánybiztosának, Szabó Benjaminnak az atomerőmű létesítéséről szóló
Atomkorkép című könyve
az erőmű munkatársai között ismert és népszerű.
A könyv 2005. januári paksi bemutatóját nagy érdeklődés kísérte. Örvendetes,
hogy az Atomkorkép immár elektronikus, e-book
változatban is megjelent, és
a www.dibook.hu/konyv/
Atomkorkep internetes címen elérhető.

Kunszentmiklóson járt a WiN
Tájékoztató előadásra kapott újabb meghívást a WiN (Nők a
nukleáris energetikában) a kunszentmiklósi Baksay Sándor
Református Gimnáziumba. A WiN képviseletében Ágh Mária
és Turánszki Larisza, a Paksi Atomerőmű két munkatársa az
atomerőmű működéséről és a tervezett új blokkok építéséről
adott ismertetést.
Az előadáson a 9–11. osztályok valamennyi tanulója, kb. 180 fő vett
részt. Az iskola az atomenergia-hasznosítás pályázati program keretében több eseményt is szervezett a diákjainak, mint például látogatás a
szegedi egyetemen, tájékozódás a radioaktív sugárzás más, nem ipari
célú felhasználásáról, továbbá a BME tanreaktorának és a Paksi Atomerőműnek a megtekintése.
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Van másfajta kötelesség is! – 2.

Kováts Balázst, a Paksi Atomerőmű nyugalmazott
mérnökét, a nemrégiben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett aktív nyugdíjasunkat azért
kerestük, hogy életpályájáról beszélgessünk. Udvariasan hárított azzal, hogy az elmúlt hetekben sok
helyi és térségi sajtóorgánumnak nyilatkozott erről,
és nem szeretne sokadszor is ismétlésekbe bocsátkozni. Közben megtekintettük a köztársasági elnök
által aláírt adományozó levelet, és az indoklásban
a szakmai méltatás érdekes részletére bukkantunk,
amely kiemeli a fiatalok megsegítését, a tehetségek
támogatását. Abban maradtunk, hogy a beszélgetést erre a ritkán tárgyalt témakörre szűkítjük.
A múlt havi számunkban megjelent interjú befejező
részét közöljük.
– Ifjúságpártoló tevékenysége túllépett a szűkebb
szakmai terület határain is?
– Másfél évtizedig voltam kurátora a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítványnak, hozzám tartoztak
a középiskolai tanulmányi versenyek és az egyetemi
ösztöndíjak. Sok munka volt vele, hiszen az orvostu-

dománytól kezdődően a történelmi titkokon keresztül
a női szabóság mesterfogásait is meg kellett ismerni,
hogy felkészülten állhassak a közönség elé az eredményhirdetésen, és a pályázó fiatal is jólesően érzékelje, hogy elolvastam az anyagát, utánajártam a tevékenységének és még jó tanácsokat, buzdítást is kapott
a jövőre nézve. Örömmel látom, hogy milyen sokan beváltották a hozzájuk fűzött reményeket az idők során.
– Pontosan egy éve a Pécsi Tudományegyetem szenátusa címzetes egyetemi docens minősítésben részesítette.
Mi van e mögött?
– A pécsi egyetemmel régóta kapcsolatban állok,
amely közös kutatásokban, együttműködésben, rendezvényekben nyilvánult meg, elsősorban a humánerőforrás-kezelés szakterületén. Emellett néha előadok
szakmai kollégiumokon, egyéb összejöveteleken. És
persze ott van még a korábban már említett diplomamunkák, doktori értekezések készítésében történő segítés is. Érdekességként jegyzem meg, hogy 2009 és
2013 között vezettem az erőmű-bővítési projekt egyik
munkacsoportját, amelyik a munkaerő biztosításával, a vállalkozás- és térségfejlesztéssel foglalkozott.
Az egyik első dolgom volt, hogy magam mellé vettem
két doktoranduszt az egyetemről, akik már kezdenek
profik lenni ezen a szakterületen. Volt még egy mentoráltam is, aki szintén a PTE-n doktorált, közben 7 évig
mellettem dolgozott, s ma már az erőmű felső vezetésének tagja.
– Ha már a bővítést, a kapacitás fenntartását említette, többször hallottunk valami érdekes elképzelésről,
aminek szintén Ön a kiötlője.
– Amikor elkezdtem a létesítés és a majdani üzemeltetés munkaerő-kérdéseivel foglalkozni, szinte
adta magát az az elgondolás, hogy az erőmű körüli nagyobb térségben azokat a középiskolai tanulókat, akik

a reál tárgyakban (matematika, fizika) jók, próbáljuk
meg segítve irányba állítani. Így jött létre a felsőfokú
műszaki és természettudományi képzésbe irányító és
arra felkészítő térségi rendszer. A nagyon átgondolt,
gyakorlatias, kétéves szakkör jellegű képzés segít az
emelt szintű fizika érettségire való felkészülésben, egyúttal megismerteti az energetika világát az érdeklődő
fiatalokkal. Mindehhez megszereztük a térség középiskola-igazgatóinak együttműködő támogatását a Duna
mindkét oldalán. Összeállt a teljes program, tételesen
kidolgozva készen van a tananyag is. Az ESZI gesztorságában felállt a működőképes rendszer, beleértve a
speciális tanártovábbképzést is. Sajnos már harmadik
éve hiába várjuk, hogy valahol valaki döntsön a program indításáról, beleértve az éves működési fedezet
biztosítását is, ami a tervezett beruházási költség százezred része lenne. Azok a diplomát szerző fiatalok, akik
ebből a térségből indulnak, esetleg ösztöndíjasaink
lesznek, nagy valószínűséggel térnek vissza, ahol szép
karrierlehetőség vár rájuk. Minden elő van készítve,
csak a végrehajtás késik, pedig az idő komoly tényező.
– Mostanában, aktív nyugdíjasként mivel foglalkozik az „ifjúság támogatása” témakörben?
– Igyekszem nem tolakodóan, jóakarattal segíteni
az ESZI munkáját, tagja vagyok a tanintézményt irányító vagy inkább segítő kuratóriumnak. Részese vagyok az erőmű és a PTE szekszárdi kar közti kapcsolat
felélesztésének, az új irányt szabó együttműködésnek.
Néhány napja a Vác melletti Kisnémediben jártam,
ahol az első hazai radioaktívhulladék-tároló működik.
A környékbeli általános iskolák fizika és kémia szakirányú versenyére hívtak meg néhány segítő szó erejéig. Persze vittem egy nagyon szép, feliratos díszkupát
is, versenydíjként.

Szabó Zoltán

Az ASE Örökös Tagja kitüntetés idei díjazottja Gyarmathy Katalin
labda voltak a kiegészítő sportágak ekkoriban. A középiskolai évek alatt érett be az
addig befektetett munka gyümölcse, 16
évesen gerelyhajításban korosztályos országos egyéni bajnok, valamint a felnőtt
korosztályban, csapatban is bajnok lett.
Az atlétika mellett más sportágakban is

fotó: Krausz Attila

Az Atomerőmű Sportegyesület 2007ben hozta létre az ASE Örökös Tagja
kitüntetést, mely elismerésben részesülhet „az a sportoló, edző, sportvezető,
technikai személy, továbbá szponzor és
szurkoló, aki legalább 10 éve az egyesület dokumentált tagja, és eredményei,
munkássága, egyesületet segítő tevékenysége példaként állítható az ASE
szimpatizánsai elé”. A kitüntetés idei
díjazottjával, Gyarmathy Katalinnal beszélgettem, aki kiváló sporteredményei
mellett a sportrendezvények szervezésében is oroszlánrészt vállalt az elmúlt
évtizedekben.
Kati a sporttal még gyermekkorában,
Budapesten ismerkedett meg és került
barátságba édesapján keresztül, aki egy
nagyvállalatnak volt sportköri vezetője.
A sport kezdetektől az élete része volt,
alsó tagozatos gyermekként bátyjával
járt focizni, asztaliteniszezni, édesapja
pedig magával vitte a vállalat sportrendezvényeire, ahol korán belekóstolhatott a versenyek légkörébe. Az ügyes és
kitartó gyermekre korán felfigyeltek a
testnevelők. 11 évesen kezdett atletizálni, a gerelyhajítás alapjait a Vasas atlétikai
pályáján olyan neves sportoló mellett tanulhatta, mint a két olimpián is eredményesen szereplő Rudasné Antal Márta.
A gerelyhajítás mellett súlyemelés, kosár-

jeleskedett. Bármilyen sportágról, kihívásról volt szó, Katit bátran hívhatták az
edzők, a testnevelők, szívesen vett részt a
megmérettetéseken.
Az egyetemen a sportrendezvények
szervezéséből is kivette a részét, nem
volt olyan esemény, melynek lebonyolításában ne vállalt volna aktív szerepet.
A MAFC elnökségi tagjának is megválasztották, ahol az egyetemi hallgatókat képviselte.

Az egyetem elvégzését követően Paksra került, a 22 sz. Állami Építőipari Vállalatnál kivitelezőként tevékenykedett,
’92-től kezdett el dolgozni a Paksi Atomerőmű Vállaltnál előkészítő mérnökként.
Pakson akkoriban a sport volt az egyetlen
szabadidős tevékenység. Az ASE létesítményeinek megépülését követően a paksi sportélet új korszakába lépett. A pályák
a kezdetektől fogva nyitottak voltak minden sportkedvelő számára, így lehetőséget adtak a mozgásra, kikapcsolódásra.
Kati ekkor már családjával együtt igyekezett minden lehetőséget kihasználni,
s a kollégákkal, barátokkal részt venni az
akkori nevén Tömegsport Szakosztály által megrendezésre kerülő versenyeken
szervezőként és versenyzőként egyaránt.
Az idő múlásával az érdeklődése egyre inkább az egyéni sportok felé fordult, férje,
Péter biztatására kezdett el a ’90-es évek
elején az asztalitenisszel, majd pedig a tekével is komolyabban foglalkozni, azóta
mindkettő sportág nagy szerelme.
Kati szerint az aktív élethez a legfontosabb a családi háttér. Korábban gyakran
jártak közösen sportolni, és manapság is
kilátogatnak egymás versenyeire. Sikerek
a család többi tagja számára is akadnak
szép számmal, Péter futballozott, gyermekei is több sportágat kipróbáltak. Fia,
Zsolt szintén a labdarúgást választotta,

s űzi a mai napig, lánya, Melinda pedig
a búvárkodásban jeleskedik, immáron
3 csillagos búvároktató. Az utóbbi években a természetjárás is nagy kedvenc,
Péter és Zsolt országos természetjáró bajnokságot nyertek, Zsolt az elmúlt évben
pedig egyéni számban is megnyerte az
országos bajnokságot, ezzel kiérdemelte
Tolna megye legjobb sportolója címet.
Ezt a címet korábban Péter is begyűjtötte
természetjárás kategóriában, míg 2012ben Kati tekében nyerte el ugyanezt az
elismerést.
Az évek során a család tovább bővült,
így az idő egyre inkább megoszlik a sport,
a napi teendők és az unoka között, emellett Kati a WiN Magyarország (Women in
Nuclear – Nők az atomenergetikában)
alapító tagjaként aktívan részt vesz a társaság tevékenységében. Ha teheti, heti
3 alakalommal továbbra is szakít időt a
mozgásra, illetve ha hívják, szívesen segít
bármely sportrendezvény megszervezésében. S hogy mit jelent számára a sport?
Elmondása szerint a legfontosabb az
egészségmegőrzés mellett az együttlét a
barátokkal, a közösségépítés, a kikapcsolódás és új ismeretségek szerzése. A sport
Kati szerint életszemléletet ad, gondolkodásmódot, türelmet és koncentrációt tanít az embernek.
Krausz Attila
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Az atomerőmű közelében
Ismét látogatást szerveztek
Ledneczki László lókiképző, Csámpa
az erőműbe
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a inkább csak a pozitív oldalát érezzük.
Beleértve a stabil áramellátást és a
tiszta levegőt is. Szinte észre sem lehet venni, hogy az atomerőmű itt van
a közelben, hiszen ez a terület maga
egy kis „csoda”. Főleg tavasszal, amikor jó csapadékos az időjárás, olyan az
egész, mint egy kis oázis. Sajnos augusztusban a nagy kánikula és aszály
idején nem ilyen szép, de tavasszal és
a nyár elején nagyon-nagyon csodálatos. Gyermekkoromban bent laktam Pakson a szüleimmel, de akkor is
szinte minden szabadidőmet itt kint
töltöttem a nagymamáéknál. Azóta
is úgy vagyok vele, hogy nem szívesen mennék innét sehova. Hiába van
egy atomerőmű a szomszédságában,
ez nem riaszt el. Megszoktuk, és ezzel
élünk együtt. Azért én bízom abban
is, hogy ez egy biztonságos erőmű.
Nagyon sokat hallani erről a rádióban, hogy Európában és világviszonylatban is az egyik legbiztonságosabb
rendszerrel működtetik nálunk az
atomerőművet, és én elhiszem. Remélem is, hogy így van, és egy kicsit
akarom is, hogy így legyen. Azt gondolom, hogy a paksi és a Paks környékén élő emberek ezzel javarészt így
vannak. Nem jelent nagy különbséget ez a pár kilométer távolság. Nincs
bennünk ellenérzés az atomerőművel
kapcsolatban.
Reggelente, amikor kijövök, mert
korán kelek, fél hat környékén, akkor
kel a nap is. Akkor igazán gyönyörű a
táj. A nyugalom, a tiszta levegő, a madárcsicsergés, a sok zöld növény, csodálatos látvány. Ebben nagy szerepük
van a lovaknak is. Jó talajerő-visszapótló hatásuk van, dúsabb, bujább a
növényzet, amit a madarak is nagyon
szeretnek. Nagyon jó búvóhelyük van
és táplálékot is többet találnak. Nagyon jól meg van a természet és az
atomerőmű egymás mellett. OrbánO

Sárgödör téri események

Közgyűlés, bormustra és Sillerfesztivál
A Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete májusi közgyűlésén az
elnökségi, a pénzügyi és a felügyelőbizottsági beszámoló után a pénzügyi
beszámoló elfogadhatóságáról és az
alapszabály-módosításáról döntöttek.
A Polgár Présházban tartott bormustrára meghívták a borkedvelőket
és a borosgazdákat. A rendezvényen
Lapid László borász szakmérnök borlaborálással kapcsolatosan tartott előadást. A bormustrát Kovács Mihály főpohárnok vezette le. A programnak 35

fő résztvevője volt – tájékoztatott Leber Ferenc, az egyesület elnöke.
A VII. Országos Sillerfesztivál a siller borok versenyével kezdődött, majd
délután az érmes borok kóstolójával
folytatódott a program. Idén a paksi borászok faházakba települtek ki a
„Nyitott pincék” program keretében,
ahol a Paksi Reform Főzőklub kóstolójával egészült ki a rendezvény. A fesztivállal összekapcsolva másnap rendezték a német nemzetiségi napot.
OrbánO

A Paksi Idősek Otthona (Gesztenyés
u.) lakói látogatást tettek április 30án a Paksi Atomerőműben. Az otthon
munkatársai már több alkalommal
szerveztek erőmű-látogatást az idősek

számára, akik igen nagy érdeklődést
mutattak. Ez alkalommal 11-en érkeztek az erőműbe, ahol megtekintették
a Tájékoztató és Látogatóközpontot és
sétát tettek az üzemi területen.

fotó: Lovásziné Anna

nukleáris biztonság elsődlegessége
mellett nagy hangsúlyt fektet a környezeti elemek védelmére, a természeti környezetére. Az atomerőmű
szomszédságában, néhány kilométerre Csámpán él Ledneczki László
a családjával, aki aranyérmes lasszó
Közép-Európa-bajnok. Lovastanyájuk
a hatos út közvetlen közelében található, mindenki számára könnyen elérhető helyen.
Nyíltan és őszintén mesélt arról,
hogy milyen az erőmű szomszédságában élni:
– Az élet az atomerőmű szomszédságában számomra természetes.
Tulajdonképpen a nagyanyáméknak
a házában lakunk, ők építették valamikor ezt a házat. Nem tudnám elképzelni, hogy milyen lenne az erőmű
nélkül az élet, ezért nem is zavar. Nyilván néha eszünkbe jut, hogy voltak
olyan atomerőművel kapcsolatos események a világ más részein, amelyek
egy kicsit elgondolkodtatnak. Egyébként nem tapasztaljuk, hogy lenne negatív hatása. Sőt a megélhetés miatt

Tablószépségverseny,
100 ezres megosztással
Facebook oldalán hirdetett tablószépségversenyt a Fortuna Rádió. A kezdeményezést az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is támogatta. A felhívás igen nagy népszerűségnek örvendett, hiszen mintegy 100 ezer megosztással zárult a verseny.
Osztott első helyet vívott ki magának a paksi Balogh Antal Katolikus Gimnázium
12. G osztálya és a paksi Energetikai Szakközépiskola 12. D osztálya. 2. helyen a
paksi Vak Bottyán Gimnázium 12. H, 3. helyen a szekszárdi Szent László Szakképző
Iskola 12. L osztálya végzett.
A tablószépségversenyen a szekszárdi diákok nyerték el a Paksi Atomerőmű különdíját, amellyel üzemlátogatásra, az Atomenergetikai Múzeum megtekintésére
hívták a díjazottakat.

WiN a foktői nyugdíjasoknál
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs stratégiájának egyik
pillére a lakossággal folytatott párbeszéd, többek között kommunikációs
csatornák kiépítése a Duna túlsó oldalán lakó emberekkel, illetve a lakosság támogatása. A WiN Magyarország – társadalmi kommunikációs
szervezet lévén – együttműködik a
Paksi Atomerőmű kommunikációs
szervezetével, ezért a WiN 2014-es
programtervébe bekerült a Duna másik oldalán működő társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel.
Az első választás a foktői nyugdíjasklubra esett. A WiN-tagok felvették a kapcsolatot a klub elnökével,
Malik Józsefné Julikával, és a nyugdíjasok április 28-i klubfoglalkozásán két WiN-tag is jelen volt. A WiN
hölgytagjai, akik a Paksi Atomerőmű
munkatársai ismeretterjesztő előadásokat tartottak az atomenergiáról és
az erőmű működéséről.

Az előadók nagy örömére nagy
hallgatóság gyűlt össze, köszönhetően a nyugdíjasklub összetartó közösségének, a változatos a programtervnek, ami miatt a nyugdíjasok szívesen
járnak a klubestékre. A WiN-es előadásra is sokan és szívesen jöttek el,
és nagy érdeklődéssel fogadták az ott
elhangzottakat. Sokat kérdeztek is, főleg az erőmű várható bővítéséről, mivel az atomerőmű közelsége miatt az
ottani lakosság számára nem közömbös az erőmű jelene és jövője. Jólesett
a nyugdíjasoknak a tájékoztatás, a törődés, a figyelem.
A történetnek nincs vége, folytatódik a kapcsolatépítés, a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának munkatársaitól megtudtuk,
hogy a 2014. évi hagyományos szeptemberi erőműves nyílt napra Foktő
önkormányzata és a foktői nyugdíjasklub is megkapják a meghívást.

Szucsán Marina
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Híradás Bikácsról
A település életében nagy jelentőséggel
bír a Paksi Atomerőmű alapítványának,
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak a tevékenysége, a támogatási
lehetőség.
Az alapítványnál 2013-ban elnyert
támogatást a településen egy helyi piactér kialakítására fordították. Várhatóan a
későbbiekben komoly jelentősége lesz a
létesítménynek, hisz a településen zöldségtermelői program van beindulóban, és
nagy valószínűséggel a megtermelt árut

vagy annak egy részét
itt értékesítik a termelők.
Szintén a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázata segítségével sikerült megvalósítani egy
régi álmot, amit egy játszótér jelentett.
Bikács-Kistápén a gyermekek határtalan
örömével párosult az áprilisban megépített játszótér, amit a kicsik boldogan vettek birtokukba.

Kiállítás a jövő fizikusainak
Bemutatkozik az RHK Kft. paksi látogatóközpontja
Matchbokszméretű, hulladékokat szállító teherautók gurulnak be a Püspökszilágy és Bátaapáti jelzéssel ellátott makettméretű tárolóba. Valószínűleg először ezen a látványon,
a cég telephelyeit bemutató terepasztalon akad meg a szeme annak, aki belép Pakson a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) bemutatótermébe. Ezt követően, persze,
bizonyára a falakon lévő látványos, sok információt tartalmazó tablók előtt is szívesen
elidőz – főként, ha avatott tárlatvezető kíséretében érkezik. A társaság munkatársai részletekbe menő magyarázattal szolgálnak az érdeklődőknek a látottakról, és az RHK Kft.
tevékenységével, a telephelyein folyó munkával kapcsolatban. A bemutatóterem nagyméretű tájékoztató táblái friss adatokkal és tényekkel egészültek ki az év elején.
– Négy térségben végzünk fontos, a radioaktív hulladékok kezelésével, elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet. A nyugodt szakmai munkához, a tárolóink biztonságos üzemeltetéséhez létfontosságú a környező települések lakosságának támogatása.
Ennek elérését-fenntartását, a nyílt korrekt tájékoztatást segítheti a bemutatóterem
– magyarázta dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója. – Ehhez igen fontos a
meglévő információk folyamatos frissítése. Vagyis a tablóinkat időről időre cserélni kell,
hiszen a munkák előrehaladásával változik projektjeink állása. Mondhatják sokan, hogy
a mai digitalizált világban az információk eljuttatásának, frissítésének korszerűbb módja
is van, mint egy bemutatóterem, de mi meg vagyunk győződve arról, hogy a látványos
táblaképeket még sokáig nem nélkülözhetjük majd. Látogatóink, akik szép számmal érkeznek a telephelyeink környezetében működő tájékoztató társulások településeiről,
megerősítenek ebben minket. Az új tények és képek bemutatásával is az a célunk, hogy
bizonyítsuk: felelős gazdái vagyunk a radioaktív hulladékok elhelyezésének, méltók a
környék lakosainak bizalmára.
– Társaságunknak minden telephelye környezetében működik legalább egy látogatóközpont. A Paksi Atomerőmű szomszédságában nyílt az első 2002-ben, irodaépületünkben, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának közvetlen közelében – nyilatkozta
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője. – Célunk az volt, hogy társaságunk
minden tevékenységét röviden és sok képpel bemutassuk. A tizenkét év alatt közel ötvenezren látták a kiállítást, ami igen nagy szám, ha a témát (a radioaktív hulladékok kezelése és tárolása) tekintjük. Ehhez a komoly érdeklődéshez persze az is kellett, hogy az
információkat igyekeztünk-igyekszünk minél közérthetőbben megfogalmazni és naprakészen tartani. Például amikor átadtuk 2008 októberében Bátaapátiban a kis és közepes
aktivitású tároló felszíni technológiai épületét, néhány hónapon belül ez megjelent a
bemutatóterem tablóján is. A mostani frissítés nyomán már a felszín alatti, működő tárolókamráról is talál információkat és képeket a hozzánk látogató. A nyugat-mecseki nagy
aktivitású kutatásokról, amelyek a paksi atomerőmű kiégett kazettáinak végleges és biztonságos elhelyezéséhez keresik a megfelelő területet, ugyancsak friss bemutatótabló
látható. És persze filmvetítés is segíti az érdeklődőket, hogy minél jobban megismerhessék társaságunk tevékenységét.
Décsi Ágnes

Szomszédságban, barátságban
A Paksi Atomerőmű, mint ahogy eddig is tette, továbbra is törekszik jó kapcsolatot ápolni a környezetében élőkkel, a Duna jobb és bal partján lévő települések lakóival. Az Atomerőmű újság is erősíteni kívánja a jószomszédi kapcsolatot
azzal, hogy a térség eseményeiről is tudósít. A környező lakosság a túlpartról is
látja és értékeli a Paksi Atomerőmű tevékenységét, amelynek visszajelzését mutatja az alábbi cikk, amit Bács-Kiskun megyei tudósítónktól kaptunk.

