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Ismét nagy érdeklődés mutatkozott
a Paksi Atomerőmű iránt

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben tett látogatást
dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisz‑
ter szeptember 23‑án délután. A miniszter
Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. elnök-vezérigazgatója és Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazga‑
tója kíséretében üzemi bejáráson vett részt.
Seszták Miklós az üzemlátogatást követő
sajtótájékoztatón elmondta: hatékony, min‑
denre odafigyelő munkát tapasztalt az atom‑
erőműben. Baji Csaba kihangsúlyozta: az
atomerőmű biztonságosan üzemel, eredmé‑
nyeit számos nemzetközi vizsgálat is igazolta.
A sajtótájékoztató után Seszták Miklós mi‑
niszter az erőmű közel negyvenéves múlttal
rendelkező két dolgozójának, Szinger Ádám‑
né analitikus laboránsnak és Darnai István
gépi forgácsolónak elismerést adott át a Paksi
Atomerőmű 2. blokkja indításának harminca‑
dik évfordulója alkalmából. 
LA

Baji Csaba, dr. Seszták Miklós és Hamvas István

Szinger Ádámné

Darnai István

Az ötödik vietnami delegáció Pakson
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14. alkalommal
Családi Napját.
A Nyílt Nap ez alkalommal is lehetőséget adott a Duna jobb és
bal partján fekvő, Pakshoz közel eső települések lakóinak, hogy
megismerjék Magyarország egyetlen nukleáris létesítményének
biztonságos működését, bővebb információkat szerezzenek
róla, és ezáltal erősebbé váljon a lakosság és az erőmű kapcsolata. Idén Foktő és Pusztahencse települések lakói voltak a meghívottak. Közel 400 fő érkezett a szeptember 13-i rendezvényre.
A bemutatás kiemelkedő része az üzemlátogatás volt, amelyen felkészült szakemberek részletes tájékoztatást nyújtottak
az érdeklődőknek. A szakmai bemutatás mellett horgászversenyt is hirdettek, amely során sikeres eredmények születtek.
A gyerekek napját csillámtetováló, játszókamion és változatos kézműves foglalkozások tették mozgalmassá, majd a Kondor-tónál sokszínű néptáncbemutatót adott a Pusztahencsei
Néptáncegyüttes. Az ízletes ebédet egy nagy ünnepi torta követte, majd Bódi Csaba koncertje és végül lufieső zárta a rendezvényt.
A hagyományokhoz hűen másnap, szeptember 14-én az erőmű dolgozói és családtagjai, közel 2000 fő vett részt a látogatóközpont területén és környezetében megszervezett eseményen.
A Családi Nap célja idén is az volt, hogy a hozzátartozók közelebbről megismerve a létesítményt, betekintést nyerhessenek
családtagjaik munkahelyére, ennek érdekében az üzemlátogatás elengedhetetlen része volt a programnak. A látogatói útvonalakat kisvonattal és gyalogosan lehetett megtenni, emellett
lehetőség nyílt az Atomenergetikai Múzeum megtekintésére.
Sajnálatos módon az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, de ennek ellenére a szolgáltatásokban nem
történt fennakadás, hisz a szervezés rendkívül körültekintő,
előrelátó volt. Számos sportlehetőség, kreatív alkotó- és gyermeksziget várta a résztvevőket. Népszerű volt az Atomerőmű
Tűzoltóság emelőkosaras járműve és füstsátra, illetve a különböző ugrálóvárak, amelyek minden gyerekkorosztálynak egyaránt szórakozást nyújtottak. A kézműves foglalkozások, különböző programok párhuzamosan zajlottak, így az esemény
ideje alatt mindenki megtalálhatta a számára legkedveltebb
szórakozási lehetőséget. Délután ízletes ebéd várta a vendégeket, ezt követően Zoltán Erika és Kasza Tibor műsora zárta a
rendezvényt.
A sikeres hétvégén az érdeklődés és nyitottság ismét megmutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Mindezt alátámasztják
a rendezvényeken készített fotók, amelyek az erőmű Facebook-oldalán is láthatók. 
Sipos-Szabó Csilla, TLK
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Elismerést adott át Pakson a miniszter