A térség fejlődésének záloga az erőmű
Szabó Zsolt, Ordas polgármestere úgy látja, hogy a Paksi Atomerőmű jelenléte a térség fejlődése szempontjából meghatározó. Számtalan beruházás valósult meg a
községben is, és a környező településeken is, amelyhez
az atomerőmű nyújtott segítséget, és amelyek e nélkül
nem jöhettek volna létre. Mind a maga, mind a képviselő-testület álláspontját úgy foglalta össze az erőmű
tervezett bővítése kapcsán, hogy egyetértenek vele, hiszen a két új blokk által termelt energiára szüksége van
az országnak, a beruházás pedig sok embernek adhat
munkát a paksi térségben, ide számítva a Duna bal partján élőket is. Főleg, ha az
itteniek által szorgalmazott új Duna-híd is megépülne, akkor félórai úttal elérhető lenne az erőmű, és ez a falvaink népességmegtartásában nagyon nagy szerepet
játszhat, mert ahol van munkahely, onnan nem mennek el az emberek.
Pakson olyan szakembergárda van, amely az elmúlt évtizedekben már bizonyított, és garancia arra, hogy továbbra is biztonságban érezhessük magunkat az
atomerőmű szomszédságában – mondta Ordas polgármestere.

Zsigmond Enikő
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Térségi kitekintő
Paks város hírei
Közbiztonságért díj
„Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés ünnepélyes átadójára került sor
május 22-én. A kitüntetést idén Simon
Szilárd r. őrnagy, a paksi rendőrkapitányság nyomozó alosztályának vezetője vehette át.

A környezeti
nevelésért

Júliusban ismét Gastroblues
A 22. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál és Borbarát Találkozó megrendezése előtt is megtartották a szervezők a hagyományossá vált sajtótájékoztatót.
Gárdai György és lelkes csapata május 30-án adott részletes tájékoztatást.
Ami garantált: színes és rendkívül színvonalas zenei és gasztronómiai kínálat, neves zenészek, kiváló ételek és italok várják július 4–6. között a Paksra
látogató fesztiválrajongókat. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

Pályázat a fiataloknak
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány
Kuratóriuma közzétette 2014. évi pályázati felhívását. Pályázatot nyújthatnak be
azok a diákok, (egyénileg vagy csoportban), akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó
idő valamely szakában paksi iskolában
végzik tanulmányaikat, vagy állandó lakhelyük Paks. Továbbá pályázhatnak azok
a felnőttek (egyénileg vagy csoportban),
akik alapfeladatukon felül eredményes
tehetséggondozó tevékenységet folytatnak paksi fiatalok körében. Felnőtt
díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot. A pályázatot írásban, az előírt
űrlapon kell benyújtani 2014. szeptember 19. 12:00 óráig. Bővebb információ a
www.paks.hu honlapon.

A Környezet és természetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetsége
(KOKOSZ) Óvodai Munkacsoportjának 15. Országos Szakmai Találkozóját tartották a múlt hónapban
Pakson. A Paksi Atomerőmű támogatásával zajló rendezvény szervezője a Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája volt,
amely a KOKOSZ megbízásából
2010-től környezeti nevelési oktatóközpontként is működik.

Országos twirlingverseny
A twirling sportág ez évi második országos versenyét rendezték április 12–
13-án Kisvárdán, ahol paksi versenyzők
is indultak.
Az egészen fiataltól a senior életkorig szinte minden korcsoportban induló paksiak kitettek magukért, szép
eredményekkel tértek haza. Szám szerint: 5 arany-, 6 ezüst-, 2 bronzérmet
szereztek. A freestyle kategóriában bemutatott remek egyéni gyakorlataikkal 6 versenyző – Frast Krisztina, Haaz
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Gréta, Jobbágy Nikolett, Kerti Szandra,
Kuminka Viktória és Szelp Anikó – indulási jogot szerzett a 2014. július 8–13.
között Würzburgban (Németország)
megrendezésre kerülő Európa-kupára.
A sikerek eléréséhez elengedhetetlen az edzők, Kalmár Lívia, Meczker
Bettina, Falusi Lívia és Török Vivien
munkája.
A twirlinges versenyzők és edzőik
köszönik a Paksi Atomerőműnek az
utazáshoz nyújtott támogatását. JGyula

MVM–Paks
az OTP Bank Ligában
A zöld–fehér gárda a 24. és a 25. játéknapon döntetlent ért el a Mezőkövesd és a Debrecen ellen, ezt követően a Diósgyőr, a Kecskemét, a
Haladás és a Pápa csapatait egyaránt
legyőzték. A június 1-jei Ferencvárosi
TC – MVM-Paks mérkőzés eredménye:
2 : 0. Az OTP Ligában az MVM-Paks a
11. helyen áll.
Hír még az egylet háza tájáról,
hogy a májusi Dánia elleni barátságos
labdarúgó-mérkőzésen a csapat saját
nevelésű játékosa, Szabó János pályára lépett az „A” válogatottban, így ő
az első paksi futballista, aki az Atomváros gárdájából húzhatta magára a
címeres mezt.

Faller Gábor

Diáknap az ESZI-ben
A Paksi Atomerőmű bázisiskolájának, az Energetikai Szakközépiskolának a diákönkormányzata május 22-én diáknapot tartott, ahol a diákigazgató megválasztását követően a diákok az általuk előre kiválasztott programokon vettek részt. A 13
helyszín egyikén, a Fogyasztóvédelem eszközbemutatóján lehetőség nyílt bevizsgáltatni a „gyanúsnak vélt” saját villamos gépeket, játékokat, eszközöket.
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Egészségnapok

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű Vöröskereszt Alapszervezete május
28-án véradó napot tartott az erőmű területén munkát
végző munkavállalók számára.

ATOMERŐMŰ TŰZOLT

http://www.atomix.hu/a
E-mail: atomixatu@t-onlin

Bőhm Péter

tűzoltóparancsnok, gépészm
minőségügyi szakmérn

ATOMIX Kft.
Tűzoltási és Kárelhárítási Sza
7031 Paks, Pf.: 13.
Telefon: 75/311-890, Mobil: 20
Fax: 75/507-558,
E-mail: bohmp@npp.h

Kruller Attila és Pesztericz Rajmund

Kruller Attila 1997. április 7-én gépkocsivezetői
beosztásba szerelt fel tűzoltóságunkra. 2011-ben
végezte el a tűzoltó technikusi iskolát, 2012 óta
szerparancsnoki beosztásban tevékenykedik. Lelkiismeretességével és szabálykövetésével tiszteletet
vívott ki kollégái között. A csapat egyik legnagyobb
tudással rendelkező tagja, aki a feladatokhoz való
hozzáállásával példát mutat a többieknek. A szolgálatparancsnoki feladatokat is ellátja a helyettesítések
során. Szívesen vesz részt a tűzoltói munkát népszerűsítő bemutatókon.
***
A VI. Országos Tűzoltó Börze és Találkozó alkalmával
Schreiner István tűzoltási és
műszaki mentési vezetőnek
Gróf Széchényi Ödön-emlékplakettet adományoztak.
Schreiner István 1992.
szeptember 1-jén szolgálatparancsnok-helyettesként szerelt fel az Atomerőmű
Tűzoltóság állományában. A tiszti átképző elvégzése
után szolgálatparancsnok, majd kiképzési előadói
feladat ellátására kapott megbízást. 2002-től tűzoltási és műszaki mentési vezetőként látja el feladatát.
A szakma iránt elkötelezett, a fejlődés az alapeleme.
A tűzoltói feladatok ellátását segítő műszaki és informatikai fejlesztések élenjárója. Az Atomerőmű
Fotó: Kis-Guczi Péter (langlovagok.hu)

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nagy hangsúlyt helyez arra,
hogy munkavállalóinak egészségi állapota, életvitele megfelelően alakuljon. Ennek érdekében a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal karöltve, az erőműves szakrendelések,
ellátások mellett olyan szűrőprogramokat is szerveznek,
amelyeken az atomerőmű aktív és nyugdíjas munkatársai,
valamint a dolgozók hozzátartozói és a városi lakosság is részesülhet az egészségügyi szolgáltatásokból. Ennek része volt
a májusban rendezett egészségnapok programsorozat, amelyet az atomerőmű Egészségközpontjában rendeztek. Dr.
Brázay László főorvos, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
vezetője a rendezvényről a következőként nyilatkozott:
– Az egészségnapok évek óta rendszeresen zajlanak az
atomerőmű Egészségközpontjában. Az érdeklődés nagy, látható, hogy az emberek ma már többet foglalkoznak egészségi állapotukkal.
Az első napon százhúsz vérvétel történt, ez szép mennyiség, már városi rendelőintézeti szint, ennek a feldolgozása
is elég nagy munka, melyeket a munkatársaink az erőműben végeznek el. Ezeket is értékeljük, és mindenkit írásban
kiértesítünk, akinél kóros eltérés van, azoknak javasoljuk az
egyéb szakvizsgálatok elvégzését.
Ebben a három napban arteriografos érvizsgálat (91 fő),
somato-infra (64 fő), tumormarkerek (312 fő), psa (161 fő),
részletes zsírok szűrése vérvételből (165 fő), vektorkardiograf (87 fő), vicardio szív-tesztmérés (65 fő), vércukorvizsgálatok voltak. Volt még bőrvizsgálat, makrobiotikus táplálkozási tanácsadás, biorezonanciás állapotfelmérés, biyovis írisz
diagnosztika, pulzáló mágneses kezelések.
A tapasztalat, hogy a paksi emberek odafigyelnek az
egészségügyi állapotukra, egészségtudatosabb életet élnek,
egészségesen táplálkoznak, sportolnak. Itt a városban ezek a
lehetőségek az atomerőműnek is köszönhetően megvannak.

Wollner Pál

Tűzoltóság szakmai versenycsapatát több alkalommal a dobogó
tetejére vezette. A hazai versenyeken felül nemzetközi
gyakorlatokon is képviselte az
Atomerőmű Tűzoltóságot. A
tűzoltói munkához szükséges
erények jellemzik, mint a tűzoltói hivatás szeretete és tisztelete.
***
Tolna megye tűzoltói Tamásiban tartották a Szent
Flórián-napi ünnepségüket május 4-én. Az eseményre a tűzoltók védőszentjének névnapján került sor,
amit a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 140 éves évfordulójával kötöttek egybe.
A megemlékezésen az Atomerőmű Tűzoltóság állományából három fő részesült tárgyjutalomban, amit
Gergelics István, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség
elnöke adott át.
Főfai Attila 2007. július 16.
óta dolgozik az atomerőmű
tűzoltóságánál, kezdetben
vonulós tűzoltóként, majd
2011-ben kapott megbízást
gépkocsivezető beosztásra.
Lelkiismeretesen végzi munkáját, példamutatásával, aktivitásával segíti fiatalabb
társai beilleszkedését. A tűzoltói feladatok mindegyikénél lehet számítani rá. Elméleti és gyakorlati
felkészültsége magas. Szívesen részt vesz tűzoltó- és
alpinbemutatókon.
Fehér Roland 1999. augusztus 1-jétől tagja az
Atomerőmű Tűzoltóságnak.
Gépkocsivezető, alpinmentés-vezető és mentő szakápoló végzettséggel rendelkezik. Minden beosztásában
évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt. Segítőkész, fiatalabb kollégái fejlődését mentorként segíti, mindig lehet rá számítani.
Felkészültségét a napi munkavégzésen túl országos
szakmai versenyeken is kamatoztatta, melynek elismeréseként miniszteri jutalomban részesült 2007ben, valamint ugyanebben az évben nemzetközi
katasztrófa-elhárítói gyakorlaton képviselhette hazánkat Horvátországban.
Szabó Tamás 2002. január 2-tól tagja az Atomerőmű
Tűzoltóságnak. 2012-ben elvégezte a tűzoltó technikusi
iskolát, majd munkájának
elismeréseként ugyanebben
az évben szerparancsnoki kinevezésben részesült.
2002 óta a tűzoltó- és egyéb
sportversenyeken az Atomerőmű Tűzoltóság csapatának tagja, amiken kiemelkedően szerepel. Az
egyéni 100 m-es akadálypálya versenyszámban
többszörös bajnok. Megyei és országos szakmai
versenyen mind csapat, mind egyéni számban 1.
helyezést ért el. 2011-ben, a győztes csapat tagjaként részt vehetett a Nemzetközi Carpathex gyakorlaton Lengyelországban. Beosztásaiban évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Schreiner István
Fotók: TMKI

A Paksi Atomerőmű Baleset-elhárítási Szervezete az erőmű Védett Vezetési Pontján május 28-án törzsvezetési
gyakorlatot tartott. A gyakorlás az atomerőműben folyó
normál tevékenységre nem volt hatással.

Az idei évben több rendezvényen kaptak elismerést
az Atomerőmű Tűzoltóság tagjai. Az elismerések kifejezik a társadalom és a szakma megelégedettségét.
A fentieket alátámasztja egy felmérés, amely szerint
a tűzoltókat övezi a legnagyobb bizalom hazánkban.
Ezt a bizalmat ki kell érdemelni, és ami ugyanolyan
nehéz, meg is kell tartani.
Április 24–25-én tartották a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének éves közgyűlését
és azt követően a szakmai napot. A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az LTSZ Érdemérmek
átadása.
Az atomerőműves tűzoltók közül ketten kapták
meg az LTSZ érdemérem bronz fokozatát.
Pesztericz Rajmund 1996. február 1-jén gépkocsivezetői beosztásba szerelt fel tűzoltónak. 2006-ban
szolgálatparancsnoki beosztást kapott, amelyet
2012-ig töltött be. Ma a tűzoltóság és az ATOMIX Kft.
minőségirányítási rendszereit szervezi és fejleszti. Létesítményi tűzoltóság tagjaként magas fokú hivatástudattal látta és látja el tevékenységét, hozzájárulva
az ATOMIX Kft. Tűzoltási és Műszaki Mentési Szakágazat eredményes munkájához. Tevékenységét a folyamatos fejlesztés igénye, az új keresése jellemzi.

fotó: Schreiner István

fotó: Bodajki Ákos

Erőműves híradások
Lánglovagok elismerései
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OSZTÁLYTABLÓ
SZIMULÁTOR OSZTÁLY

Osztályvezető és Instruktorok

Frányó István

fotók: Bodajki Ákos

cióban épült meg (az első, korszerűnek mondható VVER
erőművi teljes léptékű szimulátorként). A blokkvezénylői
osztályvezető
operatív személyzet hazai szimulátoros alap- és szinten
tartó képzése 1989 elején kezdődött. A SZIMO az első
1986-ban, friss diplomásként időszakban csak a szimulátoros képzésért és a szimuláhelyezkedett el az erőműben. Öt torfejlesztésért felelt. 2002-től a legfőbb feladata az üzemévig a Technológiai Számítás- viteli és műszaki háttérszemélyzet szakmai képzése. Ebbe
technikai Osztályon dolgozott, majd az Irányítástech- beletartozik a képzési módszerek, programok, oktatási
nikai Üzemviteli Osztályra került szolgálatvezető mér- anyagok fejlesztése, karbantartása, maga az oktatás és a
nöki munkakörbe (az ehhez szükséges hatósági vizsgát vizsgáztatás, a gyakorlati betanulási programok gondnomáig megújítja). Ebben az időben került kapcsolatba a kolása. A munka másik meghatározó vonala továbbra is a
szimulátorral és az oktatással: A szimulátoros képzések blokkvezénylői személyzet alap- és szinten tartó képzése.
keretében irányítástechnikai szakterületi oktatásokat Emellett a szimulátornak mint nagy értékű oktatási esztartottak a blokkvezénylői személyzetnek, az instruk- köznek a karbantartása is jelentős feladatot képez. Az osztorokkal közösen. 1995-ben került át az Oktatási Mo- tály részt vesz az erőműben zajló különböző fejlesztésekdell Projekthez, amelynek egyik fő feladata volt, hogy új ben: a blokkokon történő végrehajtás előtt a szimulátoron
alapokra helyezze az atomerőműves szakmák oktatását. végeznek méréseket, teszteket, próbálják ki a fejlesztéseA projekt időszaka alatt az atomerőmű személyzetének ket. Annak érdekében, hogy a képzési programokat, oktaképzésével foglalkozott, tanulgatta az oktatói szakmát. tási anyagokat megfelelő minőségben tudják kifejleszteni,
Ebben az időszakban szerzett mérnöktanári diplomát karbantartani, napi kapcsolatban állnak az üzemmel és
is. 2005-ben kapott megbízást a Szimulátor Osztály figyelemmel kísérik az átalakításokat.
István 2003-ban Céggyűrű kitüntetésben részesült,
(SZIMO) vezetésére.
Az osztály története a TMI atomerőmű 2. blokkjánál amellyel állítása szerint nemcsak őt, hanem az osztály
1979-ben bekövetkezett üzemzavar tapasztalatai alap- munkáját is díjazták. A vezetői ars poeticáját abban jelöján az Ipari Minisztérium által kiadott intézkedési tervig li meg, hogy a SZIMO elmúlt húsz év alatt elért eredményúlik vissza. Ebben szerepelt a paksi személyzet képzési nyeit és hírnevét megőrizzék, illetve ha lehet, még fokozrendszerének továbbfejlesztése, egy korszerű oktatóköz- zák. Fontos számára az alaposság és a megbízhatóság. Az
pont és azon belül egy szimulátor létesítése. A szimulátor osztály egy kis létszámú, de rengeteg feladatot ellátó, naaz 1980-as évek második felében, magyar–finn kooperá- gyon jó csapat, amelyben mindenki a magáénak érzi azt

a területet, amelyiken dolgozik. „Az én feladatom azért
is könnyebb – vallja István –, mert biztos lehetek abban,
hogy minden munkát a legjobb minőségben végeznek el
a kollegáim.”
A jövőt tekintve az üzemidő-hosszabbítás komoly kihívás elé állítja az osztályt. Fel kell készülniük a következő
20 év oktatási feladataira, a generációváltásra. Biztosítani
kell a szimulátor folyamatos üzemét, a változások követését. A hardverelemek karbantarthatósága, az operációs rendszer licencének megújíthatósága és a máshol már
nem használatos fejlesztői tudás rendelkezésre állásának
hiánya által szabott korlátok miatt egy nagy projektet,
fejlesztést szeretnének indítani, amelynek sikeres végrehajtása biztosítaná a szimulátor hosszú távú működését,
a szimulált terjedelem bővítését és az erőművi változások
rugalmas követését. Az erőműbővítés szintén rengeteg
feladatot tartogat.
István nős, három felnőtt gyermekük van, akik – mint
mondja – sajnos egyre ritkábban tudnak hazajönni. Felesége szintén itt dolgozik az Oktatási Főosztályon. Dunakömlődön laknak egy családi házban, és mára sikerült úgy kialakítaniuk a környezetet, hogy mindannyian
nagyon jól érzik magukat otthon. Igyekeznek sok időt
együtt tölteni a családdal. Szeretnek utazni, kirándulni, új tájakat felfedezni, kenuzni a Dunán. Kempingezni
is járnak, ilyenkor telepakolják az autót, sátrat tesznek a
tetőcsomagtartóra, és oda mennek, ott állnak meg, ahol
kedvük tartja.