Folytatódik a vietnami egyetemi oktatók képzésének programja a Paksi Atomerőműben.
A sikeres nemzetközi együttműködési megállapodás eredményeként az ötödik, negyvenfős vietnami csoport szeptember 29-én
érkezett meg az atomerőműbe.
A képzési program az előző három csoporthoz
hasonlóan a Budapesti Műszaki Egyetemen
megtartott háromhetes intenzív elméleti kép‑
zésből és az atomerőműben további háromhe‑
tes, elméleti és gyakorlati feladatokat is tartal‑
mazó oktatásból áll.
A programmal kapcsolatban az Oktatási
Főosztály Nemzetközi Oktatási Projektjének ve‑
zetőjét, Zsoldos Ferencet kérdeztük.
– A vietnami fél egyértelműen sikeresnek,
eredményesnek minősítette az eddigi együtt‑
működést, pozitív tapasztalataik alapján igé‑
nyelték annak folytatását. A program előkészítési
fázisában kollégáimmal beszereztük a vendégek
beléptetéséhez, illetve az üzemlátogatásokhoz

szükséges engedélyeket, ellenőriztük, aktuali‑
záltuk az oktatási anyagokat és a programot is.
A korábbi négy csoporthoz hasonlóan az okta‑
tásokra az adott szakterületek vezetőit, vezető
szakembereit kértük fel. Az oktatások most is
angol nyelven zajlanak. Annak érdekében, hogy
a vietnami vendégek átfogó, minden erőműves
szakterületre kiterjedő képzésben részesülhes‑
senek, a képzési tematika része a primer és a sze‑
kunder kör bejárása, a vegyészet, a biztonsági
kultúra, a reaktorfizika, a karbantartás, a tűzvé‑
delem, a baleset-elhárítás, a sugárvédelem, és a
bővítés engedélyeztetési eljárásának bemutatá‑
sa is. A program október 17-én zárul.
A további, nemzetközi együttműködési lehe‑
tőségeket tekintve Belorusszia és Kazahsztán is
érdeklődik a paksi környezet, a felkészült szak‑
embergárda, illetve az oktatási infrastruktúra
különlegességei, közöttük a Karbantartó Gya‑
korlóközpont által nyújtott képzési lehetőségek
iránt.
Kárpáti Viktor
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50 éves a SZTAKI
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Egykori és mai munkatársai, akadémikusok, kutatók, valamint az intézménnyel együttműködő cégek – köztük az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
képviselői ünnepelték a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében
szeptember 23-án az iskolateremtő
kutatásokat végző intézmény, a Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet (MTA SZTAKI) félszázados jubileumát.

Pekárik Géza

Az ünnepség résztvevőit Lovász László,
az Akadémia elnöke köszöntötte, majd
Vámos Tibor akadémikus, az intézet
egykori vezetője mondta el visszaemlékezéseit.
Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója méltatta
az eredményes együttműködést, amely
nélkül nem jöhetett volna létre a diagnosztikai és szakértőrendszerek folyamatos fejlesztése, a teljesítménynövelés,
az üzemidő-hosszabbítás. Az intézet is
hozzájárult ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés több mint felét a legolcsóbban állítja
elő. Kiemelte, hogy bár 2. generációs
blokkokat építettek az atomerőműben,
a folyamatos biztonságnövelés következtében már 3. generációsnak számítanak.
A rendezvény további részében a dinamikusan fejlődő két cég képviselői,
Lepsényi Zoltán, a Knorr-Bremse és Javier González Pareja, a Bosch igazgatói
a közlekedés automatizálása, vezetéstámogató rendszerek érdekében messze
előremutató fejlesztéseiket mutatták
be. Inzelt Péter, a SZTAKI igazgatója a
múltról és a jelen sikereiről számolt be.
A SZTAKI jogelődje, az Automatizálási
Kutató Intézet (AKI) 1964-ben alakult a
Műegyetem kutatóbázisán.
A jubileumi ünnepség szeptember
24-én az intézet épületeiben szakmai
előadásokkal és laborlátogatásokkal
folytatódott. Az elmúlt 50 év néhány
megőrzött termékét kiállították a Lágymányosi utcai székház előcsarnokában.
A korai rendszerfejlesztések között
nyert említést a Paksi Atomerőmű kazettaátrakó berendezésének irányító
rendszere, valamint az erőmű számára
végzett, máig tartó informatikai rendszerfejlesztés.
A kutatóintézet fennállásának 50.
évfordulója alkalmából jelent meg
szeptember 1-jén Szentgyörgyi Zsuzsa
A Sziget – Ötvenéves az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete című kötete.gyulai