Prancz Zoltán

Braun
Tibor

ben az időszakban történt a Passport projekt bevezetése, ahol mint minősített oktató vett részt.
2007-ben megkezdte blokkügyeletesi betanulását.
A betanulással párhuzamosan 2008-ban elvégezinstruktor
te a Budapesti Műszaki Egyetem reaktortechnika
szakmérnöki képzését. A blokkügyeletesi hatósági
Pakson született 1967. má- vizsgát 2010-ben tette le. Ezt követően az 1., majd
jus 9-én, Györkönyben nevelkedett, majd a szek- a 4. blokk A műszakjában volt blokkügyeletes.
szárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskola gépész sza- 2012-ben lehetősége nyílt arra, hogy szimulátor
kán érettségizett. Első munkahelye a Paksi Állami instruktor legyen, amit örömmel vállalt.
Gazdaság volt, ahol autószerelőként dolgozott.
Szimulátor instruktorként fő feladata – munka1986-ban felvételt nyert a Paksi Atomerőműbe. A társaival közösen – a blokkvezénylői személyzet két
Turbina Osztályra került, turbinagépész munka- féléves szintentartó képzési anyagának elkészítése,
körbe, ami folyamatos három műszakos szolgála- tesztelése, oktatása, a vizsgáztatás, valamint a betatot jelentett. A turbinagépész majd turbina operá- nuló blokkvezénylői személyzet alapképzése. Emeltori tanfolyamok elvégzése után másfél év sorkato- lett közreműködik üzemviteli oktatási feladatokban
nai szolgálat következett Marcaliban. A leszerelést és egyéb rendszertechnikai problémák elemzésékövetően turbinaoperátori hatósági vizsgát tett, és ben. Tibor az atomerőmű minősített oktatója.
a 2. blokki A műszakba került. A turbina főgépészi
Pakson, családi házban él a feleségével, 25 éve
munkakörhöz szükséges vizsgát 1993-ban tette le. házasok. Egy lányuk van, aki nappalis képzés kereMűszak mellett, saját költségen elvégezte a Gábor tében harmadéves a Budapesti Corvinus Egyetem
Dénes Főiskola műszaki informatika szakát, és nemzetközi igazgatás szakán, valamint ezzel párszerzett diplomát 1998-ban. 2001-ben Szekunder- huzamosan levelezőn a Szent István Egyetem gazköri szolgálatvezetővé nevezték ki az F műszakba. daságelemző szakát végzi.
Majd 2004-ben felkérték a Turbina Osztály tech
Prancz Zoltán
nológus mérnöki munkakörének betöltésére. Eb-

Bíró Zoltán
instruktor

Atomerőmű-gépészként végzett Pécsett, a Nehézipari Gépészeti Szakközépiskolában.
1983. augusztus 1-jétől dolgozik a Paksi Atomerőműben, amely az első munkahelye.
Az eltelt több mint három évtized alatt a következő

beosztásokban fordult meg, s járta végig a ranglétrát:
1986-ig primer köri gépész volt, 1986-tól 1989-ig primer köri főgépész, majd 1996-ig reaktoroperátor lett.
1996-tól primer köri szolgálatvezetőként folytatta. Ebben a munkakörben 1999-ig dolgozott. Ezt követően
blokkügyeletesként dolgozott egészen 2009-ig, amikor
a mostani beosztásába – szimulátorinstruktor – került.
A jelenlegi feladata: a blokkvezénylői személyzet gyakorlati betanítása és szinten tartó képzése, valamint ehhez kapcsolódóan üzemzavari gyakorlatok és oktatási

anyagok készítése. Feladatainak jó minőségű elvégzéséhez a magas szintű szakmai tudást, a hitelességet, a toleranciát és a jó előadókészséget tartja a legfontosabb személyi feltételeknek.
2003-ban Céggyűrű kitüntetéssel, három alkalommal
pedig Biztonságos Üzemeltető díjjal ismerték el a munkáját.
Zoltán nős, a felesége óvónő, két felnőtt fiuk van, huszonnégy és huszonhat évesek. Szabadidejét horgászattal
szereti tölteni.
Prancz Zoltán
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Kovács Miklós
instruktor

Szekszárdon született 1955. augusztus 13-án.
Általános iskolai
tanulmányait követően Szekszárdon, a
Rózsa Ferenc Szakközépiskolában (ma
I. Béla) érettségizett. A Szekszárdi Mezőgépnél kezdett dolgozni, majd a katonaság után 1979. április 2-án került az
atomerőműbe a Reaktor Osztályra primer köri gépésznek, majd később főgépész lett, és 1984-ben került fel a vezénylőbe reaktoroperátorként.
1991 tavaszán, a Szimulátor Központ
akkori vezetője, Pákai László hívására került a szimulátorra. A munkakör betölté-

séhez előírás a blokkügyeletesi hatósági
vizsga, és 1992. áprilisban sikeres hatósági
vizsgát tett.
Egy év gyakorlat után került a Szimulátor Központba, ahol elkezdett ismerkedni
a szimulátorinstruktori munka rejtelmeivel. Noha eddig is kellett tanulnia, az új
munkahelyre ez fokozottan igaz lett, és
igaz az óta is. A szimulátor megismerése
közben elsajátította az instruktori munka fortélyait, a kezdeti bizonytalan lépések után megkezdte az önálló instruktori
munkáját, amelyet azóta is végez.
A szimulátorinstruktori feladatok közé
tartozik az alap- és szinten tartó szimulátoros képzések oktatási anyagainak a

megírása, az oktatási anyagok összeállítása, frissítése. A betanuló blokkvezénylői
személyzet szimulátoros gyakorlati betanítása, a hatósági vizsgával rendelkező
blokkvezénylői személyzet szimulátoros
gyakorlatainak a levezetése, értékelése,
állapotorientált kezelési utasítás (ÁOKU),
leállási állapotorientált kezelési utasítás
(L-ÁOKU), súlyosbaleset-kezelési utasítás
(SBKU) tantermi oktatása betanuló operátorok számára. Részt vesz a blokkvezénylői személyzet szinten tartó tantermi képzésében.
Tervei között szerepelt a nyugdíjba vonulás, de sajnos a tervét átírták az elmúlt
év eseményei. Így maradt a további munka, amit szívesen is végez. Úgy gondolja,
hogy az élet még szolgálhat meglepetéssel,
így túl messzire nem is tekint, ezért nagy

célokat nem tűz ki maga elé, de vannak
tervei.
Miklósnak két nagy gyermeke van, és
csodaszép unokája. Lánya, Adrienn síoktató Ausztriában, és a papa legnagyobb
örömére anyuka. Fia, Attila az erőmű dolgozója, a LOGFO Beszerzési Osztályának
munkatársa.
Régebben versenyszerűen, később hobbiszinten kézilabdázott, de néhány súlyos
sportsérülés figyelmeztette a korára. Azért
talált más elfoglaltságot, most a motorozással ismerkedik.
Miklós úgy gondolja, a legfontosabb dolog az életében az egészség. Ha az megvan,
akkor megvan a lelki béke, a család szeretete, egymás tisztelete, megbecsülése és
persze a vidám, kiegyensúlyozott élet.


Orbán Ottilia

Laczkovich Miklós

végzett munkáért vezérigazgatói dicséretben részesült.
2013-ban lehetőség adódott, hogy az oktatás területén is
instruktor
megpróbálja kamatoztatni a tudását, és 30 üzemvitelen
eltöltött év után, idén január 1-jétől a Szimulátor OszSiklóson született 1963-ban. A esi hatósági vizsgát tett. Részt vett az RVR átalakítási tályon dolgozik mint instruktor. Jelenleg e munkakör
középiskolai tanulmányok és a munkáiban, amiért 2003-ban Céggyűrű kitüntetésben kihívásainak szeretne teljes körűen megfelelni és a kolsorkatonai szolgálat befejezését részesült. Még ebben az évben az Üzemirányítási Osz- legáktól elsajátítani a megfelelő tudást a további eredkövetően lépett be az atomerő- tályon nappalos munkakörbe került, majd az elődje, Pék ményes munkához.
műbe 1983. november 1-jén primer köri gépészként. István üzemeltetésvezető nyugdíjba vonulását követően
Miklós hobbija az ország megismerése és a sok csodáA ranglétrát végigjárva 1986-ban főgépész, 1988-ban üzemeltetésvezetői beosztásban dolgozott. 2011-ben latos táj bejárása.
reaktoroperátor lett, majd 1997-ben blokkügyelet- az elektronikus naplózó rendszer bevezetése kapcsán

OrbánO

Puch Ignác
instruktor

Mohácson született 1962-ben,
édesanyja ma is Mohács mellett él egy svábok lakta kis
településen, innen származik német nyelvismerete. Bátyjával közösen kerültek
Paksra, az ő invitálására jött el Baranya megyéből, és
kezdetben besegített az akkor induló vállalkozásába.
A gimnáziumi éveket Bátaszéken, a további tanulmányait Pécsett folytatta. 1985 júniusában kezdett el
dolgozni az atomerőműben primer köri gépészként.
1987–1992-ig reaktoroperátor volt a 4. blokkon a C
műszakban, majd 1992-től szolgálatvezető. 2001-től
blokkügyeletes, később átrakó blokkügyeletes munkakörben dolgozott. 2007-ben került át az oktatásra,
a Szimulátor Osztályra instruktornak.
Munkája elismeréseként Céggyűrű kitüntetett lett
1999-ben, 2013-ban pedig Nívódíjat kapott. 25 éves
törzsgárdatagsági elismerésben is részesült.
Dunaszentgyörgyön építkezett, itt él élettársával,
Noémivel – aki szintén az erőműben dolgozik – és
két gyermekével. Két gyermeke van, akik a családi
fészekből már kirepültek, de szerencsére mindketten
Dunaszentgyörgyön maradtak. Fia már családot is
alapított, és van egy kis unokája, Luca, aki másfél éves.
Ignác lánya és fia is az erőműben dolgozik. Természetesen őrájuk a legbüszkébb, és egyben a legszerencsésebbnek is mondhatja magát, hogy mindennap láthatja őket és továbbra is tud bármiben segíteni nekik.
Legfontosabb számára a család, de szívesen szentel
időt a hobbijainak is, amelyeket gyakran a családdal
együtt közösen tesznek. Ilyen a sportlövészet, a vadászat és a foci is. A senior focicsapatban játszik fiával és vőjelöltjével egy csapatban, a lányok szurkolása
mellett.
OrbánO

Mittler József
instruktor

1966-ban született Pakson.
Tanulmányait a paksi Bezerédj Általános Iskolában
kezdte, majd műszaki vonalon folytatta, a pécsi Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola atomerőmű-gépész szakán végzett 1985ben.
Még ugyanebben az évben sikerült elhelyezkednie a
Paksi Atomerőműben – tanulmányi szerződése révén
–, ahol primer köri gépész munkakörbe került.
Az eredményes betanulás, a megszerzett szakmai
tapasztalatok és végül a sikeres jogosító vizsga letétele
után 1993-ban nevezték ki primer köri főgépésznek.
1995-ben lett reaktoroperátor, így a primer körből a
blokkvezénylőbe került át. Majd 2001–2003 között
újra a primer körben dolgozott, immár szolgálatvezetői beosztásban. Ezután került az Üzemirányítási
Osztályra, ahol 2003-tól két évig betanuló blokkügyeletes volt, 2005-től pedig már önállóan végezte blokkügyeletesi tevékenységét.

Jelenleg a Szimulátor Osztályon dolgozik, itt 2008
decemberétől instruktorként látja el napi feladatát.
Ez elsősorban az üzemviteli személyzet szinten tartó
szimulátoros képzésére terjed ki. Emellett a betanuló
reaktor- és turbinaoperátorok és a vezető elektrikusok
képzésében is részt vesz oktatóként.
Munkája mellett a Dunaújvárosi Főiskola levelező
tagozatán elvégezte a műszaki szakoktató gépész szakot 2009–2013 között.
Felesége a Pannon Sütő és Kereskedelmi Kft. főkönyvelője. Bálint, a fia az Energetikai Szakközépiskola gépész szakán érettségizett, jelenleg CAD, CAM
informatikusi technikusi képzésben vesz részt. Kamilla, a lánya idén végez az Energetikai Szakközépiskola közgazdasági szakán.
József kedvenc időtöltése a horgászat, és a zenehallgatás jelent még számára kikapcsolódást, ezek mellett
az informatika is érdekli.
GYNYP
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Műszaki fejlesztések
A Paksi Atomerőmű munkatársai kiemelten figyelnek a gépek, berendezések állapotára, a technológia folyamatokra, és folyamatos fejlesztéseket,
karbantartásokat, műszaki újításokat végeznek. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy fejlesztés bemutatásával.

Kisnyomású kompresszorok cseréje
fotó: Bodajki Ákos

A
kisnyomású
kompresszoroknak az a funkciója
az atomerőműben, hogy technológiai és karbantartási célra
egyaránt 6-7 baros túlnyomású levegőt
biztosítsanak a primer köri, a gépházi
és a külső sűrítettlevegő-hálózatokba,
egyebek mellett a biztonsági szelepek
pneumatikus vezérléséhez, a présszerszámok működtetéséhez, az ioncserélők lazításához vagy a kifúvatások
levegőellátásához. A jelenleg időszerűvé vált rekonstrukcióról Ulrich István
projektvezető adott tájékoztatást.
– Hogyan épül fel, illetve helyezkedik
el a levegőrendszer pneumatikus megtáplálása?
– Az erőművi kisnyomású levegőrendszert 3 darab kompresszor 01US10,
30,50D001 táplálja meg, amelyek a gépház 1. blokk felőli végében, a kisnyomású
kompresszor állomáson találhatók.
– Miért került napirendre a kompres�szorok kiváltása?
– A kisnyomású kompresszorok hűtve szárítói több mint 30 éves konstrukciójú ATLAS COPCO FD-28 típusú berendezések. Elavult állapotuk, valamint
indokolatlanul magas szerviz- és karbantartási költségük miatt gazdaságtalan az üzemeltetésük. Emellett, mivel
nem tarthatóak velük a kilépő levegő
harmatponti értékek, a blokki integrális tömörségi vizsgálatok (ITV) során
nem megfelelő az általuk biztosított levegő minősége. Ez nagyobb mennyiségű

kondenzátumkiválást jelent, ami káros a
csővezetékekre és a hozzájuk kapcsolódó
berendezésekre. Szintén fontos szempont, hogy a hűtőgépekben használt R22
típusú freongáz alkalmazása betiltásra
került a környezetvédelmi szigorítások
miatt, s pótlásuk nem megoldható.
A 01US10-30-50D001 kompresszorok
életkora megegyezik a hűtve szárítókéval, üzemidejük során 3-4 szeri „D” típusú teljes felújításon (20 ezer üzemóra) estek át. A 01US10-30D001 3-3 főjavításon,
a 01US50D001 4 főjavításon esett át.
– Milyen feladatokat, illetve szakterületeket ölel fel a rekonstrukció?
– A kisnyomású kompresszor cseréje
összetett, több szakmát érintő feladat. A
teljesség igénye nélkül a következőkről
van szó:
Gépész szakterület: a jelenlegi 3 db
132 kW-os kompresszoregység cseréje
nagyobb teljesítményű, a legmodernebb
technikai színvonalon gyártott 2 db
frekvenciavezérelt 160 kW-os és 1 db fix
200 kW-os teljesítményű kompresszorra.
Ezek, alapterületüket tekintve, várhatóan nagyobbak lesznek a jelenlegi kompresszoroknál. A 3 db új és a megmaradó
1 db régi kompresszor közös vezérlését is
meg kell oldani.
A komplett csere költséghatékonyabb
megoldás a részegységek darabonkénti
cseréjénél. Az új kompresszorokat rá kell
kötni a kisnyomású hálózatra, valamint
megoldást kell találni a kondenzátum
megnyugtató kezelésére is.
Villamos szakterület: a villamos betáplálás teljes átalakítása elkerülhetetlen
a berendezéskiváltás kapcsán. A jelenle-

Rovatunkban a Paksi Atomerőmű munkavállalóinak
közösségét erősítő, újonnan belépő, ifjú kollégákat
mutatunk be. Ezzel egymás megismerését és a munkakapcsolatokat könnyebb megteremtését igyekszünk
elősegíteni.

Bemutatjuk
Éberling János
fotó: Bodajki Ákos

projektfelelőst

János 1978-ban született, az
akkor még működő paksi szülőotthonban. Pakson nőtt fel,
az egész családja tősgyökeres
paksi. Iskoláit is itt végezte, a Deák Ferenc Általános Iskola
elvégzését követően az ESZI-be járt műszerész tagozatra,
itt érettségizett és szerzett technikus végzettséget is. Ezt
követően Pécsre, építész szakra jelentkezett, és 2001-ben
építészmérnökként diplomázott a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. A diploma mellett felelős műszaki vezetői és
műszaki ellenőri képesítéssel is rendelkezik.
Eddigi szakmai pályája igen változatosnak mondható.
Diákévei során a nyarak nagy részét építkezéseken töltötte, majd a főiskolán ösztöndíjat nyert fél évre Hollandiá-

gi elosztók cseréjét is el kell végezni. A
megnövekedett teljesítményigény miatt
a transzformátort és a betápkábeleket is
cserélni kell.
Építész szakterület: az új kompres�szorok nagyobb méretűek (a nagyobb
teljesítmény miatt), mint a régiek, ezért
az új alap kiépítése mellett a födém átalakítása is szükséges. A kompresszorok és kapcsolódó berendezéseik teljes
cseréje miatt (építész, gépész, villamos
átalakítások) a kompresszorgépházban
a padozatot is fel kell újítani. Az új kompresszorok megfelelő működésének feltétele a szennyeződésektől mentes levegő,
ezért a jelenleg kialakított levegőtisztítót
a modern berendezések színvonalára kell
emelni.
– Hol tart ma mindez?
– A fejlesztési javaslat jóváhagyása
megtörtént. A források biztosítása és a
műszaki tervezési specifikáció elkészítését követően 2011 novemberében szerződést kötöttünk a nyertes vállalkozóval,
egy döntés-előkészítő dokumentáció, va-

A cserélendő kisnyomású kompresszorok

Fiataljaink
ba, ahol nyílászárók és üvegfalak tervezésében vehetett
részt. Az első igazi munkahelye az atomerőmű volt, akkor az ATOMIX Kft. alkalmazottjaként a TLO-n dolgozott.
Innen, a szakmai kihívásokat keresve kezdetben a kivitelezés, majd a tervezés irányába orientálódott, és a lehetőségek miatt a fővárosba költözött. Az M6-os autópálya
építésén is dolgozott, majd az ott eltöltött néhány évet
követően egy újabb csavar következett, 2007-ben külföld
felé vette az irányt. A döntésben nagy szerepet játszott,
hogy párját angol szakos friss diplomásként szintén foglalkoztatta a külföldi kaland. Először Dublinban éltek és
dolgoztak, majd János kapott egy ígéretes állásajánlatot
Londonból, így Angliába tették át székhelyüket, ahol János egy neves tervezőirodában helyezkedett el, s párja is
a szakmájában dolgozhatott. A külföldön eltöltött évek
alatt érdekes kihívásokkal találkoztak, új barátokkal, felejthetetlen élményekkel és nem utolsó sorban értékes
tapasztalatokkal gazdagodtak. 2010-ben költöztek haza
és a házasságkötést követően egy ismételt budapesti
kitérő után került 2013 októberében a Projekt Támogató Osztály építész csoportjába, ahol barátságos légkör,

lamint a több szakmát is érintő műszaki
tervek elkészítésére.
A műszaki terv elkészítéséhez a vállalkozó 2012-ben az 1. blokki leállás teljes időtartama alatt (beleértve az ITV-t
is) elvégezte a kisnyomású hálózat kimérését a kompresszorokon elhelyezett jelátalakító egységek (motorfutás és terhelésüzemjelek) és a sűrítettlevegő-hálózat
egy adott pontján elhelyezett nyomásérzékelő szenzor jeleinek regisztrálásával.
A központi adatgyűjtő egységen tárolta
majd egy szoftver segítségével kiértékelte
azokat.
A döntés-előkészítő tervkötetet, valamint a műszaki terveket vállalati zsűrinek vetettük alá.
Jelenleg készül a kisnyomású kompresszorház építési engedélyezési dokumentációja, amelynek hatósági engedélyezése után kezdjük meg a közbeszerzési
eljárást kiírását a kompresszorok beszerzésére, beépítésére és üzembe helyezésére. A közbeszerzési eljárástól függően a
kompresszorcserék előreláthatólag 2017ben fejeződnek be.
– Melyek a várható előnyök mindezek
megvalósulása esetén?
– Az új kompresszorok terhelése a
frekvenciaváltó segítségével javulni fog,
rendelkezésre állásuk megnövekszik.
Megfelelő minőségű sűrített levegőt
fognak szolgáltatni az érintett rendszereknek. A nagyobb teljesítménynek köszönhetően az ITV rövidülni fog. Az új
kompresszorok hűtve szárítóiban nem
használnak R22 freongázt, így a környezetvédelmi előírásokat is biztosítani tudjuk.
Prancz Zoltán

emberileg és szakmailag is remek társaság fogadta. Építész projektfelelősként jelenleg több projektben is részt
vesz, ezek közül kiemelhető az I. dízel és I. segédépület
rekonstrukciós munkái, az új sótalanvíz-tartálypark kialakítása, az új erőműszigetek (dízelgenerátorok) létesítése, a BHV DN 200 feletti vezetékeinek rekonstrukciója,
a kisnyomású kompresszorház átalakítása, az EÜ épületi
átjáró hidak rekonstrukciója. Mindegyik projekt más-más
fázisban van, de látszik, hogy rengeteg a feladat. A jövőt
tekintve, szeretne az erőmű bővítési munkáiban is részt
venni. A szakmai fejlődést fontosnak tartja, az egyetemi
kiegészítő képzés elvégzése mellett a belsőépítészet és a
minőségbiztosítás is foglalkoztatja.
János szabadidejét igyekszik aktívan eltölteni, a kosárlabda közel 20 évnyi versenyszerű játék után is örök szerelem maradt, a paksi városi bajnokságban még most is
játszik. Emellett a motorok, a motorozás és a garázsban
való barkácsolás a legkedveltebb hobbija. Családja 2013
márciusában bővült, hiszen megszületett kislányuk, Hanna. Ő a legnagyobb boldogság most az életükben, feleségével próbálják minden pillanatát kiélvezni a közösen
eltölthető időnek.

Krausz Attila
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Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben igen
sokféle szakma van jelen, és
munkatársaink különböző
szakirányokban, más-más
területen végzik tevékenységüket.
Sorozatunkkal
az erőműben alkalmazott
szakmákra és azok képviselőire irányítjuk a figyelmet. E hónapban a Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztálya Automatika Osztályának rendszermérnökét, Velencei Jánost, a
Villamos Mérések Csoport vezetőjét és munkáját mutatjuk be olvasóinknak.
Velencei János 1981-ben született Szekszárdon. Az általános iskolát követően az ESZI-ben tanult tovább, ipari
elektronikai technikusként végzett 2001-ben.
2004-ben műszerészként felvételt nyert az atomerőmű Automatika Osztályára, a Főelosztói Rendszerek
Csoportba. Az osztályon belül a Mérések és Készülékek

(védelmes) Csoportban és a Szabadtéri Berendezések
Csoportban (400/120kV-os alállomás) is dolgozott.
2004-ben felvették a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karára, ahol 2007-ben automatizálási szakon végzett. Az évek során számos továbbképzésen, többek közt a villamosmű-kezelő OKJ-s, illetve
az erőműben és külső cégeknél tartott tanfolyamon vett
részt. A főiskola elvégzését követően, 2008. január 2-tól
rendszermérnökként és egyben a Villamos Mérések Csoport vezetőjeként dolgozik az osztályon.
Fő feladata az erőműben található elektronikus és
digitális védelmi készülékek, PLC-k karbantartása, programozása, hibaelhárítása; mérőváltók vizsgálatai, mérőváltó körök mérései, egyedi villamos mérések telepítése,
a mért eredmények kiértékelése.
Részt vett számos villamos rekonstrukciós munkában,
ahol az elektromechanikus és elektronikus berendezéseket digitális készülékek váltották fel. Ide sorolható a
generátor segédüzemi rekonstrukciója, a gépvezetékek

szekunder és védelmi rekonstrukciója, a generátorvédelmi rekonstrukció, a tartalék transzformátorok szekunder
és védelmi rekonstrukciója, a főtranszformátor-cserék,
a 6 kV-os elosztók szekunder és védelmi rekonstrukciója.2008-től oktatóként tevékenykedik a hálózatkezelő
és alállomás-üzemeltető OKJ-s tanfolyamon, ahol gyakorlati képzést tart az erőmű Üzemviteli és Karbantartási
Igazgatóságához tartozó villamos szakképzettségű személyzet részére.
János 2013-ban Karbantartói Igazgatósági Nívódíjban részesült.
Szabadidejében szeret túrázni, sportolni, elsősorban
a kosárlabdát kedveli, immár 17 éve közreműködik a
Paksi Atomerőmű SE NB1-es kosárlabdacsapatának, illetve az utánpótláscsapatok mérkőzésein.
Idejének legnagyobb részét azonban májusban született kisfiával tölti.

Kárpáti Viktor

Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Aligha van a Paksi Atomerőműnek olyan munkatársa, aki ne ismerné Beier Matthiast, a Nukleáris
Biztonsági Osztály vezetőjét, illetve ne lett volna
vele vagy az általa vezetett szervezettel valamilyen
közös munkája. Rovatunkban nyugdíjba készülő
kollégánk pályafutását tekintjük át, s ettől elválaszthatatlanul a Paksi Atomerőmű története is megelevenedik.
– Egyedüli vagy talán a
munkatársi gárdában, aki az
atomerőműves szakmát nem
a Paksi Atomerőmű alkalmazottjaként kezdte.
– Igen, 1974-ben fejeztem be tanulmányaimat a
lipcsei Karl Marx egyetemen,
fizikus szakon. Az első munkahelyem a Berlini Atomerőmű Beruházási Vállalat
volt, ahol indítási fizikusként részt vettem a Greifswaldi
Atomerőmű 2., 3. és 4. blokkjának indításában.
Magyarországra 1980-ban települtem át, magyar feleségem révén, akivel 1970-ben a Balatonnál ismerkedtünk meg, és 1974-ben kötöttünk házasságot. 6 évet élt
kint velem Németországban, de úgy döntöttünk, hogy
az ő hazájában folytatjuk tovább életünket két gyerekünkkel, akik akkoriban 1 és 3 évesek voltak. A döntést
megkönnyítette egy 1979-ben történt személyes berlini
beszélgetés Buday Gáborral és Maróthy Lászlóval, akikkel akkor megállapodtunk arról, hogy milyen feltételek
mellett tudnék dolgozni a Paksi Atomerőműben.
– Mi volt a feladatod kezdetben?
– A Reaktorfizikai Osztályon kezdtem fizikusként.
Az első időben a magyar nyelv megtanulása számított
a legfontosabb feladatomnak. Ebből a szempontból kapóra jött, hogy csúszott az 1. blokk indítása, így elegendő időt kaptam a nyelvtanulásra.
Első szakmai feladatom a fizikai és energetikai indítási dokumentáció kidolgozása volt, munkatársaimmal
közösen. Nagy előnyt jelentett számomra, hogy Németországban már három blokk indításában vettem részt,
és az ott megismert szovjet kollégák egy része szintén
Magyarországra jött, akikkel nagyon jó szakmai együttműködés valósult meg.

Szerencsém volt, mert az 1. blokk fizikai indítása
1982-ben éppen az én műszakomban kezdődött, ahol
indításvezető fizikusként voltam jelen. A többi blokk
indításánál szintén indításvezető fizikusként, illetve a
4. blokknál tudományos indításvezető-helyettesként
vettem részt.
– Milyen volt ezeknek a kezdeti időknek a hangulata?
– Kifejezetten kellemes légkörbe csöppentem, egy
lelkes, fiatal, szakmailag ambiciózus csapat vett körül,
akikkel jó volt együtt dolgozni. Mindenki egy cél érdekében tevékenykedett, a személyes ambíciók még nem
játszottak olyan nagy szerepet, mint ahogy az a későbbiekben szinte mindenütt jellemzővé vált. Senki nem
törődött azzal, hogy lejárt a munkaidő, mindenkit a
szakma szeretete fűtött.
Nagy meglepetést okozott számomra az NDK-ban
töltött évek után, hogy itt lehetőség volt arra, hogy a
szovjet kollégákkal vitatkozzunk, illetve ellentmondjunk, ha más a véleményünk.
– Hogyan kerültél vezetői beosztásba?
– 1992-ben megalakult a Biztonsági Igazgatóság és
ezen belül többek között a Nukleáris Biztonsági Osztály, amelynek vezetésére pályázatot nyújtottam be és
el is nyertem azt. Azóta dolgozom ebben a pozícióban.
– Melyek a legemlékezetesebb szakmai élményeid?
– Kiemelt helyen tartom számon az emlékeim között a többéves együttműködést és a közös méréseket
a Rossendorfi Kutatóintézettel a „reaktivitásmérések
in-core detektorokkal” témában, amelynek végén, az
eredmények közös publikálása után a kutatóintézet intézeti díjat adományozott dr. Józsa István kollégámnak
és nekem. Megemlíthetem azt a gyümölcsöző szakmai együttműködést is, mely a Paksi Atomerőmű és
az Isari Atomerőmű között folyt 1992 és 2010 között,
s mely kapcsolatnak én voltam a felelőse. Ezekben az
években 27 közös rendezvényen összesen mintegy 130
erőműves szakember vett részt és cserélt tapasztalatot
mindkét oldalon. Sajnálatos módon az együttműködés
pozitív visszhangja német oldalon sokkal erősebbnek
bizonyult, mint itthon.
Hosszú éveken keresztül tagja voltam a VGB (Nagy
Erőmű Üzemeltetők Egyesülete) keretében rendszeresen ülésező, Nukleáris Anyag Felügyelet nevű nemzetközi munkacsoportnak, ahol lehetőségem volt a ma-

gyarországi erőműves tapasztalatainkról beszámolni,
valamint a legaktuálisabb nemzetközi fejleményekről
értesülni.
Óriási élményt jelentettek számomra az évek alatt
tett hosszabb szakmai utak, mint például a safeguards
alapképzés az USA-ban (Santa Fee), a japán út, ahol
többek között két atomerőművet is meglátogattunk, és
a spanyolországi szakmai látogatás.
Nem szívesen emlékszem a 2003-as 2. blokki üzemzavarra. Én is tagja voltam annak a teamnek, amelynek
feladata volt az üzemanyag tisztításának előkészítése. A
rám háruló munkát mindig a legnagyobb lelkiismeretességgel és körültekintéssel végeztem – miként kollégáim is –, így nagyon rosszul érintett az esemény.
– Hogyan ismerték el a munkádat?
– 1989-ben „Kiváló munkáért” miniszteri kitüntetést, 1996-ban pedig Céggyűrűt kaptam.
– Jelenleg nagy változás előtt állsz.
– Ez év július végén nyugdíjba vonulok, ami azt jelenti, hogy életemben egy teljesen új szakasz kezdődik.
Végre időt tudok arra szánni, hogy olyasmivel foglalkozzam, amire eddig nem jutott elég időm, mint például a fényképezés, illetve a filmezés, az utazás. Sokkal
fontosabb azonban ezeknél a négy unokám, akiket nagyon szeretek, és végre több időt tudok velük eltölteni.
Folytatom eddigi kedvenc hobbimat is, az éneklést a
Szekszárdi Madrigálkórusban, amellyel bejártuk Európát, és számtalan nemzetközi sikert és elismerést értünk el kórusversenyeken és fesztiválokon. Több időm
lesz ezek után a kórusra háruló egyre növekvő adminisztratív feladatokkal is foglalkozni.
– Mit üzensz az erőműves kollégáknak?
– Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elbúcsúzzam nyugdíjba vonulásom kapcsán minden kedves
kollégámtól, akikhez a 35 év alatt úgy szakmailag, mint
emberileg is közel kerültem, de azoktól is szeretnék elbúcsúzni, akikkel ugyan nem álltam közelebbi kapcsolatban, de nap mint nap barátsággal köszöntöttük egymást! Mindenkinek jó egészséget kívánok, és további
sikeres üzemeltetést – a leendő új blokkokhoz is.


Prancz Zoltán
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HUMÁNBIZTONSÁG
Biztonsági kockázatok külföldi utazás során
A biztonságtudatos magatartás növelése céljából különböző hasznos
információkat, tanácsokat ismertetünk meg olvasóinkkal. Guba László
humánbiztonsági főszakértő segítségével ez alkalommal külföldi utazásaink során felmerülő biztonsági kockázatokra hívjuk fel figyelmünket.
A nemzetközi együttműködés, képzések keretében gyakran kerül sor külföldi, üzleti, tanulmányi utakra. Egy
idegen országban – főleg ha először utazunk oda – általában kevésbé mozgunk
otthonosan, az esetlegesen felmerülő
váratlan szituációkra lassabban reagálunk.
A nyelvismeret könnyebben átsegíthet bennünket a kellemetlenségeken,
azonban magatartásunkra is következetesen oda kell figyelnünk, így néhány
könnyen betartható tanács szem előtt
tartásával számos veszélyforrás kiküszöbölhető.
Az alábbi tanácsok mind üzleti,
mind pedig a privát utazások során
hasznosak lehetnek:

■ Előzetesen tájékozódjunk az adott
ország általános biztonsági helyzetéről, például az internet segítségével (konzuli tájékoztatás, utazási
tanácsok országonként).
■ Utazás előtti előzetes regisztráció
elvégzése ajánlott konzuli védelemhez.
■ Gyűjtsünk be külföldi kontaktlehetőségeket (magyar külképviseletek és konzulátusok elérhetősége,
nyitva tartása).
■ Legyünk naprakészek útikönyv,
(telefonos) navigáció, továbbá a
célország időjárási körülményeinek, kulturális szokásainak, az ottani legfontosabb viselkedési szabályoknak és jogi sajátosságoknak
a megismerésében.
■ Az Európai Unión belül Európai
Egészségbiztosítási kártya kiváltása mindenképpen hasznos, ezen
felül további biztosítás kötése is
kívánatos.
■ Amennyiben gépjárművel az Európai Unión kívülre utazunk, tá-

■

■
■

■

■

jékozódjunk a cél- és tranzitországokban a vámmentes, illetve tiltott
árukról, mennyiségi korlátozásokról.
Hivatalos, üzleti, vagybizalmas
iratok és dokumentumok minél
kisebb védett adattároló eszközön
(pl. pendrive) való szállítása.
Az adathordozókat tartsuk magunknál, ne hagyjuk a szállodai
széfben.
A repülőtéri átvizsgálásnál ne
hagyjuk őrizetlenül poggyászunkat, személyes tárgyainkat. Ha valamilyen indokkal (adatellenőrzés,
útlevélvizsgálat) elszólítanak, vigyük magunkkal értékeinket.
Kizárólag az utazással összefüggő munkaanyagokat tartalmazó
technikai eszközök (laptop, tablet,
okostelefon) használata javasolt,
minden felesleges adatot mentsünk le ezekről az utazás előtt.
Külföldi hatóság által felajánlott
jogosulatlan segítséget ne vegyünk

Az okostelefonok biztonsági kockázatai
és védelmük
A mai modern telefonok egészen mások,
mint amilyenek 10 évvel ezelőtt voltak. A
technika fejlődésével, a mobilinternet terjedésével és olcsóbbá válásával megváltoztak
szokásaink, szórakoztató és munkaeszközzé
is váltak a telefonok. A technika vívmányait
minden készülékhasználó élvezi, de arra kevesen gondolnak, hogy egy komplett számítógépet hordanak maguknál, adataik széles
körével. Ezek az eszközök pedig ugyanolyan
sérülékenyek – információbiztonsági oldalról
–, mint bármilyen más informatikai eszközök.
Manapság olyan fogalommal is egyre
gyakrabban találkozhatunk, mint mobiltelefon-adatbiztonság. A készülékek széles körű
felhasználási területei miatt azokon nagy
mennyiségű – személyes és/vagy üzleti – bizalmas adat lehet (jelszavak, munkaanyagok,
számlaszámok stb.). Illetéktelen kézbe kerülése esetén ezek jelentős érdeksérelmet
okozhatnak mind a felhasználó, mind pedig
a munkáltatója vonatkozásában.
A készüléken tárolt adatok információbiztonsági szempontból sérülékenyek, ezeket
védeni kell. A kockázatok csökkentése, a biztonság növelése érdekében érdemes az alábbi tanácsokat megfogadni:
– Legyen PIN kód, feloldási minta, és be
legyen kapcsolva az automatikus zárolás a készüléken. Evidens PIN kód használata kerülendő.
– A telefon szoftvere által nyújtott biztonsági beállításokat érdemes alkalmazni:
SIM-csere jelzése, külső SD-kártya titkosítása, időszakos biztonsági mentések.

– A telefon szoftverének rendszeres frissítése a hivatalos verzióra, hivatalos helyről (saját szoftveráruház).
– Mobilvédelmi alkalmazás (TrustGo Mobile Security), vírusvédelem telepítése
a készülékre. Ezek akár ingyenesen is
elérhetőek hivatalos szoftveráruházakból.
– Tegyük lehetővé a távoli vezérlést: lezárás, törlés, lopott készülék térképen
való megjelenítése és megtalálása céljából.
– Felesleges kommunikációs utakat célszerű kikapcsolni, ha nem használjuk
őket. (wifi, bluetooth, 3G, GPS).
– Publikus hozzáférési (wifi) pontokon
történő csatlakozás kerülése.
Ne feledjük továbbá, hogy az okostelefont
könnyebb elhagyni, mint a számítógépet. Ha
ez bekövetkezik, akkor egy védelmi szoftver és távvezérlés használatával elkerülhető,
hogy illetéktelen kézbe jussanak adataink.
Az ingyenes alkalmazásoknál lehetőség
szerint olvassuk el a telepítési feltételeket,
ugyanis gyakran csak látszólag vannak ingyen ezek a szoftverek, jellemzően reklámokkal, még gyakrabban „adatainkkal fizetünk”
értük. Ezt úgy kell érteni, hogy hozzáférhetnek pl. helymeghatározásunkhoz, amelyet
továbbít egy szervernek. Például miért kell,
hogy egy zseblámpaprogram hozzáférjen
fényképeinkhez, GPS-adatunkhoz?
Elmonddható tehát, hogy nem elég, ha a
telefonok „okosok”, a használóknak is azoknak kell lenni!
L.I.

igénybe, segítségért a magyar képviselethez fordulhatunk.
■ Tanúsítsunk mértékletes magatartást hivatalos rendezvényeken
és kötetlen fogadásokon.Viselkedjünk körültekintően a manipuláció
elkerülése érdekében.
■ Ajándékba kapott elektronikus
adathordozót (pl.: pendrive, DVD)
csak alapos ellenőrzés után használjunk.
■ Nyílt – legtöbbször vezeték nélküli – hálózatok használatát kerüljük
el, illetve idegen számítógépen keresztül ne lépjünk be céges felületre, e-mail fiókba.
Reméljük, hogy mindezek tudatában
hozzájárulunk dolgozóink munkakörének felelősebb ellátásához és biztonsági
potenciáljuk növeléséhez akár külföldi
kiküldetések során, akár egy-egy nyaralás alkalmával.
L.I.

OpenSource
A nyílt forráskódú programok ismerői, kedvelői, elhivatott hívei a COMPUTERWORLD szakfolyóirat jóvoltából az informatikai versenyképesség
növelése érdekében ismerkedhettek a legújabb eredményekkel. A rendezvényt szokatlan helyen, egy Corvin negyedi „romkocsmában” tartották.
A szabad vagy nyílt forráskódú szoftverek (FLOSS) szabadon használható, másolható, terjeszthető, tanulmányozható és módosítható számítógépes programok. Ilyen például a GNU/Linux operációs
rendszer és változatai (Ubuntu, Android okostelefon platform stb.), a
Mozilla Firefox és Google Chrome böngésző, a LibreOffice (korábban
OpenOffice.org) irodai csomag.
A nyílt forráskódnak növekvő szerepe van az informatikában. A vállalati és kormányzati szféra ma ugyanolyan alternatívának tekinti a nyílt
forráskódú szoftvereket, mint a zárt programokat. A vállalatok többsége
használ már nyílt forráskódot, az okok között említve a szabad szoftverek
gyártófüggetlenségét, nyílt szabványokon alapuló működését és korlátozás nélküli használatát.
Az Európai Unió tanulmánya szerint a nyílt forráskódú szoftverekre fordított összeg megduplázása az EU GDP-jének évi 0,1%-nyi növekedését
eredményezi, az informatikai szektor közvetlen hasznát nem számolva.
Hollandiában a közigazgatási hivatalok több mint fele nyílt forráskódú
szoftvert használ. Ezek mögött az OSOSS projekt áll, amelyet 2002-ben
indított a holland parlament a nyílt szabványok és lehetőség szerint a nyílt
forráskód támogatására.
A szabad programok szabadságát a szabad licencek biztosítják.
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Az ördög nem alszik!
Létrák III.
A cikksorozatban ez alkalommal a létrák biztonságos használatával kapcsolatos általános, gyakorlati
tudnivalókról esik szó.
A létrára – ugyanúgy, mint minden munka- vagy segédeszközünkre – is igaz, hogy azzal munkát végezni,
csak céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen szabad.
Ennek megfelelően, először használt (új típusú) létra
esetén, olvassuk el a használati utasítást és tanulmányozzuk a létrán látható piktogramokat. A magasban
végzett munkákhoz a létrák használatát korlátozzuk
úgy, hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. A létra használatának kockázata jócskán növekszik, ha a munkavégzés hosszan tartó vagy
nehéz tárggyal történik; olyan estben, amikor a tevékenység nagy fizikai igénybevétellel jár (pl.: kézi, gépi
fűrészelés, fúrás, vésés stb.), illetve annak végzéséhez
mindkét kézre szükség van, valamint veszélyes anyagokkal és készítményekkel történő munkavégzéskor.
Mindig csak kifogástalan állapotú létrát szabad
használni, sérült létrákkal tilos dolgozni! A meghibá-

Mint ahogy a mondás tartja, „az ördög nem alszik”, vagyis még megtörténhet valami, amit nem szeretnénk, ezért jó, ha éberek, körültekintőek vagyunk. Rovatunkban ehhez kívánunk segítséget adni figyelemfelhívással és kitekintéssel mindennapi életünkre, tevékenységeinkre.
sodott segédeszközt „vonjuk ki a forgalomból”. A házilagos javításhoz nem elegendő a jó barkácskevd és
tudás, inkább forduljunk szakemberhez. A létrát csak
az eredetivel azonos biztonságot nyújtó állapot esetén
szabad ismételten használni. Amennyiben segédeszközünket nem lehet megjavítani – az ismételt, akár „véletlen” használat elkerülése érdekében –gondoskodni kell
a megsemmisítéséről.
A létrát csak úgy szabad használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor
biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell
felmenni, ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét.
A létrákat úgy kell felállítani, hogy azok a használat
alatt stabilak legyenek és biztonságosan álló helyzetben
maradjanak. Tehát segédeszközünk lábait csak megfelelő teherbírású, egyenletes felületű méretüknek megfelelő, szilárd alapra szabad helyezni úgy, hogy a fokai,
lépcsői vízszintes helyzetben maradjanak. Amennyiben
szükséges a létrát eldőlés és besüllyedés ellen megfelelő
segédszerkezettel (pl. stabilizáló talppal) kell biztosítani. A stabil állapot meglétét minden újabb használat

előtt – pl. munkaközi szünet után – ismét ellenőrizzük.
Azt a létrát, amelyet közlekedési útban állítunk fel, elkerítéssel jelöljük és ütközés ellen biztosítsuk. Biztosító
személy segítségét kell igénybe venni, ha az elkerítés,
elzárás nem megvalósítható vagy bizonytalanság, kétely merül fel a stabilitás, kellően állékony felállítási
felület (pl. talaj) tekintetében. A csapadék hatására kialakult nedves felület sokszor átázott, kellő szilárdságát vesztett, instabil talajt takar. A vakondtúrás vagy
a kis önkéntes alagútásó földfelszínhez közeli járatai is
okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. Megfelelően
hideg időjárás esetén a fagyott talaj teherbíró, azonban gondoljuk arra, hogy ha olvadás hatására kissé
felenged, már nem biztos, hogy megfelelően stabil. A
visszatöltött, nem kellően tömörített talaj sem eredményez kielégítő biztonságot. Villamos vezeték közelében
végzett munkánál gondoljunk az érintésvédelmi szabályokra és tartsuk is be azokat! Munkavégzés közben a
létrán álló mindkét lábának azonos létrafokon kell lennie. A stabil egyensúlyi állapot csak így biztosítható.