Mert minden szavunk számít…
A Paksi Atomerőműben a nukleáris biztonság mindenkori
elsődlegessége mellett – műszakilag megalapozottan és optimális költségszinten a lehető leghosszabb ideig – a villamosenergia-termelés maximalizálása a fő cél. E mondat vállalatunk jövőképét tükrözi, amelynek kommunikálása stratégiai
gondolkodást követel.
A témáról beszélgetve dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató
kihangsúlyozta, hogy a nukleáris téma kommunikációs szem‑
pontból is rendkívül érzékeny terület, és a közvélemény részéről
mindig is fokozott érdeklődés övezi. Ennek tudatában az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. a kezdetektől fogva a nyitott kommuni‑
káció politikáját követve igyekszik folyamatosan tájékoztatni a
nyilvánosságot az erőművel kapcsolatos hírekről, információkról.
Míg korábban a tájékoztatás elsődleges eszköze a nyomtatott
média volt, manapság egyre szélesebb spektrumban, az elektro‑
nikus és a közösségi média adta lehetőségeket is kihasználjuk az
ismeretterjesztésre. Szándékosan emelném ki az ismeretterjesztés jelentőségét – mondta dr. Kovács Antal – hiszen a nukleáris
termelés társadalmi elfogadottságának egyik alapja, hogy a
közvélemény a megfelelő, hiteles forrásból szerezze ezirányú
ismereteit. A legnagyobb körültekintésünk ellenére is – a sajtó
jellegéből adódóan – sajnos előfordulnak olyan esetek, mint
amikor egy egyszerű, tervezett karbantartással, ami ütemezett
módon, a MAVIR-ral egyeztetve történt, bekerültünk a magyar
média fősodrába, mégpedig félreértelmezve, helytelen módon
közvetítve az eseményt. Fenntartással kell kezelni ezeket a sajtóban megjelenő, erőművel kapcsolatos híreket, mert ezeket a
tudatlanság vagy éppen az előítélet is befolyásolhatja.
Fontos tudatosítani munkatársainkban, hogy a nem erőműves
dolgozók, rokonok, barátok szomszédok, ismerősök számára
közvetített információk nagy jelentőséggel bírnak. Hiszen az
atomerőművel kapcsolatban az itt dolgozók mindannyian hiteles
forrásnak számítanak saját köreikben és közeli, távolabbi ismerő‑
seik körében is, a tőlük származó információkat pedig fenntartás
nélkül elfogadják. Ha mindannyian megértjük, hogy egy-egy
erőművel kapcsolatos megnyilvánulásunk, milyen sok ember‑
hez, milyen széles társadalmi körhöz jut el, akkor felismerjük azt
is, hogy mi vagyunk képesek a társadalmi elfogadottságot, az

erőműről kialakított képet a leginkább formálni. Az atomerőmű
tevékenysége hazánk egészére befolyással bír, ezért kiemelt fon‑
tosságú a társadalmi bizalom fenntartása és növelése, az erőmű
hírnevének erősítése.
A Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai folyamatosan
azért dolgoznak, hogy a korrekt tájékoztatás jegyében az atom‑
erőművel kapcsolatos félelmeket, téveszméket eloszlassák.
Kedves Munkatársunk, e tevékenység sikeréhez Te is hozzájárul‑
hatsz, hiszen MINDEN SZAVUNK SZÁMÍT!