Herczig Gábor

Dokumentumaink védelme
az adatérzékenységi kategóriákkal
Sokan kérdezhetik, miért van szükség az adatérzékenységi kategóriák
használatára? Eddig is védtük az adatainkat, akkor miért kellenek új szabályok? Egyszerűen azért, mert már
nem ugyanabban a világban élünk,
mint tíz éve, de nem is abban, mint
öt éve. (Megjegyzem, hogy a cikk írásakor már a Fábry-show is foglalkozik információbiztonsági témával…)
Aki egy kicsit is figyeli, hogy milyen
veszélyek fenyegetnek az internet
felől, az látja, hogy egyre tudatosabban kell védekeznünk. Az adatainkat
védeni kell: fizikailag, logikailag és
az – információbiztonsági tényezők
szempontjából leggyengébbnek tartott – emberi tényezőtől is. Ezek azok
a fő szempontok, amelyekre meg kell
adnunk a választ az adatkezelési követelményekben.
Az információvédelem megvalósításának az egyik nagyon fontos alapelve a „szükséges és elégséges információ-hozzáférés” biztosítása. Ha ezt
módszeresen betartjuk, akkor már sok
fölösleges veszélyforrást eleve elkerülünk. Az adatérzékenységi kategóriák
bevezetése egyrészt ennek az elvnek
a megvalósítását, másrészt az adataink
és dokumentumaink kezeléséhez szükséges követelmények egységes meghatározását támogatják, átláthatóvá és
szemléletessé téve azokat.

Tekintsük át az adatérzékenységi
kategóriákat aszerint, hogy milyen
mennyiségű dokumentum sorolható
hozzájuk.
– A dobogós helyezett az ún. „üzleti
bizalmas” kategória, amelyet mindenki
úgy tud a legkönnyebben azonosítani, hogy ezek azok a dokumentumok,
adatok, amelyeket a munkája végzése
során állít elő, ez az adatkör a munkaköri leírás által meghatározott. Ezek
a dokumentumok többnyire egy-egy
IT-alkalmazás használatával keletkeznek, és egy meghatározott jogosultsági kör számára elérhetőek.
– A második helyezett az ún. „üzleti belső használatra” kategória, amely
dokumentumokat úgy tudjuk a legkönnyebben beazonosítani, ha az intranetre gondolunk. Ezek minden társaságunknál dolgozó kolléga számára
elérhetőek, az általános tájékozódást
segítik. Ahhoz kellenek, hogy mindenkihez eljussanak az általános vállalati
információk. Az „üzleti belső használatra” szánt dokumentumok egy szervezeti vezető minősítése (engedélyezése)
után kapják meg ezt a kategóriabesorolást. (A készítésük során az üzleti bizalmas kategória szerint járnak el. Miután véglegesült a dokumentum – azaz
a szervezeti vezető elfogadta – kerülhet fel például az intranetre és ismerheti meg társaságunknál mindenki.)

– A „publikus” kategóriájú dokumentumok készítése során is hasonlóan járunk el, de ezek száma jóval kevesebb, mint az „üzleti belső használatra”
kategóriájúaké. Ezen kategória fő megjelenési területe az npp.hu, a facebook
oldal, vagy az Atomerőmű újság.
– Amikor valaki társaságunknál elkezd dolgozni, komoly átvizsgáláson
esik át, és személyes adatai közül is sokat meg kell osztania a munkáltatóval.
A „személyes adatok” kezelése hasonló
elvek szerint valósul meg, mint az üzleti
bizalmas adatoké abban a tekintetben,
hogy csak az arra jogosultak férhetnek
hozzá. Amire fokozottan oda kell figyelni, az az adatokhoz hozzáférők körének szabályozása, vagyis a jogosultságok kiosztása, amelyek aktualitását
a szervezeti vezetőknek folyamatosan
ellenőrizni szükséges.
– Dokumentumaink nagyon kis része sorolható az „üzleti titok” és „nemzeti minősített” kategóriába. Ezen dokumentumok kezelésére vonatkozó
információk az erre szolgáló eljárásrendekben találhatók. Az adatérzékenységi kategóriák beépültek szabályozásaink, eljárásrendjeink sablonjaiba, így
fokozatosan az eljárásrendek felülvizsgálata, módosítása során felkerülnek
a munkánkhoz használt dokumentumokra is, az előzőekben leírt elveknek
megfelelően.SJ

PAV-os voltam…
Régi fényképeket várunk
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM)
az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyi emlékek
gyűjtése mellett gyűjteni kívánja a
volt PAV-os dolgozók munkaidő utáni
közösségi életével kapcsolatos fotóit
is. Célja, hogy ezzel értékként őrizze
a munkahelyi közösség munkaidőn
túli összetartozásának élményeit, emlékét, feltérképezze a dolgozók társadalmi életét, a munkahelyi kollektívák
és családok közös rendezvényeit.
Olyan fekete-fehér papírképek
(negatívok) gyűjtését kezdjük el,
amelyeken az atomerőmű dolgozóinak „PAV-os” időszakából baráti,
brigádi köreinek mindennapjai örökítődtek meg családi vagy közösségi
körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható, hogy kit ábrázol, hol,
mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen,
a múzeumban átvenni, vagy az alábbi
címre kérjük beküldeni: Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.:71. Bővebb információt a 75/50-74-31-es
telefonszámon nyújtunk.
AEM
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Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány
A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért
(JNE)
Alapítvány
célja a hazai nukleáris szakemberképzés
feltételeinek javítása
és a minőségi szakember-utánpótlás elősegítése. Minden hónapban bemutatunk
egy-egy nyertes pályázót azok közül, akik kimagasló teljesítményük révén elnyerték az alapítvány támogatását.
A PhD kiegészítő ösztöndíjat és a legjobb diplomaterv díjat elnyert hallgatók közül György Hunort
kérdeztük eddigi tanulmányairól, jövőbeni céljairól.
– A középiskolát a szigetszentmiklósi Batthyány
Kázmér Gimnáziumba végeztem, már ekkor a természettudományok foglalkoztattak a legjobban.
Több tanulmányi versenyen vettem részt, a Pakson
megrendezett Szilárd Leó Országos Fizikaversenyek
alkalmával többször meglátogattuk a Paksi Atomerőművet is. Az erőműben látottak-hallottak elméleti
és technológiai oldalról is lenyűgöztek, ekkortájt döntöttem úgy, a későbbiekben én is ilyesmivel szeretnék
foglalkozni.
2007-ben vettek fel a BME-re, fizikus alapszakon
végeztem. Szakdolgozatomban a Paksi Atomerőmű
nagy csőtöréses (LB-LOCA) biztonsági elemzését
végeztem el többféle zónanodalizáció esetén. Ennek

kapcsán – Dr. Aszódi Attila igazgató úrnak köszönhetően – kapcsolatba kerültem az MTA Központi
Fizikai Kutatóintézettel (KFKI), ahol a témavezetőm, Trosztel István segítségével különböző kutatási
projektekbe is bekapcsolódhattam. Így alakult ki az
MSc-diplomamunkám témája, ami a KFKI Termohidraulikai Laboratóriumában felépített CERES
(„Cooling Effectiveness on Reactor External Surface”) kísérleti berendezésben kialakuló természetes
konvekció szimulációja volt. Az elvégzett számítások
segítségével bizonyítható, hogy egy esetleges súlyos
baleset kezelése lehetséges az atomerőműben. Az
MSc-s fizikus mesterképzés alatt (a Nukleáris Technikai Intézetben) demonstrátori szerepkörben reaktoros laborgyakorlatokat vezettem.
A mesterképzést követően a doktori iskola keretein
belül előadást tartottam 2012-ben a csehországi Průhonice-ben, majd a 2013 májusában Pakson megrendezett AER szimpóziumon és workshopon, amelyen
a VVER reaktorok reaktorfizikai, illetve biztonsági
területeivel kapcsolatos legfontosabb kutatási eredményeket ismertetik. Az alapítvány támogatásával
részt vettem a Svájcban megtartott Thorium Enegy
konferencián, ahol megismerkedhettem az általam is
kutatott szakterület – a világ élvonalába tartozó – kutatóival is.
Doktori munkám, amelynek témavezetője dr. Czifrus Szabolcs tanszékvezető úr, a negyedik generációs
atomreaktorok tóriummal való működésének vizsgálata. A 4. generációs reaktortípusok, többek között a

folyékony nátriummal vagy folyékony ólommal hűtött reaktorok, jelenleg nagyon intenzív kutatás alatt
állnak. A tórium üzemanyagként való használata is
nagyon kutatott terület, mert a földön tóriumból
(számos egyéb előnyös tulajdonsága mellett) sokkal
több áll rendelkezésre, mint uránból (több ezer évig
elegendő készletek). A tórium gyakorlati alkalmazásához a technológiai kihívások miatt még sok kutatásra lesz szükség, viszont hosszú távon biztosíthatja
az atomreaktorok gazdaságos használatát. Témavezetőm és dr. Fehér Sándor közreműködésének köszönhetően, valamint az alapítvány támogatásával
jelenleg Hollandiában, a Delfti Műszaki Egyetemen
egy négy és fél hónapos gyakorlat keretében a doktori
munkámban végzett számítások bizonytalanságanalízisét végzem. Ennek során olyan új módszereket is
tanulhatok, amelyekkel világviszonylatban is kevesen
foglalkoznak. Ez a megszerzett ismeretanyag később
itthon is igen hasznosnak bizonyulhat. Jelenleg elsődleges célom a doktori iskola elvégzése. A későbbiekben olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol amellett,
hogy hasznosíthatom tudásomat, új kihívásokkal is
találkozhatok.
Az alapítvány működésével kapcsolatos aktuális információkat, a kuratórium döntéseit a www.jnea.hu
honlapon lehet nyomon követni.

Kárpáti Viktor

Kapcsolatban a CERN-nel
Az MVM OVIT Zrt. munkacsoportjának tagjaként
Gyulavári Bence villanyszerelő részt vett abban a
másfél éves projektben, amelynek során a svájci
CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) energiaellátásáért felelős villamos hálózat védelmi és irányítástechnikai rendszerét korszerűsítették. Személyes
tapasztalatairól, élményeiről kérdeztük.
Bence 1984-ben, Komlón született. Középiskolai tanulmányait a Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző
Iskolában végezte. A szakmunkásvizsgát követően
2005-ben érettségizett. 2007-ben a Vill-techno Kft.-nél
kezdett dolgozni. 2009-ben került az MVM OVIT Zrt.-vel
a Paksi Atomerőműbe. Részt vett a 400/120-as állomás
1-es boosterének szekunder és védelmi rekonstrukciójában. Jelenleg fő feladata a 6 kV-os 11BA, 40BY-on
végzett rekonstrukcióban való részvétel.
– Mikor derült ki, hogy részese leszel a CERN energiaellátó hálózatát felújító csapatnak?
– A csoportvezetőm 2012 végén keresett meg a feladattal, örömmel fogadtam a felkérést.
– Milyen volumenű volt az elvégzett munka, mennyi
időt töltöttetek Svájcban?
– A CERN saját 400 kV-os alállomással rendelkezik,
amely 200 MW teljesítménnyel táplálja a 66 kV-os főelosztó hálózatot. A projekt keretében a tizenegy mezős,
66 kV-os főelosztó állomás, illetve a hozzá kapcsolódó
hét 66/18 kV-os transzformátorállomásból álló hálózat
védelmi és irányítástechnikai rendszerének felújítását
kellett elvégeznünk. A magyarországi előkészítő szakaszt követően a projekt helyszíni szakasza 2013 áprilisában kezdődött. Fél évet dolgoztunk – nagyon szép
környezetben – a Jura hegység lábánál, ekkor történt
a védelmi szekrények telepítése, a szabadtéri berende-

zések szekunder kábeleinek teljes cseréje,
valamint a helyszíni szerelés és üzembe helyezés.
– A kivitelezés során találkoztatok olyan
feladattal, amely új szakmai kihívást jelentett?
– Bár a 66 kV-os hálózatot csak viszonylag rövid időszakra feszültségmentesítették,
ennek ellenére valamennyi munkával határidőre, 2013. július 31-re elkészültünk. Az alállomások feszültség alá helyezését követően a projekt 2014 márciusában, az újonnan
épült MEH59-es alállomás csatlakoztatásával zárult le. A kivitelezés során a koordinátor
kollégák mindkét oldalról nagyon segítőkészek, rugalmasak voltak, zökkenőmentesen
zajlott a munka. Technikai oldalról, a kábelek
cseréjénél újdonság volt a gyorscsatlakozók
(Hartingstekkerek) általános alkalmazása.
Ezeknek köszönhetően a későbbiekben egyszerűen, gyorsan kivitelezhetőek a kábelek és a szekrények szétkapcsolását igénylő karbantartási feladatok. A
kábeleket felszíni kábelcsatornában fektettük le, amely
szintén, többféle szempontból is előnyös megoldás.
– Az energiaellátás mellett a kutatási szervezet más
területeit is megismerhettétek?
– Megérkezésünkkor tolmácsunk segítségével bepillantást nyerhettünk a CERN működésébe. A látogatóközpontban láthattuk azokat a berendezéseket
(többek közt a 33 éven át használt részecskegyorsítót,
illetve lineáris gyorsítót), amelyek 60 éve, a részecskefizikai laboratórium első éveitől szolgálták a kutatásokat. A berendezések összetettsége és mérete egyaránt
megdöbbentő volt. Ezt követően a CERN egyes állomásain szabadon megtekinthettük az ott működtetett és

karbantartás alatt álló szerkezeteket, amelyeknek már
a látványa is különleges élményt nyújtott számunkra. Körbevezettek bennünket abban a vezénylőben is,
ahonnan a gyorsításokat vezérlik, minden kérdésünkre
szívélyesen válaszoltak.
A helyszíni munkák elvégzését követően meghívtak
mindanyunkat egy ebédre, ahol megköszönték a munkánkat.
– Vállalnál újra hasonló feladatot külföldön?
– Összességében szakmai és személyes oldalról is
tetszett a kint töltött időszak, ezért ha lehetőségem
adódna, a továbbiakban is szívesen vállalnék szerepet
az MVM OVIT Zrt. külföldi projektjeiben.

Kárpáti Viktor
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Természettudományok az oktatásban
Dr. Jarosievitz Beáta előadása az új lehetőségekről

Scientix nagykövet, közoktatási szakértő, a SEK Budapest, Óvoda Általános Iskola és Gimnázium tanára, valamint a Gábor Dénes Főiskola főiskolai tanára,
dr. Jarosievitz Beáta tartott előadást a természettudományok oktatásához kapcsolódó jó gyakorlatokról és
lehetőségekről.
Előadásának második részében az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) új lehetőségeit is bemutatta, ismertetett néhány okostelefonnal
is használható ingyenes web2-es applikációt, amivel
az órai munkát a tanárok színesíteni tudják.
A Scientix − a természettudományok oktatásának
európai közössége, de ugyanakkor a http://scientix.
eu portál az Európai Unió FP6, FP7 programjainak
támogatását élvező produktumok tárhelye. A produktumok könnyen érthető és adaptálható digitális

tananyagok, amelyeket különböző országokban dolgozó szakértők, tanárok fejlesztettek, készítettek.
Ezek az anyagok ingyenesek letölthetők, a tanárok felhasználhatják óráikon, és a legjobb anyagok
(ingyenes) fordítását is kérhetik az EUN-tól (European Schoolnet – Európai Sulinet).
Az EUN mintegy 30 ország oktatási minisztériumával dolgozik össze, koordinálva az egyes országokban dolgozó projektvezető tanárok munkáját.
A portálon nagyon érdekes témák vannak már
feldolgozva, pl. a nanotechnológia számos ágában is.
Az érdeklődők több tárgyhoz találnak kapcsolódási
pontokat, tartalmakat.
A http://scientix.eu oldalra érdemes csatlakozni,
valamint feliratkozni a hírlevélre, hiszen a legújabb
információkat innen lehet elérni.
Áprilisban jelenik meg az a felhívás, amely szerint
a tanárok egy nagy nemzetközi konferencián is részt
vehetnek, amelyre pályázni kell. A sikeres pályázók
konferencián való részvételét az Európai Bizottság is
támogatja. A pályázók közül 200 főnek az utazását és
teljes részvételét támogatják.
A portál tartalmazza az előző projektekben (pl.
SPICE) már eddig elkészített és letesztelt tananyagokat, jó gyakorlatokat. Ezeket a gyakorlatokat bárki
elérheti, használhatja. A kísérlet leírását, feladatlapokat, teljes csoportfoglalkozást a portálról le lehet tölteni, fel lehet használni.

A Scientix portál arra is biztosít lehetőséget, hogy
a WEBEX videokonferencia-rendszeren keresztül a
tanárok egy zártkörű megbeszélést, vitát tartsanak.
Természetesen előzetesen regisztrálni kell, és az Európai Sulinet koordinációját követni. Ezen a felületen a tanárok a prezentációjukat feltölthetik, akár
meg is oszthatják egymással, így a távolság, utazás problémája, nehézsége kiküszöbölődik: http://
www.sukjaro.eu/?q=node/58.
Az előadás során a hallgatóság az új IKT technikáival is megismerkedhetett, pl. a QR kód oktatásban
való használatával. A QR kód a japánok által 1994ben kifejlesztett kétdimenziós pontkód, amelyet
gyors válaszadásra alkalmaznak. A kód tartalmát a
laptopok, okostelefonok gyorsan értelmezik. Sok városban a nevezetességek rövid leírására is használják.
A QR kód az előadásban azt a szerepet töltötte be,
hogy az újabb interaktív kvízkérdésre vitte a felhasználókat, amely az elektromosságtan témaköréből
összeállított kérdéssorral tesztelte a felhasználók tudását. A kérdéssorok játékos tanulási módot követve
próbálnak kedvet csinálni a diákoknak a téma hatékonyabb elsajátításához.
A kérdések összeállítása sok munkával jár ugyan,
de megéri. Ezért érdemes megosztani az elkészült
anyagokat, és erre a SCIENTIX egy kiváló lehetőség.
gyulai

OPERA
Történetek a neutrínóról
A neutrínó létezését először Wolfgang
Pauli tételezte fel 1930 végén, hogy a
béta-bomlás folytonos energiaspektrumát megmagyarázza. Kísérleti kimutatása csak 1956-ben sikerült. A neutrínó
a leptonok közé tartozó könnyű elemi
részecskék egyik fajtája. A részecskék világában csak gyenge kölcsönhatásban
vesz részt, erős kölcsönhatásban nem
kimutatható. Elektromos töltése nincs,
semleges (innen a neve is, amelynek
jelentése olaszul „semlegeske”), emiatt
elektromágneses kölcsönhatásban sem
vesz részt. Ez a magyarázata annak,
hogy a neutrínó rendkívül közömbös az
anyaggal szemben, azaz a kölcsönhatás
(ütközési) hatáskeresztmetszete igen kicsi. A csillagokban zajló energiatermelési
folyamat modellje alapján előbb a kozmikus sugárzásból mutatták ki.
Különféle detektorokat fejlesztettek: kadmium-klorid vagy 40 000 m3
tetraklór-etilén – 24 év alatt 2200 argonatomot sikerült kimutatni. Nevük
onnan ered, hogy a standard modell
szerint mindegyik kapcsolatba hozható
egy másik, negatív töltéssel rendelkező
leptonnal: az elektronnal, müonnal és a
tau-részecskével. Végül 1962-re kiderült,
hogy 3 típusa van: elektron-neutrínó
(עe), müon-neutrínó (עµ) és tau-neutrínó
(עτ),– Nobel-díj járt érte.

A detektorok kevesebb neutrínót érzékelnek, mint ez a Nap működési modelljéből várható lenne. Ezt azzal magyarázták, hogy a kísérleteknél mindig csak
egyik fajtát keresték, holott a neutrínók
útközben valószínűleg átalakulnak, oszcillálnak.
Mivel mesterséges úton is elő lehet állítani, kézenfekvő volt, hogy a
CERN tudna biztosítani megfelelő forrást. Az olaszországi Gran Sasso Laboratórium 2007-re megépült, ez lett az
OPERA-kísérlet: Oscillation Project with
Emulsion-tRacking Apparatus. A CERN
csak müon-neutrinókat enged útjára és
detektálja, hogy útközben (730 km) a
föld kérgében utazva átalakultak-e.

Felhasználva a már rendelkezésre álló
technikákat: a globális helymeghatározó
(GPS) műholdján keresztül szinkronizált
atomórák vezérlik a kísérletet, mérik a
csomagok futásidejét. Ez a bonyolult

technika természetesen megfelelő kalibrációk után állt készen a mérésre. Már folyamatosan jöttek az eredmények, amikor 2011 késő őszén váratlan értékeket
kaptak: hamarabb ért oda, mint ahogy
elindult – igaz csak kicsivel, de gyorsabban a fénynél. Nem ellenőrizték, hitelesítették újra a rendszert, hanem a sajtó
által kiszivárogtatták. Végül kiderült,
hogy csak egy optikai kábel lazult meg.
Ez okozta a hibát.
Volt már olyan eset, amikor az univerzumban a neutrínók hamarabb hoztak hírt egy eseményről, mint a fénye.
A Nagy Magellán-ködben az 1987A szupernóva felrobbant. Optikai észlelése
1987. február 24-én történt, a neutrínók
detektálása pedig még ezt megelőzően,
1987. február 23-án 07:35 UTC időpontban. A szupernóvából érkező neutrínók
detektálása a következő értékelést adta:
• a csillag tömege 15 és 18 naptömeg,
• a neutrínózápor időtartama: 13
másodperc,
• a kollapszus (összeomlás) során keletkezett neutrínók száma kb. 1057.
A felszabadult neutrínók közül mindössze 18 lépett kölcsönhatásba a detektorok anyagával, ennyi viszont már
elegendő volt ahhoz, hogy a mag összeomlásáról alkotott alapvető ismereteink
helyességét igazolja.