Tamási Ildikó, Szabó Zoltán

Eredményes együttműködés

Szekszárd városa és a Paksi Atomerőmű együttműködésének eredményeiről és bíztató további kapcsolatáról
adott tájékoztatást a sajtó képviselőinek október 2-án
Ács Rezső, Szekszárd Város alpolgármestere és Hamvas
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
Hamvas István elismeréssel szólt a városban végrehajtott
fejlesztésekről, az erőmű által nyújtott támogatások felhasználásáról. Meglátása szerint a város jó úton halad az
erőmű tervezett új blokkjainak építése kapcsán kialakuló
helyzetre való felkészüléshez és a szerepvállaláshoz. Ács
Rezső ismertette a Paksi Atomerőmű támogatásával megvalósult legjelentősebb fejlesztéseket, és kiemelte, hogy
Szekszárd városa felkészül a Paksi Atomerőmű jövőbeli
tervei, beruházásai kapcsán kínált lehetőségekre.

Munkavállalói fórum
A 2. blokk 1. sz. aknájában 2003 áprilisában megsérült
üzemanyag-kazettákat tartalmazó tokokat 2014 nyarán a
terveknek megfelelően elszállították az oroszországi Majak város kiégettüzemanyag-feldolgozó üzemébe. Az elmúlt 11 év munkájának és eredményeinek ismertetése
céljából tartott munkavállalói fórumot Hamvas István
vezérigazgató szeptember 23-án.
A fórum a 2003. áprilisi események áttekintésével kezdődött.
A vezérigazgató felidézte azokat a körülményeket, amelyek
az energiatermelő nukleáris technológiától teljesen függetlenül, egy önálló tisztítótartályban történő mosatás során 30
db üzemanyag-kazetta sérüléséhez vezettek.
A történtek után a helyreállítási munkákra több lépcsőben került sor. Először a 2. blokkot kellett újraindítani, mivel
ennek főjavítása során a hozzá tartozó 1. sz. aknában volt a
tisztítótartály, amelyben megsérültek a kazetták, és ez akadályozta az eredeti tervek szerinti visszaindulást. A 2. blokk egy
év múlva, 2004-ben újra üzembe állt. Ezt követően 2007-ig
megtörtént az 1. sz. akna helyreállítása: a sérült üzemanyag
eltávolítása és betokozása, azaz speciális tároló-, mozgatást
is lehetővé tevő tokokban való elhelyezése. A feladatok harmadik, egyben zárórésze a tokozott üzemanyag kezelésével
kapcsolatos teendőket foglalta magába: az átmeneti tárolást,
a szállításra való előkészítést és az elszállítást. A lehetséges
megoldások közül az Oroszországba történő elszállítás, s egy
ottani, erre specializálódott üzemben végrehajtandó feldolgozás megvalósítása mellett született meg a döntés.
A tokozott üzemanyag nemzetközi normák szerinti szállítható állapotba hozása (kiszárítása, hermetikus lezárása)

megkívánta a megfelelő technológia kidolgozását és engedélyeztetését, a szükséges eszközök legyártását, a kapcsolódó
műveletek begyakorlását és – természetesen – azok végrehajtását. Ezek a szállítást előkészítő műveletek az elmúlt év
végéig sikeresen lezajlottak.
A szállítási tervet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) „A radioaktív anyagok biztonságos szállításának
szabályai” című szabványa, valamint a különböző nemzeti
szabályok szerint kellett elkészíteni. A szállítóeszközt és a
szállítási módot minden érintett országban – Magyarország,
Ukrajna, Oroszország – engedélyeztetni kellett. Az Ukrajnában időközben kialakult állapotok miatt az is fontos szemponttá vált, hogy az útvonal ne érintsen konfliktussal terhelt
területeket. A konténerek összeállítása és rakodása során a
NAÜ, illetve az E
 URATOM állandó felügyeletet biztosított.
A gondos előkészületek eredményeként a szerelvény a tervezett időben átlépte az előírt határátkelőket, és megérkezett az
oroszországi feldolgozó üzembe.
Hamvas István köszönetet mondott a munkában részt
vevő valamennyi szakembernek, a Paksi Atomerőmű gárdájára jellemző szakértelem és elkötelezettség újabb bizonyítékának nevezve a 2003-as eseményekből fakadó feladatok
sikeres és immár végleges lezárását. Egyben felhívta a figyelmet – az azóta idekerült fiatal kollégákat külön is megemlítve – a történtek tanulságaira, a biztonság még inkább fókuszba állítására, annak érdekében, hogy ne alakulhassanak
ki még egyszer hasonló problémához vezető körülmények.


Prancz Zoltán
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A Paksi Atomerőmű informatikai partnerei szep‑
tember 14-én érkeztek látogatásra az erőműbe,
ahol többek között az Atomenergetikai Múzeu‑
mot is megtekintették.

Szeptember 18-án az Országos Mentőszolgálat fő‑
igazgatója, dr. Burány Béla és munkatársai jártak
az atomerőműben és látogatást tettek az erőmű
területén feladatot ellátó, az Atomerőmű Tűzoltó‑
ság által működtetett mentőszolgálatnál is.

A cseh Dukovany Atomerőmű körzetében fekvő
települések vezetői, képviselői látogattak szep‑
tember 18-án a Paksi Atomerőműbe. A vendégek
elsősorban az üzemidő-hosszabbítás előrehaladá‑
sáról és társadalmi vonatkozásairól tájékozódtak.

Kormánymegbízotti látogatás
Személyesen is meggyőződött a Paksi Atomerőmű biztonságosságáról dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, aki elismerően nyilatkozott a létesítményben szerzett tapasztalatairól.
A Paksi Atomerőmű kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
a környezetében élők folyamatosan információt kapjanak a létesítmény működéséről, az erőműben végzett
aktuális munkákról, a termelés biztonságosságáról.
A Tolna Megyei Kormányhivatal megalakulása óta figyelemmel kíséri az atomerőmű tevékenységét, ezzel
is biztosítva az erőmű tevékenysége feletti hatósági
kontrollt, és azt, hogy a térség településeinek polgárai
első kézből kapjanak tájékoztatást az atomerőműben
elvégzett feladatokról és a szükséges fejlesztésekről.
A kormányhivatal képviselői számára Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója mutatta be az aktuálisan folyó munkálatokat.
„Tolna megye lakossága érthető okokból nagy érdeklődést mutat minden, az atomerőművel kapcsolatos információ iránt. Szükségesnek tartom, hogy időről
időre személyesen is meggyőződjünk az erőműben zajló munkák eredményességéről, aminek köszönhetően
folyamatosan fenntartható az erőmű és környezetének
biztonsága. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy
az atomenergia használata nem jár környezetszennyező
kibocsátással, így Tolna megye legnagyobb foglalkoztatója és adófizetője nagy mértékben hozzájárul hazánk
levegőtisztaságához. Magyarországon a Paksi Atom-
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Vendégeink voltak

erőmű jelenti az ellátásbiztonság alappillérét a villamos
energia területén, az eredmények pedig azt mutatják,
hogy a magyar lakosság tudja és megbecsüli ezt.”– foglalta össze tapasztalatait dr. Horváth Kálmán, a Tolna
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
A Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Horváth Kálmán szeptember 29-én
tájékozódó látogatást tett Pakson az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál, valamint az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumban. A vendéget
Mittler István, a Paks II. kommunikációs igazgatója kísérte, az ESZI-ben Szabó Béla igazgató
és Horváthné Szűcs Marianna fogadta.

Őszi programok az Atomenergetikai Múzeumban
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai
Múzeuma (AEM) sajtótájékoztatón mutatta be azon
programjait, melyekkel csatlakozik az idei Múzeumok
Őszi Fesztiválja elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. A sajtóeseményen szó esett az intézmény
idei tanévre tervezett múzeumpedagógiai elképzeléseiről, illetve bemutatták a kiállítótér megújított első
vitrinsorát is.
A „Régen volt, hogy is volt?” címet viselő program egy
történeti időutazást foglal magába (október 10-én), ahol
Pónya József, az atomerőmű első vezérigazgatója és Ko‑
váts Balázs, az Energetikai Szakképzési Intézet alapító
igazgatója idézi fel a múltat.
„A jövő energiája” című rendezvény (október 21-én) a
fenntarthatóságról, a környezet védelméről szóló elkép‑
zeléseket hivatott rajz formájában megjeleníteni.