A neutrínók és a fotonok (röntgen/
gammasugárzás) versenyének eldöntésére mégsem alkalmas ez a megfigyelés,
mert bár a fúziós folyamatoknál egyaránt keletkeznek, de míg a neutrínók
akadálytalanul közlekednek akár a Nap
magjából, addig a fotonoknak a turbulens folyamatok miatt 70 000–50 000 000
évig tarthat, míg kijutnak a felszínre.
A Déli-sark jegébe 1450–2450 m
mélységben telepített érzékelőkkel vizsgálják a világűrből érkező 20–100 GeV
energiájú neutrínókat. Az amerikai, német, svéd és belga közreműködéssel
épülő obszervatórium majd 280 m$
költségvetésű. A sötét anyag és a sötét
energia nyomára akarnak jutni a mérési
eredmények alapján.
gyulai
Egy tudós nagy nehézségek árán feltételes reflexet épített ki egy szöcskénél – ha koppantott az asztal lapján,
a szöcske ugrott. Ezek után elkezdte
csonkolni, és mire kitépte mindegyik
lábát, a szöcske nem ugrott többé
– följegyezte noteszába: a szöcske
nem hall. A szöcske füle tényleg a
lábán van.
Hát ilyen a tudomány – egy helyzet megítéléséhez mindig többet és
többet kell tudni.
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25 éves a WANO
Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetségének (WANO)
alakuló ülését 25 éve, 1989. május 15-én tartották Moszkvában,
ahol 144 ország írta alá az alapító okiratot. Ma a WANO-nak
133 vállalat, illetve szervezet a
tagja, amelyek a világ valamennyi atomerőművét, ös�szesen 516 blokkot képviselnek. A szervezetnek a biztonság és megbízhatóság növelése, a nyílt és kölcsönös
tapasztalatcsere elősegítése érdekében megalakulása
óta végzett tevékenysége a nukleáris iparágon belül kiemelkedő.
A negyedszázados évforduló alkalmából a WANO
Londoni Irodájában rövid ünnepséget tartottak,
amelyhez természetesen „születésnapi” torta is járt.
A megemlékezés két nemrég elkészült rövidfilmmel
kezdődött, amelyek a WANO céljait, munkáját mutatják be közérthetően. Ken Ellis WANO-igazgató pedig
a munkatársak számára foglalta össze a szervezet legutóbbi eredményeit, az előtte álló feladatokat és kihívásokat:
– Kiadták az új Működési célok és kritériumok
dokumentumot, amely mára túlnőtt a partneri vizsgálatok „kézikönyvének” szerepén, és úgy rögzíti a kiváló üzemeltetési szint jellemzőit, hogy azok a többi
WANO-programhoz és feladatokhoz köthetők. Elkezdődött a partneri vizsgálatok négyéves ciklusára való
átállás, valamint az üzemeltető vállalatok szisztematikus vizsgálata is.
– Javult a regionális központok és az egyes programok közötti együttműködés, erősödött a programok
feletti felügyelet is. Ezzel együtt nőtt azok hatékonysága, a WANO által biztosított támogatás, szolgáltatásainak minősége is.

– A megnövekedett feladatokkal együtt nőtt a szervezet felelőssége is, amelyhez megfelelő szakmai hátteret sikerült felépíteni. Ezt a munkát több regionális
központban a helyszíni képviselők nemrég kialakított
rendszere is segíti. Ma a WANO-munkatársak létszáma több mint 260 fő.
– Nőtt a WANO elismertsége, „láthatósága”, jelentősen megnőtt a szervezet iránti érdeklődés. Megújult
a publikus honlap a www.wano.info oldalon, online
folyóirattá vált az Inside WANO, valamennyi jelentős
közösségi oldalon jelen van a szervezet.
A WANO regionális központjai Atlantában, Párizsban, Moszkvában és Tokióban találhatók. A szervezet
négy fő programja: partneri vizsgálatok, üzemeltetési
tapasztalatok, műszaki támogatás és tapasztalatcsere,
szakmai és műszaki fejlesztés. A fukushimai balesetet
követően a szervezetnek a tagerőművek hatékonyabb támogatása és a szervezet működésének átláthatóbbá tétele érdekében elkezdett megújulása mára jelentős eredményeket hozott. A két éve elvégzett WANO-önvizsgálat
2014-es megismétlése remélhetően igazolja ezt.

Hadnagy Lajos, London
A WANO előtt álló aktuális feladatokat a szövetség
menedzsmentje, valamint operatív irányító szervezete,
a Kormányzó Tanács 2014. június 2–4-i ülésén, Budapesten tárgyalta meg, amelyet egy egynapos paksi
erőmű-látogatás követett. A Kormányzó Tanács tagjai
megismerkedtek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működési eredményeivel, valamint a legutóbbi időszak biztonsági fejlesztéseivel. A vendégeket Nagy Sándor, az
MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese, a WANO
Moszkvai Központ Kormányzó Tanácsának elnöke, valamint Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója kísérte.

Nehezedett a klímavédelmi célok helyzete
A német atomerőművek bezárása csapást mért a klímavédelemre
Németország CO2-kibocsátása már második éve nő
annak ellenére, hogy a meghirdetett Energiafordulat
(Energiewende) eredetileg a kibocsátások csökkentését tűzte ki célul az atomenergiáról való lemondás és a
megújulók erőteljes fejlesztése jegyében. A valóságban
azonban tavaly a CO2-kibocsátás már 834 millió tonna
volt, ami az utóbbi 5 év legmagasabb értéke – közölte a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal. Ennek hátterében az atomerőművek részarányának csökkenése
áll a teljes áramtermelésben – a 2010-es 20,2 %-ról
15,4 %-ra 2013-ban. A kibocsátásnövekedés közvetlen
oka a széntüzelés terjedése, amely megfigyelhető mind
az atomerőművek helyettesítése, mind a megújulók
ingadozó termelésének kiegyenlítése terén. A német
energiaiparnak egyre inkább kifizetődik a széntüzelés
– jelenleg már a villany 45,2%-át szénerőművekben
termelik a 2010-es 41,5%-hoz képest −, mert a palagáz-forradalom következtében az USA piacán az olcsó
gáz kiszorította a szenet, amely nagy tömegben jelent
meg a világpiacon viszonylag mérsékelt áron. Európa
lemaradt a palagáz hasznosításában, az importált gáz
drága, ezért sorra zárják be a szénhez képest jóval kisebb kibocsátású gázerőműveket, miközben a villany
ára jóval magasabb, mint Amerikában, így az európai
ipar is versenyhátrányba került. Ennek veszélyeire a német iparszövetség (BDI) is többször felhívta a figyelmet.
Az évtized első felében Németország 9 új széntüzelésű erőművet helyez üzembe – emellett eddig már jó
néhány régit is újraindított 8 atomerőmű bezárásával

párhuzamosan −, többet, mint a berlini fal leomlása óta
összesen. Ezek összkapacitása 10,7 GW és messze több
villanyáramot termelnek majd, mint a fotovoltaikus
napelemek, kb. annyit, amennyit a napelemek és a szélturbinák együttesen állítanak elő. Ráadásul a naperőművek és szélturbinák élettartama átlagosan 25 év, míg
a szénerőműveké 50 év, tehát a mai német energiaipari
fejlemények finoman szólva is ellentmondásosak.
Holtzman úr, a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal alelnöke kijelentette: „aggodalomra ad okot, hogy a
szénerőmű-építési trendek 2013-ban még erőteljesebbekké váltak. Amennyiben ez így folytatódik, akkor nehezen képzelhető el a szövetségi kormány által 2020-ra
kitűzött klímavédelmi célok teljesülése” – az üvegházgázok kibocsátásának 40 %-os csökkentése. Az alelnök
szerint a kis kibocsátású megújulók részarányának növekedése csak részben tudta kompenzálni a széntüzelés terjedésének negatív hatását, de egész Európának
is szigorúbb kibocsátás-csökkentési vállalásokat kell
teljesítenie – 40 %-os csökkentést 2030-ra az eredetileg
az Európai Bizottság által javasolt 30 % helyett. A környezetvédelmi hivatal úgy gondolja, hogy mindeközben a kibocsátáskereskedelmet is meg kell reformálni
még jóval 2020 előtt, mert a jelenlegi alacsony CO2-árak
nem ösztönöznek eléggé a kibocsátásmentes energiákba történő befektetésekre.
forrás: /www.energiacentrum.com; world-nuclear-news.org;
theenergycollective.com

Szerbin Pável

Hogyan lesz
fúziós erőművünk
2050-ben?
Az Energetikai Szakkollégium
fúziós energiával kapcsolatos előadásán dr. Pokol Gergő, a BME Nukleáris Technikai Intézet docense és a
Magyar Nukleáris Társaság
Fúziós Szakcsoportjának elnöke ismertette a legújabb kutatások eredményeit,
melyek 2050-ben egy már hálózatra termelő fúziós erőműhöz vezethetnek.
Az előadás első felében ismertette a fúziós
reakció megvalósulásának feltételeit. A deutérium-trícium reakció a legkedvezőbb, mert
alacsony energiabevitel mellett nagy valószínűséggel játszódik le a fúzió. Az így felszabaduló
neutron a köpenytérben 6Li maggal ütközik, ami
4He és 3T atommá bomlik, utóbbi pedig visszavezethető a reakció kezdetére. A továbbiakban a
reaktorok technológiáját mutatta be az előadó.
Alapvetően két reaktor típus van, a tokamak és
a sztellarátor. A tokamakban pár MA-es áramot
hajtanak a plazmában, míg a sztellarátor helikális
tekercseléssel hozza létre a szükséges mágneses
teret. A plazma maga inhomogén közeg, nagy
hőmérsékletek és nyomásgradiensek uralkodnak
benne. Olyan turbulens áramlás alakul ki ekkor,
ami visszacsatolja saját energiáját. Ezt gerjesztve H-módba (High confinement mode) ugorhat
a plazma. Ennek a folyamatnak a mellékterméke az ELM (egy rövid ideig tartó impulzus [~100
MW/m2]), gyakorlatilag vákuumporlaszt. Hogy
ezt ne a kamra falán tegye, divertort helyeztek a berendezés aljába, ami kicsavarja a külső
plazmaréteget és magába vezeti. Fontos feladat
a plazma felfűtése, amit kezdetben ohmikus fűtéssel majd mikrohullámú vagy atomnyalábos
eljárással oldanak meg, másrészről pedig az
üzemanyag pótlása, ami általában fagyott hidrogénpellett bediffundálását jelenti. A reaktorokat
az energiasokszorozási tényező (Q) jellemzi, ami
a felszabaduló teljesítmény és a külső fűtési teljesítmény hányadosa. Stacioner üzemmódban 6
másodpercig Q=0,2 volt eddig a legjobb eredmény.
Az előadás második fele a Fusion Roadmap
nyolc pontba szedett lépéseiről szólt. Nulladik lépés az ITER (Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris
Reaktor) létesítése Cadarache-ban, mely egy kísérleti, hálózatra még nem termelő, de minden
ehhez kellő elemet kipróbáló reaktor lesz. A lépések a következők: plazma üzemállapot, hőelvezető rendszerek, neutronsugárzásnak ellenálló
anyagok, trícium ellátás, inherens biztonság,
DEMO tervezése, költségek, sztellarátor.
Végül a magyarok szerepvállalásáról esett
szó. Itthon az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Részecske- és Magfizikai Intézet a koordinátor.
Hazánk segédberendezéseket, diagnosztikákat,
szimulációkat végez. Amennyiben az akadályok
elhárulnak, a körülmények adottak a 2050-es
megvalósuláshoz, de ez korántsem jelenti azt,
hogy a technológia versenyképes lesz.
A rendezvény részletes beszámolója megtalálható a www.eszk.org honlapon.
ESZK
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NEI SmartBrief
Építés alatt az első CAP1400
típusú reaktor
Befejeződtek a Shidaowan-1 blokk alapozási munkái
A Kína Shandong tartományában épülő két demonstrációs blokk közül az elsőnél befejeződött az alaplemez
kiöntése. Az építést végző cég bejelentése szerint a március 28-án megtett lépés a blokk építésének hivatalos
kezdetét jelenti, és a munka húsz órát vett igénybe. A
típus a Westinghouse AP1000 blokkjának megnövelt
teljesítményű változata. Az új reaktortípus kifejlesztésénél a kínai szakemberek folyamatosan konzultáltak az
amerikai céggel. Az építendő két egység alkatrészeinek
80%-át Kínában fogják gyártani. A Shidaowan telephely
a Rongcheng Atomenergia-ipari Parkhoz tartozik, ahol
a prototípus HTR-PM jelű kis moduláris reaktor is épül,
amit további tizenkilenc, 210 MW-os blokk fog követni.

ROSATOM NEWSLETTER
A Rosatom gépipari cége nyerte meg a tendert
Az AEM-Technology fogja gyártani az MBIR reaktort
és annak alkatrészeit
Az MBIR egy többcélú, gyors neutronos reaktor, amelyet Dimitrovgrádban fognak felépíteni. A tervek szerint ez lesz a világ legnagyobb teljesítményű kutatóreaktora, kapacitása 150
MW lesz. Az új reaktor a nemzetközi kutatóközpont meghatározó eleme lesz: többek között új üzemanyagtípusok, szerkezeti anyagok és különböző hűtőközegek vizsgálatára használják
majd. Ezen felül gyógyászati alkalmazású radioizotópokat is fog
termelni.
A projekt költségvetése 16,4 milliárd rubelre rúg, jelenleg a
telephely előkészítésén dolgoznak. Az AEM gyártja a reaktortartályt, annak védőburkolatát, a zónát, a belső berendezéseket, a
zárófedelet, a felsőblokkot és a hőszigetelést. A rendszer teljes
súlya mintegy 825 tonna lesz.
Orosz uránszállítmány Dél-Koreába
A legnagyobb orosz üzemanyag-exportőr, a Techsnabexport
2015-ben kezdi meg a dúsított urán szállítását az ázsiai országba. Ott a beérkezett anyagból fogják előállítani az Egyesült Arab
Emírségek első reaktorának üzemanyagát. A cég 2012-től áll
szerződésben az arab országgal. A jövő évben esedékes szállítmányból 2029-ig biztosítani lehet a szükséges fűtőanyag-men�nyiség felét – közölte Valerij Govorukin, a Techsnabexport vezérigazgató-helyettese.
Forrás: Rosatom Newsletter
Varga József

Kínában nukleáris mentőcsapat
felállítását tervezik

A háromszáz fős társaságot különleges helyzetek kezelésére szánják (nukleáris balesetek, emberek mentése,
szennyezett területek felszámolása). A kormány tervei
szerint jövőre egy komoly nemzeti gyakorlatra is sor kerül az országban, Guangdong tartományban. Ehhez kapcsolódó hír, hogy a tartományban található Yangjiang-2
blokkon megkezdődtek a melegjáratási próbák. Ennek
hosszát 35 napban határozták meg, majd ezt követően
kezdődik a próbaüzem. A Yangjiang telephelyen összesen
hat blokk épül, az első március 26-án kezdte meg kereskedelmi üzemét. Mind a hat blokk CPR1000 típusjelű, hazai
fejlesztésű, nyomottvizes egység.
Forrás: Nucleonics Week

Varga József

A CAP1400 típust szerte az országban építeni kívánják. Az Állami Atomenergia-technológiai Társaság a jövőben „független szellemi tulajdonjogokat” fog szerezni
a blokkra, így biztosítva az utat más országok felé történő értékesítésre.

A Mount Everest másik oldala
Érdekes adatokat mutat a számláló
A hegymászóknak sok nehézséggel kell szembenézniük, amikor ezt a célpontot választják. A fagyasztó
hőmérséklettől a hegyi betegségig terjedő skála most új
taggal bővült. Bob Kerr skót sugárzási szakértő olyasmit talált, ami hosszan tartó hatásokat okozhat. A tudós
megmászta az egyik nepáli csúcsot, és azon is végzett
méréseket. Számításai alapján az itt járók 1 mSv többletdózist kapnak, ami ötszöröse az atomerőművekben évi

Új üzemagyag-gyártómű épül a
Tomszki régióban
Itt készül majd az üzemanyag a BREST-300 reaktor számára
A régióban található Szibériai Vegyipari Kombinát
szolgál telephelyként az üzem számára. A helyi vezetők és a Roszatom képviselői 2012 szeptemberében
írták alá az építésről szóló egyezményt. Ebben szerepel a demonstrációs BREST-300 reaktor felépítése,
valamint a hozzá tartozó, az üzemanyag-ellátást biztosító létesítmény építése is. Az ólomhűtésű reaktor
üzemanyaga urán-plutónium-nitrid. A projekt teljes
költsége a várakozások szerint 102 milliárd rubel (3
milliárd USD) körül lesz. A Tomszkban tartott szakmai konferencián Vjacseszlav Persukov, a Roszatom
vezérigazgató-helyettese jelentette be a gyártó üzem
építésének március végi megkezdését. A gyártás
megindulása 2017-ben várható, éppen időben, hogy
kellő mennyiségben állítson elő fűtőanyagot a 2020ben indítandó reaktor számára. Ennek építése 2016ben kezdődik, a reprocesszáló üzem üzembe állítása
2022-ben esedékes.
A BREST gyors neutronos reaktor ólom hűtőközeggel. A zóna átmérője 2,3 méter, magassága 1,6
m. A töltet súlya 16 tonna. Az átrakási ciklus egy év,
minden köteg öt évet tölt a reaktorban. Az oroszok
már üzemeltetnek gyors neutronos reaktort (BN), hamarosan indítanak egyet és tervezik több építését is.
A BREST ezek utódjának tekinthető, és ez a 300 MW
teljesítményű egység előfutára lehet a későbbi 1200
MW-os nagy egységnek, amelyet széles körben kívánnak telepíteni. A kombinát egyébként már rendelkezik uránt előállító dúsító művel. De van a telephelyen
MOX-gyártó üzem is, és további urándúsító építése is
szerepel a tervekben, hogy ki tudják elégíteni Oroszország üzemanyagigényeit.

Ki fogja kiemelni az öreg
reaktorzónát?
Vállalkozókat keresnek a több tízmillió font értékű munkára
A nukleáris telephelyek helyreállításával foglalkozó brit cég (RSRL) 40–60 millió font összegű üzletre
vár ajánlatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a különleges berendezés tervezési, tesztelési és építési

átlagban beszerezhető terhelésnek. Ez a többlet a kozmikus sugárzásból származik. A kutató 7925 m magasra
jutott, de előtte átmenetileg elvesztette bal szemén a látást az oxigénhiány miatt. Kísérője, Dorje Khatri vitte fel
a sugárzásmérőt 8839 m magasságba, ahol befejeződött
a mérés.
Annak az esélye, hogy egy ilyen hegyi kaland után
valakiben rákos megbetegedés alakuljon ki, egy a tízezerhez. Ha ezt az értéket pl. a Dungeness atomerőmű
alapszintjén gyűjtené be valaki, akkor azt az eseményt
már „jelentős dózisnak” minősítenék az Egyesült Királyságnak az ionizáló sugárzásokra vonatkozó előírásai
alapján. A drága hobbit űző nukleáris szakember arra
hívja fel hegymászótársai figyelmét, hogy túráik során
ugyan a mennyországot ostromolják, de ne feledkezzenek meg a kozmikus sugárzásról sem.
Forrás: NEI SmartBrief

Varga József

world nuclear news specifikumait. A célpont az
Egyesült Királyság prototípusnak számító, nehézvizes reaktorának (Winfrith)
aktív zónája. Az igencsak aktív, 250 tonnát nyomó
zóna fémszerkezetének eltávolítása kritikus a leszerelés folyamatában. Kiemelése után zöld utat kap az
elsődleges konténment, a maradék épületelemek
és létesítmények bontása, amely munkákat 2021-re
kívánnak befejezni. A sikeres pályázónak egy olyan
komplex rendszert kell szállítania, amely képes a zóna
elemeinek elbontására, majd azok bevonszolására
egy megfelelő védelemmel ellátott cellába, ahol azok
elkülönülten tárolhatók. A szeparált részek innen egy
külső területre kerülnek, ahol elvégzik azok méretének csökkentését és hulladéktároló ládákba kerülnek.
A nyertesnek teljes léptékű maketteket is szállítania
kell a zónáról és a befogadó cellákról, hogy ki tudják
próbálni a technológiát és a szintén kifejlesztendő
szerszámokat.
Az RSRL már kapcsolatban áll a lehetséges vállalkozókkal, és októberig meg is határozza a leginkább
szóba jöhető cégeket, hogy a nyertessel 2015 júliusában szerződést köthessen. A gőzt termelő, nehézvizes (SGHWR) elnevezéssel bíró korai reaktortípus
annak idején arra volt hivatott, hogy bizonyítsa a
nehézvízzel hűtött reaktorok létjogosultságát. A 100
MW-os blokk 1968-ben indult, és 1990-es bezárásáig
termelte a villamos energiát. A brit kormányzat a hetvenes évek közepén úgy döntött, hogy nem folytatja
a nehézvizes programot. A blokk azonban továbbra
is kiszolgálta azon kísérleti igényeket, amelyek a vízhűtésű reaktorok általános használatát kívánták bizonyítani. Mostanra a Dorset megyében lévő kutatási
célú telephely végső stádiumába került. A leszerelési
program első fázisában (1991–2005) kiemelték a 279
darab üzemanyagköteget, majd elszállították azokat
Sellafieldbe. A nehézvíz eltávolítása is megtörtént. A
második ütemben távolították el a szekunder konténment főbb elemeit és berendezéseit. A telephelyen
összesen kilenc különleges reaktor volt, mára csak az
SGHWR és a Dragon bontási munkálatai vannak hátra,
bár ez utóbbiból is eltávolították a főbb komponenseket. A terület nagy része már nukleárisan visszaminősítésre került, így szabaddá vált a jövőbeni fejlesztések számára.
Forrás: World Nuclear News