A „Játszd újra, tekerd gyorsabban!” című program egy
zenész-közönségtalálkozó. Lukács Péter, a Bikini gitárosa
egy elektromos hangszert szólaltat meg egy szobabicik‑
li tekerésével generált áram segítségével. A rendezvény
fénypontja az a lehetőség, hogy a jelentkezők saját
hangszerükön jam-sessiont játszhatnak az ország egyik
legképzettebb gitárosával. Időpontja: 2014. november
4. 18-20 óra.
A múzeumpedagógiai program tartalmazza a fizi‑
kaórák folytatását, az óvodákkal való szorosabb kapcso‑
latépítést és a nyári jutalomtábor tervét. múzeum egyre
ismertebb és kedvelt célállomása lett a tanulmányi ki‑
rándulásoknak.
Az Atomenergetikai Múzeum látogatóinak száma ez
ideig elérte a 40 ezret.

LAnna

Negyedszer is a tiszta energia győzött Budapest utcáin
Lengyel delegáció érkezett látogatásra szeptem‑
ber 25-én a Paksi Atomerőműbe.

Bodajki Ákos

A WIN (Nők a nukleáris energetikában) paksi csoportja meghívására szeptember 6-án finn óvónők érkeztek a Paksi Atomerőműbe. A WIN részéről Bódis
Zoltánné Zsóka és Szucsán Marina, az erőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja részéről Varga József
fogadta és tájékoztatta a vendégeket. Az erőmű-látogatásra a vendéglátó magyar óvónők, a Benedek
Elek Óvoda és a Napsugár Óvoda nevelőtestületének
tagjai is elkísérték finn kolléganőiket, akik a testvérvárosi együttműködési program keretében érkeztek
a finnországi Lovisából, Paks testvérvárosából.

Hét kategóriában, minden korábbit
meghaladó számban, több mint 60
szénhidrogén-meghajtást nélkülöző, környezetbarát jármű versenyzett szeptember 20-án az MVM
Energia Futamon, Budapest belvárosában, a Lánchíd pesti hídfőjénél,
a Széchenyi téren.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. különleges, immár nemzetközi szintre lépő rendezvényével
idén negyedik alkalommal hívta fel
a közönség figyelmét az üvegházhatású gázok kibocsátása nélküli
energiatermelés és -felhasználás
fontosságára. Az Európai Mobilitási Hét kiemelt hazai rendezvényének fővédnöke dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter volt.
A kizárólag nem konvencionális
módon meghajtott járművek verse-

nyeként a már Európa-szerte jegyzett IV. MVM Energia Futamon a
napelemes autók, különleges prototípusok, átalakított szériaautók,
elektromos versenyautók és motorok, valamint egy különleges, magyar fejlesztésű elektromos busz fejlesztői mellett a zöld innovációk, a
fenntartható fejlődés és városi közlekedés iránt elkötelezett hírességek
is rajthoz álltak.
„Sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportként az MVM
aktívan hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez. A fenntarthatósághoz azonban a gazdaság fejlődésének támogatásán kívül két másik,
ezzel egyenrangú pillérre is szükség
van: a környezet védelmére és a
társadalmi célok megvalósítására.

A három pillér közötti hosszú távú
egyensúly megteremtése az ország
érdeke. Az MVM ezért is tekinti
erkölcsi kötelességének, hogy piaci súlyához mérten részt vállaljon
az össztársadalmi ügyek támogatásában, így a lakosság környezettudatosságának növelésében is” –
mondta a verseny megnyitóján Baji
Csaba, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az Energia Futam délutánján
Budapesten, a Hősök terén
rendezett Nemzeti Vágtán
idén is nagy sikert aratott az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által támogatott Kocsitoló‑
verseny.

4

2014. október

fotó: László Orsolya

A Modulo buszcsalád elektromos hajtású prototípusának
megtekintésére és próbaútjára nyílt lehetőség szeptember
22-én Pakson.
A Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja mellett az erőmű
munkatársai, az Energetikai Szakközépiskola (ESZI) előtt a város lakói te‑
kinthették meg a járművet. Próbaútra is lehetőség nyílt az erőműtől az
ESZI-ig. Az Evopro csoport által alokálisan zéró károsanyag-kibocsátású
városi és elővárosi közlekedésre fejlesztett autóbusz nemcsak Pakson,
hanem az ország 11 városában is bemutatkozott. Modulo busz egy
feltöltéssel 130–140 km-t tud megtenni. Ütemezett töltéssel az atom‑
erőműben éjszaka termelt áram felhasználásában is szerepet játszhat.