Varga József
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Az Izotóp Intézetben jártunk
A Magyar Tudományos-, Üzemi-, és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete Nukleáris Szakosztályának tagjai
Komornik Ferenc elnök vezetésével a KFKI előtt gyülekeztek május 7-én. A gyors beléptetés követően egyenesen a tavaly 20 éves Izotóp Intézet Kft. tárgyalójába
vezettek bennünket, ahol előbb általános tájékoztatót
kaptunk a történelmi előzményekről, tevékenységükről
a legilletékesebbektől.
Lakatos Mihály ügyvezető igazgató:
– Köztudott, hogy az izotópokat nyomjelzésre először Hevesy György alkalmazta, amikor még az izotóp
fogalma sem létezett – ezért később megkapta a kémiai
Nobel-díjat 1943-ban.
Magyarország az elsők között kapcsolódott be az
izotópok hazai alkalmazásába. Több akadémiai intézet fejlesztett, keresett megoldásokat az izotópok alkalmazására már az 50-es évek elején. Megindultak a
Műegyetemen az oktatások tanfolyamok formájában.
Szakkönyvek jelentek meg, konferenciát szerveztek. Az
Országos Atomenergia Bizottság 1959. júniusi határozatával elrendelte az Izotóp Intézet megszervezését.
Megépültek az izotóptermelés és a -feldolgozás biztonságát szolgáló „forrófülkék”, ahol manipulátorokkal végezték a műveleteket. Rohamosan terjedtek el az
ipar, a mezőgazdaság és az egészségügy területén a legkülönfélébb módszerek a 70-es évek közepére. Kutatási
iskolák jöttek létre (számos publikáció), melyek az alkalmazási módszerekben is jelentkeztek. Megalakították a kereskedelmi leányvállalatukat (Izinta 1984-ben)
a kutatók tehermentesítésére.
A rendszerváltáskor privatizálták az intézetet, 1993ban kft. lett. A dolgozók is szerezhettek tulajdonrészt.
Kezdetben rengeteg gondjuk volt, mert változott a piac
és nem volt forgótőke. A bevételeikből, hitelekből fedezték az alapanyag-ellátást, az üzemeltetést és a dolgozók
fizetését, de kilábaltak a nehézségekből, és nemcsak a
termelés, de a kutatás is lendületbe jött – megszerezték
az ISO-minősítéseket. Éves árbevételük ~3 milliárd Ft.
Termékeik 80%-a exportra megy – nemcsak az EU-ba,
de a Közel-Kelet/Távol-Keletre egyaránt (mintegy 60
ország).
Dr. Baranyai Lajos munkájuk lényegét foglalta ös�sze a tudomány szemszögéből. A kémia az elektronpályákon zajlik. Az izotópok sugároznak (α, β, γ), míg
elektronjaik a pályáikon nem rendeződnek. A természetben előforduló izotópok nem elegendően változatosak, tiszták, ezért mesterségesen kell előállítani azokat
Megtartotta első információátadási munkaértekezletét az Első Magyar Energiatárolási Klaszter a Határon
Átnyúló Szlovák–Magyar Együttműködés kapcsán.
Az energiatermelés forrása többnyire a Nap – akkor is, ha közvetlenül (napelem, napkollektor), akkor
is, ha közvetve (szél), esetleg a fosszilis anyagokban
(kőolaj, szén, földgáz) tárolt formából nyerjük. Korábbi projektben a megújuló energiatermelésről és az
energiatárolás új módszereiről volt szó. E mostani, a
BioCycle-projekt az egyik legegyszerűbb élő szervezetet, a mikroalgákat (1,5-20 µm) állítja ipari szolgálatba.
A mikroalgák kb. hárommilliárd éve léteznek a
Földön – életükkel tették lakhatóvá a földet, mivel
az oxigént ők fejlesztették. Az ismert 400 000 algafaj élettere rendkívül változatos – a sarkvidéken és a
hőforrásokban is megélnek. Önmaga számára fotoszintézissel állítja elő az energiát, rendkívül szapora
– 1 g tenyészetből két hét alatt 2 t biomassza fejlődik. Tenyésztése történhet nyílt, sekély (30 cm) tavas

reaktorokban, ciklotronokban. A vizsgálatokhoz mindenféle halmazállapotú, összetételű izotópokat gyártanak az ipari, orvosi (diagnosztikai, terápiás) célokra, de
mérőeszközöket, berendezéseket is gyártanak.
Külön szakma a sugárforrások tokozása, mert nemcsak a forrást védi a környezeti hatásoktól, de a környezetet is – tudhattuk meg dr. Pálfi Tamástól. Általában
rozsdamentes acél a burkolat, hogy szinte minden fizikai igénybevételt elviseljen. Szállítása megfelelő árnyékolású kapszulában történik. Bemutatták egy fiola csomagolását, amely egy árnyékoló kapszulából, formázott
hungarocell tokból, légmentesen lezárt „konzervdobozból”, majd újabb formázott hungarocell tok, végül
egy figyelmeztető ábrákkal, többnyelvű figyelmeztető
szöveggel ellátott, leragasztott kartondobozból áll.
A szállítás sem egyszerű. Zömmel repülővel szállítanak, de a repülőtérig, a közelebbi úti célokig gépkocsival. (Megfelelő védelemmel, figyelmeztető jelzéssel,
feliratokkal ellátott járművel történik.)
Mivel több izotópot a telephelyen üzemelő kísérleti
reaktorban állítanak elő, így azt is meglátogattuk.
Gajdos Ferenc üzemvezető kalauzolt körbe bennünket a többször korszerűsített szovjet gyártású, 1959-ben

BioCycle-projekt
– amelynek hatásfokát keringetéssel növelik– vagy
zárt, foto-bioreaktoros rendszerben.
Egy kg alga képes akár 1,2 kg CO2-t megkötni.
Szennyvizekben is jól tenyészik, ezért víztisztításra is
használják.
A haltenyésztésben takarmányként is szolgál.
Gyors növekedésű, ízletes, fehér húsú, értékes, egzotikus halfajok tenyészthetők általa. Bizonyos algafajok
tenyészthetők egymással elegyedve is.
A szántóföldi növények, valamint algatenyésztés-biomasszából kinyerhető dízelolaj: szója 440 l/
ha, napraforgó 900, repce 1150, olajpálma 5700, alga
45 000–135 000.
Egyes fajokból humán fogyasztásra alkalmas élelmiszer-összetevő, kozmetikai alapanyag is kinyerhető.
A szennyeződés elkerülése érdekében ezeket átlátszó
zárt csőrendszerekben „napoztatják”. Éjjel ledsorral

üzembe helyezett, kezdetben 2 MW, mára 10 MW teljesítményű reaktor vezénylőjében és üzemcsarnokában.
A reaktor nem termel energiát, a keletkező neutronokat
a besugárzó csatornákon keresztül anyagvizsgálatokra
használja. A legutóbbi átalakításkor hidegneutron-forrás is létesült a nagy pontosságú anyagszerkezeti vizsgálatokhoz.
Az üzemlátogatásokra be kellett öltözni: cipővédő,
köpeny (üzemenként változó színű).
Radiogyógyszer üzletág: a humán felhasználású
diagnosztikai és terápiás gyógyszerek a külvilágtól elzárva, a tisztatéri forrófülkesoron készülnek. Kifejlesztettek végső stádiumban lévő csontrákbetegek számára
fájdalomcsillapítót, amely néhány esetben befolyásolta
a csontrák áttételeit – a beteg operálhatóvá vált, felgyógyulhatott. Térdízület fájdalmas, kóros elburjánzására
egy másik, helyileg alkalmazható készítmény előbb
lesimítja a felületet, majd serkenti annak fejlődését,
erősödését, rövid idejű gyógyítását. Az izotópos gyógyszerek nemcsak hogy hatásosabbak, de olcsóbbak is.
A SOLEX szabadalmaztatott technológiával az egyszerűen, de rendkívül pontosan, világon egyedülállóan, 4
perc alatt tudnak DNS-izolálást végrehajtani szövetből,
vérből, sejtből, gombából.
Immunoassy a nyomnyi anyagmennyiségek meghatározásának izotópos módszere. Rosalyn Sussman
Yalow fejlesztette ki Amerikában az eljárást az 1950-es
években, 1977-ben Nobel-díjat kapott érte. Terhességi
tesztek, doppingszerek, számos betegség (pl. a prosztatarák) korai kimutatása ezzel a módszerrel történik.
Szintézis üzletágban állítják elő az izotópokkal (14C,
3H) kívánt aktivitással jelzett, analitikai bizonylattal ellátott szerves vegyületeket. Az elméletben kidolgozott
technológiát betartva különböző vegyületeket több lépésben reagáltatnak, hogy a kívánt molekulákat előállítsák. A csővezetékekkel összekötött berendezés elemei
között a vegyületeket vákuum segítségével mozgatják.
Néha a reakciósebességek miatt ez akár hónapokat is
igénybe vehet. Külön produkció a hulladékból kivonni
a még hasznosítható anyagokat.
A Sugártechnikai üzletág egyik manipulációs fülkesorát épp most újítják fel – építési terület.
„Az ember annyit ér, amennyit használ” – mondta
Széchenyi. Csodálattal adózunk az intézet dolgozói által megtestesített tudás, szorgalom előtt, mellyel e termékeket létrehozták.
gyulai
világítják meg, hogy nagyobb legyen a termelékenység. Konténerméretű egységekben könnyen, szinte
bárhová telepíthető, üzemeltethető.
Mosonmagyaróváron van Európa egyik legnagyobb algagyűjteménye, többet itt izoláltak, egyedül
csak itt fellelhető. Az egyes fajok tulajdonságait előbb
laboratóriumi körülmények között vizsgálják, mielőtt
nagyüzemi kipróbálásra javasolnák.

gyulai
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Turbinakarbantartók
találkozója
Ez év tavaszán találkozóra gyűltek
össze a Paksi Atomerőmű nyugdíjas turbina-karbantartói Pakson, az
Atomfitt Centrumban.
Még múlt év novemberében, egy sajnálatos eseményen, mikor egy volt
kollégájukat kísérték utolsó útjára, vetődött fel, hogy egyszer összejöhetnének fehér asztal mellett is. Az elképzelést tett követte, és megszerveztek egy
nyugdíjas-találkozót – tájékoztatott
Kusmiczki Miklós. Minden nyugdíjas
kollégát meghívtak, aki 1983. január
elseje óta dolgozott a Turbina Karbantartási Osztályon.
A találkozó nagyon jó hangulatban
telt el, sok-sok régi emlékképpel lettek
gazdagabbak. Megemlékeztek azokról is, akik már nem lehettek közöttük,
majd régi fényképek nézegetésével
felelevenítették az elmúlt harminc év
eseményeit, történéseit.
A találkozó létrejöttéért köszönetet mondanak Bognár Péter igazgatónak, aki rendelkezésükre bocsátotta az
Atomfitt rendezvényhelyiségét, Varga
János nyugdíjas társuknak a profi szervezésért és a találkozó lebonyolításáért, valamint egy szintén nyugdíjas
társuknak, aki jelentős anyagi támogatással hozzájárult a találkozó költségeihez.
Wollner Pál

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. május
— 10 éves —
Péter Jenő
ÜVIG ÜVFO RO
Szabó István
ÜVIG ÜVFO RO
Pukli Krisztián
ÜVIG ÜVFO RO
Biczó Norbert
ÜVIG ÜVFO RO
Csépányi Bárdos László ÜVIG ÜVFO TO
Kovács János
ÜVIG ÜVFO KTO
Andi Attila
ÜVIG ÜVFO IÜO
Tóth József
ÜVIG ÜVFO IÜO
Szenténé
Kelemen Zsuzsanna
MIG RTFO DKO
Takácsné Tóth Márta GIG LOGFO BSZO
Füléné Varga Ildikó GIG LOGFO BSZO
— 20 éves —
Weisz Pál

MIG ÜHVKP
— 30 éves —

Medovarszki László
Baranya Ibolya
Lőrincz László
Tőke János
Ledneczki Zsuzsanna
Oldalné Dénes Ilona
Széles Tibor
Kubis Ottó
Kertész László
Práger Antal
Szlanyinka Pál

ÜVIG
ÜVIG ÜIFO ÜVO
ÜVIG ÜVFO NFÜ
MIG RTFO RTO
MIG RTFO DKO
MIG RTFO DKO
KAIG KAFO RKO
KAIG KAFO RKO
KAIG KAFO FKO
KAIG KAFO FKO
KAIG KAFO AKO

Iparági sakktalálkozó
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendezte meg a 45. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozót május 9–11. között
Balatonfüreden. Az igen jó hangulatú sakktalálkozón
szombaton az egyéni, vasárnap a csapatverseny került megrendezésre. A női verseny nem került megtartásra, mert
csupán 2 hölgyversenyző nevezett.
A pénteki sportági értekezleten újabb három évre megújításra került a sportág működéséért felelős háromfős
sakkbizottság mandátuma.
Az egyéni verseny végig kiélezett és fordulatos versenyt
hozott. Külön kiemelést érdemel az MVM Informatika Zrt.
színeiben induló, de Atomerőmű SE nevelés, még csak 17
éves, Szente-Varga Fruzsina, aki mint családtag, először
vett részt a sakktalálkozón és csak Buchholcz (BH) pontjai
miatt szorult a második helyre.
A 11 fordulós körmérkőzéses csapatversenyben a címvédő rendezők első csapata (Tóth Gergely, Berta Tibor,
Benedeczky Lehel és Gosztola István) a remek kezdésnek is köszönhetően, a győriek elleni rangadóig a ma-

Az MVMI csapata: Énekes Béla, Szente-Varga Fruzsina,
Szente-Varga Sándor, Fórizs Zsigmond

ximálisan megszerezhető 5×4=20 ponttal a tarsolyban,
meggyőző 4 pontos előnnyel, veretlenül szerezte meg az
elsőséget. A fölényes elsőségnek is köszönhetően (vagy
inkább fordítva?) három táblán is „begyűjtötték” a tábladíjat, közülük ketten is 100%-os teljesítménnyel (Benedeczky, Gosztola).
 gyulai

Eredmények:
Egyéni verseny (46 induló)
minősített: 1. Zöldi Zoltán E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9 pont (BH 74), 2. Szente-Varga Fruzsina MVM Informatika Zrt. 9 (73,5), 3. Iván Zoltán PANNON HŐERŐMŰ Zrt. 8.
amatőr: 1. Csirke István PANNON HŐERŐMŰ Zrt. 6 pont (BH
74), 2. Ács György E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 6
(63), 3. Németh Lajos VÉRT–MVM Zrt. 6 (58)

Tábladíjasok
minősített: 1. tábla: Kámán Attila E.ON IS Hungary Kft., 2. tábla: Berta Tibor 3. tábla: Benedeczky Lehel, 4. tábla: Gosztola István
(mindhárman MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
amatőr: 1. nem adták ki, 2. Dudás József ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport, 3. Németh Lajos VÉRT–MVM Zrt., 4. Dudás Martin
ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport

Csapatverseny (12 csapat)
minősített: 1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 38,5 pont, 2. E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 34,5, 3. VÉRT–MVM Zrt. 26
amatőr: 1. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 27,5 pont, 2.
SCHNEIDER ELECTRIC Zrt. 23, 3. ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport 21

A „mi vagyunk a legjobbak” vándorkupát az 1000 fő fölötti
összlétszámú társaságok közül a házigazda MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az 1000 fő alatti összlétszámú társaságok közül a PANNON
HŐERŐMŰ Zrt., „a legfiatalabb csapat” vándorkupát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. csapata kapták meg.
Jövőre az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. rendezi a találkozót valószínűleg Berekfürdőn.

Elkezdődött a lapátoló évad
A néhány hűvösebb, szelesebb napot
leszámítva nem lehetett panaszuk az
időjárásra a kenusoknak, kajakosoknak
és sárkányhajósoknak az idei évad kezdetének körülményeire. S ami még fontosabb: az Atomerőmű Sportegyesület
lapátolói által elért idénynyitó eredmények is igen szépen alakultak.
A legrangosabb győzelmet Boros Gergely
aratta, aki a budapesti Hufnágel Tiborral
aranyérmet szerzett május 2-án, a Milánóban rendezett világkupán. A frissen
alakult páros a kajak kettesek 500 méteres távján diadalmaskodott. A sportgéza.
hu által közölt nyilatkozat szerint már az
előfutam alapján érezték, hogy meglehet
az érem ebben a versenyszámban. A milánói világkupa előtt ugyan nem mentek
még pályát, de szinte elsőre érezték az
összhangot. Gergely ugyanebben a számban, az olimpiai bajnok Dombi Rudolffal
2. helyezést ért el a szegedi világkupán,
május 25-én.
Tisztességgel helytálltak az „atomos”
versenyzők a Graboplast Maraton Országos Bajnokságon is, amely Győrben,
május 16–18. között zajlott le. A számos
pontszerző helyezést elérők mellett paksi bajnokokat is avattak, Hodován Dávid
és Pupp Noémi személyében. Dávid a C1

férfi kölyök III. korcsoport 10 km-es távján, Noémi – az esztergomi Köles Fatimával – a K2-esek női ifjúsági 17 km-es számában diadalmaskodott. Ugyanebben
a mezőnyben Fritz Anett a szolnoki Gál
Fruzsinával a harmadik helyen ért célba.
Szintén bronzéremmel végzett a Török
Márk Aurél – Koleszár Zoltán páros a C2
férfi ifjúsági 17 km versenyszámban, valamint Kiszli Vanda a kaposvári Horváth
Lillával K-2 női felnőtt 26 km-en. Cseh Olivér pedig a dobogó második fokára állhatott fel a C1 férfi serdülő V. korcsoport 15
km-es versenyét követően.
Hasonló súlyú – országos szintű – verseny volt a Szolnokon, május 10–11. között megrendezett Ifjúsági Rangsoroló.
Itt is születtek dobogós helyezések: Fritz
Anett és Gál Fruzsina a K2 női ifjúsági
1000 méteres, valamint Török Márk Aurél
és Koleszár Zoltán a C2 férfi ifjúsági 500
méteres versenyszámban egyaránt a harmadik helyen ért célba.
Immár hagyományosan május 1-jén
került sor az egész kajak-kenu társadalom által ismert sportembernek, egyben
a csepeli csónakház ikonikus alakjának,
Vass Istvánnak emléket állító versenyre,
valamint az ehhez kapcsolódó Évadnyitó Sárkányhajó Kupára. A masters 40–50

éves korosztályban C1 200 méteren Viktor Endre állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Sárkányhajóban a Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub „A” egysége
végzett az élen, amelyben Viktor Endre és
Prancz Zoltán révén szintén képviseltették magukat atomerőműves sportolók.
Ettől az évtől ugyancsak emléket állít a több évtizedes múltra visszatekintő
tolnai évadnyitó maratonverseny, amely
a tragikus hirtelenséggel elhunyt tolnai
polgármester nevét felvéve lett Dr. Sümegi Zoltán emlékverseny – Tolna Vízmű Kupa. A május 4-én lezajlott futamok
paksi éremesőt hoztak. A győztesek: Fritz
Anett, Pupp Noémi, Forster Martin, János
András, Nyisztor Bence, Sáfrán Alex, Török Márk Aurél, Péri Dávid, Hodován Dávid, Vajda Bence. Ezüstérmesek: Kertész
Gréta, Tarczal Dániel, Bodnár Máté, Németh Ákos, Szakter András, Cseh Olivér,
Koleszár Zoltán, Flaisz Denisz, Ledneczki
Tamás, Huszák Janka, Frast Roland. Bronzérmesek: Hanol Míra, Zuschlag Bence, Németh Áron, Pinczés Milán, Flaisz Harald,
Hanol Dávid, Witt Péter, Rohn Richárd.
A versenyekről további részletek találhatók az Atomerőmű Sportegyesület
honlapján: www.ase.hu.

Prancz Zoltán
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Szőlőskerti beszélgetés
Szőlőskertje teraszára invitált minket
beszélgetni nyugdíjas kollégánk, Benedeczki Ferenc. Az ő kis birtoka Dunakömlőd hátárában terül el.
Miután megtekintettük a kertet és a tanyát, leültünk beszélgetni, és rögtön azt
kérdeztük tőle, hogyan lehet aktívan
eltölteni a nyugdíjas éveket, kedvtelésből, örömmel? Egy-két ötlete volt előtte
is, amíg dolgozott, de akkor sokkal kevesebb ideje jutott mindenre, mondta.
A kertet akkor is művelte, a szőlőtermelés is folyt. Készült ő rá, és nem aggódott
amiatt, hogy mi lesz, ha elérkezik a nyugdíjba vonulás ideje. Igyekezett garázsát
felszerelni mindenféle szerszámmal, sőt
azóta is vett vagy készített jó párat, amelyek alkotásai elkészítéséhez szükségesek. Mindent valamilyen céllal – vagy a
szépsége miatt, vagy mert elajándékozza
– készít (lehet ez egy grillezéshez használt eszköz is például). Három gyermek
édesapja, mindegyiknek van már családja, s öt unokával is büszkélkedhet, akik
minden elkészített tárgynak, eszköznek
nagyon örülnek.
Fa- és fémtárgyakat készít, fából farag,
fémből esztergál vagy hegeszt. (Ezekből
jó néhányat meg is nézhettünk a látogatás során, igazán szépek és látszik rajtuk,
hogy nagy gondossággal és odaadással
készültek.)
Azt mondja, van, ahol egy kész ötlet
ad lendületet a megvalósításhoz, van,
ahol maga tervezi meg, hogy pontosan
mit szeretne életre hívni.
Az indíttatás? Az talán abból fakad,
hogy jártában-keltében, utazásai során
mindig is odafigyelt a környezetére, és ha

az út mellett meglátott egy érdekes fát,
már az elindította művészi fantáziáját.
Egyik szobrát gyermekkori élmény ihletette meg, de volt olyan fadarab, amelyből évekig kereste az elképzelésének
megfelelőt.
Nagyon szeret a fával dolgozni – tette hozzá –, bár mindnek más a jellege,
a megmunkálhatósága, illata, a színe.
Ezeknek a forgácsait a füstölőben hasznosítja, mivel szeretnek családi körben
kerti sütést-főzést, grillezést tartani, jól
jön az ilyen tűzrevaló.
Változó, hogy fémmel vagy fával dolgozik, de mindegyiket szívesen veszi
kézbe. Az alkotások arra engednek következtetni, hogy műszaki beállítottságú
emberről van szó, viszont róla köztudott,
hogy a Paksi Atomerőműben közel 20
évig a szociálpolitikai területet irányította. Kaptunk választ erre is. Műszaki
főiskolát végzett Kecskeméten, 1978 áprilisában került az atomerőmű reaktoros szakterületére, ahol reaktoroperátori
szakképzettséget szerzett. Majd néhány
kollégájával együtt a nukleáris főosztályra került, ahol minőség-ellenőrzési
csoportvezetői munkakörben dolgozott
tovább. Itt érte a felkérés, hogy vállalja el
a Szociálpolitikai Osztály vezetését. A 2.
blokk üzembe helyezése után kapott engedélyt vezetőjétől a távozásra. Így történt meg a váltás: a műszaki pályáról a
humán területre, 1985 augusztusában.
Sokat kellett tanulni, hangsúlyozta, és kialakítani egy hatékonyan együttműködő
kollektívát. Számára ez szép időszak volt,
nagyon sok jó dolgot csináltak, még a
mai napig is megállítják az emberek. Sok

mindent alkothattak, újíthattak, ez máig
is jó emlék, ha visszagondolnak rá, amikor összejönnek a régi kollégákkal egy
beszélgetésre. A tréningek alapjait ők
rakták le, arra nagyon büszke, üdülési
pontrendszert alakítottak ki, jól mentek
a rendezvények, nyugdíjas-búcsúztatóra
bevezették a búcsúzóajándékot. Ma már
– a világ sajátosságából kifolyólag – nem
az a fajta személyes kapcsolat van az emberek, az ügyfélszolgálat és a kérelmezők
között, mint régen. Ma már jellemezőbb
az internetes igénylés, a személyes kontaktus régen sokkal nagyobb részt tett ki,
mint ma, ezzel együtt a visszacsatolás, reakció is sokkal személyesebb jellegű volt.
A jóléti szolgáltatások nyújtásával eltöltött közel két évtized után még – zárásképpen és vissza az eredeti szakmához
– kétéves, a Műszaki Igazgatóságon töltött tevékenységgel fejezte be erőműves
és egyben aktív dolgozói pályafutását.
A nyugdíjas években szinte csak műszaki dolgokkal foglalkozik: ha kell régi
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Villamos Nap
HEAVEN STREET SEVEN
CARAMEL
VÖRÖS ISTVÁN ÉS A PROGNÓZIS
TŰZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES: ŐSBEMUTATÓ
THE BITS (BEATLES EMLÉKZENEKAR)
HEVESI HAPPY BAND PARTYZENEKAR

Zenék és mesék
a gyermekszínpadon,
bébi és gyermek,
sport- és ifjúsági programok,
alkotósziget, poénfotózás,

kalandpark, egészség- és szépségsziget
REGISZTRÁCIÓ:

MÁJUS 26. 08.00 ÓRÁTÓL
RÉSZLETES PROGRAM:

www.paksvillamosnap.hu

szekrény elemeit esztergálja meg vagy
papucstartó faliszekrényt készít.
A mindennapjai: reggel a hírek olvasásával nyitja a napot, a délelőtt a bevásárlásé, ügyintézésé és zömében a szőlőskerté, majd a napi tevékenység délután
a garázsban folytatódik. Szívesen tölti
szabadidejét az unokáival is. Amikor
családjával közös programot szerveznek,
ő mindig szívesen főz. Ezt könnyedén
megteheti, hiszen ért is hozzá és ehhez
az eszközöknek széles tárházát birtokolja
(bogrács, grillsütő, halfüstölő, kürtöskalács-sütő stb.).
A művészkedés – ahogy ő nevezi az
alkotást – mellett a szőlőskert terméséből ízletes nedűt készít, elsősorban a kékfrankos rozé a kedvenc.
Már csak egy dologról nem tettünk
említést, pedig van még egy hobbi, tulajdonképpen egy gyűjtőszenvedély, a
régiségek. Korabeli használati tárgyakból jobbára az évek során szép kis gyűjteményt hozott össze, melyet nagy becsben tart.
Sokféle, változatos, izgalmas, ezek a
jelzők pontosan illenek az ő életére: inspirálja egy út menti fa, kíváncsivá teszi a
méhtelepen fellelhető kis fémdarab, izgatja a fantáziáját egy kézi szerszám vagy
kisgép összeszerelése, vonzódik a régi
múlt tárgyaihoz, és szeretettel őrzi azokat, szereti a természetet, szőlőt művel
és abból bort készít. Rajong a párjáért és
a családjáért, örömét leli gyermekeiben,
unokáiban. Három helyszín forr benne
egybe: a lakás a magánéleté, a nyugalomé, a pihenésé és meghittségé, a garázs
az alkotásé, ahol szabadon szállhat a képzelet, amikor egy tárgyat vagy szobrot
készít, a tanya, ahol a szőlő folyamatos
fizikai munkával látja el, hogy a hobbiborászkodásnak is meglegyen a jó eredménye. E mellett őrző tekintete a családon van, és örömteli pillanatok számára,
amikor együtt lehetnek a közös programokon.
Így kell ezt csinálni, 60 évesen kitűnő
fizikai, szellemi és lelki állapotban igazán
aktív nyugdíjas életet él, amely sokak számára példaértékű lehet!

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Bemutatkoznak a dzsúdósok

Az Atomerőmű Sportegyesület tevékenységét, sportéletét bemutató cikksorozat
mostani cikkében megismerhetik az
egyesület dzsúdó szakosztályának mindennapjait, amatőr-, utánpótlás- és élsporttevékenységét. A szakosztály múltjának, jelenének és jövőbeni céljainak
ismertetésére Hangyási László Botond
mesteredzőt kértem meg.
– Honnan és hogyan indult a dzsúdó
paksi története?
– Többek között Olasz Gyula, Váradi János, Köves László, Tuncsik József, Tóth Béla
nevéhez köthető a dzsúdó sportág paksi
meghonosítása, életre hívása a 80-as évek
kezdetén. A Bezerédj Általános Iskola testnevelés óra keretében tartott dzsúdó foglalkozásokkal indult el anno ez a történet
Tuncsik József közreműködésével. A szakmai stáb biztosítása érdekében Győrből kerültek hozzánk az első edzők (Vági Miklós,
Kovács János). Ezt követően 1986-ban kerültem én is a szakosztályhoz. A szakosztály
első éveiben a tömegsportigények kielégítése, a dzsúdó megismertetése, megkedveltetése volt a fő cél. Emellett sport által a
közösségteremtés is igen fontos volt, hiszen
az atomerőmű építésében részt vevők gyermekei részére a sportfoglalkozásokon túl
kirándulásokat, dunaújvárosi sportuszodai
programokat, kerékpározásokat is szerveztünk. Ezekben az időkben a Bezerédj iskola
adta a dzsúdó sport paksi bázisát, testnevelés órák keretében, valamint a délutáni
edzéseken foglalkoztunk az iskolás fiatalokkal. A junior korosztály ugyan még csak
néhány fővel képviseltette magát (Krausz
Tamás, Bernáth Péter, Törteli Zoltán), de
nekik köszönhetjük az első hazai és nemzetközi sikereket.
– Kiknek és milyen korosztály számára
javasolja a dzsúdót?
– Szinte mindenki számára csak ajánlani tudom, hiszen kortól és nemtől függetlenül űzhető, rendkívül jó hatással van a
sportoló személyiségére, fizikai és egészségi
állapotára. Kitartásra, küzdeni akarásra, fegyelemre nevel. Emellett pedig befogadó és
nyitott közösség vagyunk, remek közösségi
élet zajlik nálunk. Már egészen kis korban
is el lehet kezdeni, komoly hagyományok-

kal rendelkezünk
az óvodai dzsúdóoktatás területén,
de a szenior korosztály számára
is rendszeresen
tartunk edzéseket,
foglalkozásokat.
– Röviden ismertesse a dzsúdó
szakosztály szakmai munkáját!
– A város több
pontján tartunk
edzéseket napi
rendszerességgel.
Szigorú menetrend mellett, feszített edzésprogramot kell végrehajtani,
nemzetközi edzőtáborokban készítjük
fel sportolóinkat. Kvalifikációs nemzetközi versenyeken kell 2 évet tekintve az
évenkénti 6 legjobb eredményt elérni,
mivel ennek alapján dől el az olimpiai
kvalifikációs ranglistahelyezés. Ehhez
pedig elengedhetetlen a rendszeres, heti
10 alkalmat elérő vagy meghaladó edzés.
Reggeli és délutáni edzések során a fizikai
állóképesség és erőnlét növelése mellett,
a fogás- és mozgástechnikák elsajátítását
oktatjuk és gyakoroltatjuk. Az erőmű és
az önkormányzat együttes támogatása
révén a technikai feltételek megfelelők,
a szakmai stáb (Kanczler István, Péri
Balázs, Keszthelyi László, Dobai Krecht
László, Braun Ákos) pedig hatékonyan
tud együtt dolgozni. Gyermek és master korcsoportban a sportágat kedvelők
természetesen kicsit „lazább” feltételek
mellett sportolhatnak, amely foglalkozásokat korlátozott létszámban bárki megtekintheti.
– Melyek voltak az első hazai és nemzetközi sikerek, milyen eredményekkel büszkélkedhet jelenleg a szakosztály?
– A 80-as években megkezdett munka eredményének tekinthető, hogy az első
sportolóink sikereit gyarapította az a korosztály, akik magyarként az elsők között
robbantak be nemzetközi élmezőnybe.
Kovács Antal olimpia-, majd világbajnoki
címet, Till Barbara junior Európa- és világbajnoki érmet szereztek. Mivel az utóbbi
években már 10 éves kortól versenyrendszerben versenyezhetnek az egyesület sportolói, számos versenyen – kezdve a serdülő
világkupa és világversenyekkel, folytatva az
ifjúsági, junior, felnőtt Európa- és világbajnoksággal tudjuk magunkat képviseltetni.
A kétezres évek sportsikerei közül kiemelkedik Braun Ákos Európa- és világbajnoki
aranyérme, Mészáros Anett felnőtt Európa- és világbajnoki bronzérme, ill. olimpiai
7. helyezése, Bor Barna Európa- és világbajnoki ezüstérme és olimpiai 7. helyezése,
vagy a legutóbbi ifjúsági junior Európa-bajnoki bronzérmes Pupp Réka, aki a 2013-as
Európai Ifjúsági Olimpiát nyerte.

Bodnár Róbert
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Érmekkel tértek haza az Atom Csajok Kézdivásárhelyről
Egy testvérvárosi meghívásnak eleget téve a Kézdivásárhelyi Sportnapokon vett részt az ASE U11-es lánycsapata május közepén. Pálfi Katalin játékosai nem tértek haza üres kézzel, bronzérmet szereztek a KSE Kupán,
a streetballt megnyerték és a büntetődobó versenyért járó érem is paksi
kislány nyakába került. A streetball verseny győztes Gyors Csigák csapata:
Sinka Noémi, Haag Panna, Varga Niké és Varga Tekla. A büntetődobóversenyen Török Boglárka győzedelmeskedett.

Iparági fallabda-találkozó
A több mint 60 éves hagyományokon
nyugvó villamosenergia-ipari sportmozgalom megújulását, kibővülését
fémjelző fallabda-találkozót immár
második alkalommal rendezte meg
az OVIT Sportegyesület Tolnán április 25–27. között. Tizenöt iparági
társaság 78 versenyzője nevezett a
két női és három férfi korcsoportba.
Versenyszámonként az I. hely 10, a II.
6, a III–IV. 4, V–VIII. 2 pontot ért.
A mérkőzések már péntek délután elkezdődtek, vasárnap a döntők kerültek sorra, valamint annak
eldöntése, hogy ki a torna bajnoka.
Eredmények:
Hölgyek nyílt (12 fő):
1. Bozó Ildikó EDF-DÉMÁSZ, 2. Inámi-Bolgár Rita MAVIR, 3. Nagy Angelika Bakonyi Erőmű, 6. Molnár
Dóra ATOMIX
hölgyek 40 felett (6):
1. Szilágyi Adél E.ON, 2. Balogh
Anikó E.ON, 3. Sulyok Györgyi
ELMÜ, 5. Szalay Hilda MVMI
férfiak nyílt (10):
1. Alfaro Carlos E. EDF, 2. Majer Milán MAVIR, 3. Érchegyi Bence OVIT,

5. Fenyő Péter Paks II, 7. Varjas
Tibor ATOMIX
férfiak 30 fölött (24):
1. Baka Zoltán MAVIR, 2. Lovas
Endre Bert, 3. Fodor Zsolt EDF–DÉMÁSZ, 6. Doszpoth Tamás Paks
férfiak 40 fölött (24):
1. Markó György OVIT, 2. Popp
Szilárd E-ON, 3. Medgyesi Ferenc
Paks II, 9. Konda László MVMI
A torna bajnoka: Alfaro Carlos Erneszto EDF
A társaságok versenyében:
1. MAVIR – 28 pont, 2. E.ON - 7, 3.
EDF–DÉMÁSZ - 26, 8. Paks II. - 6,
10. ATOMIX - 4, 11-12. Paks, MVMI
-2
A két legnépesebb korosztályban
(24–24 fő) 8 fős csoportokban küzdöttek a döntőbe jutásért. A vigaszágas lebonyolítás minden résztvevőnek legalább három mérkőzés
lejátszását garantálta. A Fallabda
Sportági Értekezlet péntek este két
új tagot (Májer-Mező Mária MAVIR,
Markó György OVIT) választott be az
így négyfősre bővülő bizottságba.
gyulai

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Girst Ferenc (1958–2014)
2014. április 21-én életének 56. évében elhunyt
Girst Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. Pakson született 1958. július 11-én. A
Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1983. november 10én nyert felvételt. A KAIG KAFO Armatúra és Csővezeték Karbantartó Osztályon dolgozott vezető
szerelőként.
Családja, rokonok, ismerősök és kollégái 2014. április 28-án, a paksi Fehérvári úti temetőben kísérték
utolsó útjára.
Tesényi László (1965–2014)
2014. április 28-án, 48 éves korában elhunyt Tesényi
László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1965. augusztus 11-én, Szekszárdon született. 1985. augusztus 1-jén került felvételre a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. Az Üzemviteli Igazgatóság
Karbantartás Irányítási Osztályán dolgozott főkoordináló munkakörben. Temetése 2014. május 6-án
Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, ismerősök és kollégái kísérték végső útjára.
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Babahírek
Szauter Jázmin Anna a nevem, és 2014. április 6-án születtem
Szekszárdon. 3770 dekagrammal és 56 centiméterrel első gyermekként érkeztem a családba. A kezdeti időszakban kicsit hasfájós voltam, de ahogy múlnak a hetek, egyre jobb baba vagyok. Nagyon
jó az étvágyam, ezért szépen fejlődök. Az éjszakákat átalszom,
napközben pedig sokat mosolygok, a család kis kedvence vagyok.
Szeretek fürödni. A Mini egér családja a kedvencem, amit nagyon
szeretek nézegetni és gügyögni neki. Apa Szauter Róbert, gépjármű-villamossági szerelő, anya Szauter-Lipták Judit, születésemig az
Atomix Kft.-nél dolgozott takarítóként.
Szénégető Ádámnak hívnak, és 2014. április 11-én születtem
Budapesten, a Szent István Kórházban. 3860 grammal és 55 centiméterrel születtem. Harmadik gyermek vagyok a családban. Jól
eszek, nyugodt, érdeklődő baba vagyok, szeretem a dallamokat.
Születésem után „munkaadóként” tevékenykedtem, szüleimet
váltóműszakban foglalkoztattam éjszakánkét, de mára már hagyom őket pihenni is. Nagyon odavagyok a testvéreimért – Lacikáért és Eszterért – a hangjukra még a sírást is abbahagyom
és nagy szemekkel figyelem őket. Sokat mosolygok, és szeretem,
amikor anya tologat a babakocsival, és amikor apa emelget és
beszél hozzám. Apukám Szénégető Szabolcs, a Rendszertechnikai Osztályon vezető mérnökként dolgozik. Anyukám Szénégetőné Kovács Katalin református hitoktató.
Nevem Krämer Bence, és Szekszárdon születtem 2014.
április 15-én. Születési súlyom 2900 gramm, hosszúságom 48 centiméter volt. Második gyermekként jöttem a
világra. Nagyon jókat alszom, mihelyt megtelik a pocakom. Bátyus, aki már 7 éves, nagyon várta érkezésemet
és sokat segít édesanyámnak. Szüleim az erőműben dolgoznak, édesapám Krämer Róbert, az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnál tűzoltóként dolgozik,
édesanyám Krämerné Mérei Melinda, az MVM ERBE ügyviteli munkatársa.
Lukács Rolandnak hívnak. Pécsen születtem 2014. április 23-án, 3200 grammal és 49 centiméterrel. Második
gyermek vagyok a családban, van egy gondoskodó nővérem Zsófi, ő 2,5 éves. Leginkább kézben szeretek lenni
vagy séta közben nagyokat szundítani a babakocsiban.
Nyugodt baba vagyok, persze, ha üres a pocakom, annak
hangot adok. Apukám Lukács Róbert technológus mérnök
a Nukleáris Üzemanyag Osztályon. Anyukám Klippel Éva,
születésem előtt a Vezérigazgatói Titkárságon dolgozott.
Szüleim a Józsa Mira Lilien nevet választották nekem.
Szekszárdon születtem 2014. április 29-én, 2900 grammal és 53 centiméterrel. Második gyermekként, apa születésnapi ajándékaként érkeztem a családba. Nővérkém,
Lara és szüleim már nagyon várták az érkezésemet. Sokat
eszek, és tele pocakkal jókat alszom, szüleim nagy örömére. Imádok szüleim és Lara karjában lenni. Apa, Józsa
Péter a Karbantartási Igazgatóság, Armatúra és Csővezeték Karbantartó Osztályon dolgozik karbantartás-ellenőrként. Anya korábban (Lara születése előtt) a dunaújvárosi FHB Bankban tanácsadóként dolgozott, azóta
minket, lányokat gondoz itthon.
Ikerbabák vagyunk. Kiss Biankának és Kiss Rebekának hívnak bennünket. 2014. április 30-án születtünk
Budapesten, 2320 grammal és 48 centiméterrel, valamint
2510 grammal és 51 centiméterrel. Első lurkók vagyunk a
családban, így szüleinket igencsak intenzív tanfolyamban
részesítjük. Dolgukat megkönnyítve, jó babák vagyunk,
sokat alszunk, eszünk és nézelődünk. Apukánk Kiss Tamás
Ágoston az Üzemviteli Igazgatóságon műszaki főszakértő, anyukánk Kissné Gohér Judit angol nyelvtanár.
kfe
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Nyaralni jó!

„Jól élni, jól utazni: zsebed kérdése. Szépen élni, szépen utazni: a szíved és eszed dolga. A gondok pog�gyászát mindenestre otthon kell hagyni.” Idézet egy,
az 1900-as évek elején írt útikönyvből.
Végre itt a nyár, a jó idő, és a napsütés mindenkit
egy kis szabadságra csábít. Van, aki csak a hétvégi
kertjébe vágyik, de van, aki messzi tájakról álmodik.
Idegen országokat, városokat megismerni az egyik
legizgalmasabb dolog, az ott élők szokásaiba, kultúrájába bepillantani felejthetetlen élmény. Testi-lelki
felüdülést, kikapcsolódást persze csak akkor jelent
egy utazás, ha alaposan felkészülünk rá, és betartjuk
azokat az írott és íratlan szabályokat, amelyek – különösen külföldön járva – irányítanak és segítenek
bennünket.
Az etikett követelményei általában nemzetköziek,
de a helyi sajátosságok erősebbek a nemzetközieknél. Nem modortalanság, ha a finnek nem kívánnak
jó étvágyat a terített asztalnál, ha egy kínai hangosan
böfög evés közben vagy ha egy japán férfi a felesége előtt lép be bárhová. Így indulás előtt nemcsak a
nyelvi, földrajzi és egyéb sajátosságokat kell megismerni, hanem az adott ország fő illemszabályait is,
hogy elkerülhessük a kellemetlen helyzeteket.
Az első leghasznosabb szabály, hogy tanuljunk
meg néhány alapvető szót - úgymint a kérem, köszönöm, jó reggelt, jó napot, viszontlátásra – az adott
ország nyelvén, mert mindez egy mosoly kíséretében csodákra képes! És annak ellenére, hogy ma
már szerencsére egyre többen beszélünk valamilyen
világnyelven, nem árt, ha velünk van egy kis úti szótár, szószedet vagy az okostelefonunkra feltöltünk
egy elektronikus szótárat. Igen udvariatlan és nevetséges, amikor valaki egyre hangosabban és tagoltabban kérdez magyarul egy helybélit vagy netán
hangutánzó szavakkal „ham-ham” jelzi, hogy éhes és
éttermet keres.
A fotózás, a videózás hozzátartozik a nyaraláshoz.
Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy jogsértés
engedély nélkül lefotózni valakit. Tehát kérjünk engedélyt attól a személytől, akit meg akarunk örökíteni, és/vagy némi aprópénzzel, kis magyaros szuvenírrel köszönjük meg neki a „közreműködését”.
Bár lazítani akarunk a nyaralás idején, az öltözködésnek azonban ilyenkor is megvan a maga illemtana. Jó, ha tudjuk például, hogy a tengerparti szálloda
éttermében reggelinél a póló sorttal megengedett,
de este már nem mehetünk be atlétatrikóban, rövidnadrágban és strandpapucsban vacsorázni. A legnagyobb rekkenő kánikula ellenére sem léphetnek be
a nők fedetlen vállal semmilyen vallási szent helyre,
ezért igen jó szolgálatot tehet egy könnyű sál vagy
kendő a táskában.
Nyáron a leggyakoribb és legkedveltebb úti cél
valamelyik tengerpart, ahol mindenki pihenni, kikapcsolódni szeretne. Úgy illik tehát viselkedni,
hogy ebben ne zavarjuk egymást, még akkor sem, ha
a nyár, a napsütés, a határtalan víz lazábbá, felszabadultabbá tesz bennünket. A tisztaság megőrzése a
vízparton és a vízben, a megfontolt alkoholfogyasztás, az érzelmek tapintatos kifejezése mind-mind
megköveteli tőlünk a helyes viselkedés szabályainak
betartását.
Egy szó, mint száz: utazzunk akár bel-, akár külföldön, nyaraljunk hegyek között vagy vízparton,
biztos jól fogjuk magunkat érezni, ha ugyanolyan
udvariasak, kedvesek figyelmesek, és körültekintőek
vagyunk, mint a hétköznapokon!
KABé