A MEE 61. vándorgyűlése
Az „Igények és lehetőségek új egyensúlya” volt a mottója a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület (MEE) éves szakmai rendezvényének,
amely ez évben is jelentős számú szakembert vonzott az elektrotechnikai ipar különböző területeiről. A központi téma, amelyben
a szakma meghatározó személyei megszólaltak, az „Energetika és
integráció: kutatási, piaci folyamatok az energiatermeléstől a felhasználásig”, jelezte a rendezvény súlyát a gazdaságban, az elektrotechnika és az energetika tudományában. A szeptember 10–12.
között megtartott gyűlésnek hétszáznál több regisztrált résztvevője volt. A kiállítói terület meghaladta a 400 négyzetmétert. A
konferencia ülésein 15 szekcióban 80 előadás hangzott el a három
nap alatt.
Az MVM Csoport standján az alábbi cégek biztosítottak állandó
képviseletet: MVM Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., MVM ERBE Energetikai Mérnökiroda Zrt. és MVM Partner Zrt. Tájékoztató kiadványokkal a MAVIR Zrt. is jelen volt a helyszínen. Könyvek, prospektusok, éves
jelentések, ajándéktárgyak jelentették a tárgyi szolgáltatást, és természetesen minden látogató és szakember választ kapott konkrét
kérdéseire is.
Az előadások kiemelten foglalkoztak a villamosenergia-hálózat
égető kérdéseivel, így az elosztó hálózatok korszerűsítési igényeivel. A közép- és kisfeszültségű hálózat elemei nagy részben a 6070-es években épültek, így hamarosan élettartamuk végére érnek.
Az egyesület szükségesnek tartja, hogy a fogyasztók felé összehangolt és tudatos kommunikáció történjen az energiahatékonyság és
energia-tudatosság növelésére. Ennek megvalósításában kiemelten fontosnak tartja, hogy ez a kommunikáció szerepet kapjon az
oktatásban is, az általános iskoláktól kezdve.
A MEE javasolja továbbá, hogy a fogyasztók korszerű véleménynyilvánítási, kommunikációs lehetőségei is épüljenek be az
ipar szereplőinek működésébe, és ezt mind a szolgáltatók, mind a
szabályozási környezet tudatosan támogassa.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület elkötelezett abban, hogy
kiterjedt szakmai tudásbázisára támaszkodva segítse a döntéshozókat a villamosenergia-ipar új egyensúlyi helyzetének kialakításában, az energiastratégia pontosításában, a társadalom energiatudatosságának növelésében, a műszakilag, gazdaságilag és
stratégiailag jól megalapozott döntések meghozatalában.
Forrás: MEE hivatalos közleményei
Varga József

Természetismereti vetélkedőt támogatott a Paksi Atomerőmű
Harmincegyedszer rendezték meg az ország
középiskoláit megmozgató rendezvényt,
a Bugát Pál természetismereti vetélkedőt,
amelynek egyik fő támogatója az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. volt.
A diákok a verseny első napján már a kora délutáni órákban az iskolapadokban dolgoztak az
írásbeli feladatok megoldásán. A hivatalos megnyitón dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár és
Bozsik István, Gyöngyös város alpolgármestere
üdvözölte a diákokat és felkészítő tanáraikat.
Két előadás is gazdagította az esti programot.
Dr. Szerényi Gábor a táplálkozáskutatás érdekességeiről számolt be, míg Radnóti tanárnő
– a vetélkedőhöz kapcsolódó mérési adatok feldolgozását segítendő – technikai iránymutatást
adott az egybegyűlteknek. A megnyitó után az
érdeklődők látogatást tettek a Mátra Múzeumban.
Másnap megkoszorúzták Bugát Pál emléktábláját, és a számítástechnikai gyakorlatokat a
Berze Gimnázium géptermében végezték. Kis
szünet után a kémiai labor várta a hallgatókat
gyakorlatra. A délután már a pihenésé volt, egy
mátrai kirándulással összekötött tanulmányút várta a fiatalokat. Este a zsűri ismertette az
eddigi feladatok megoldásait. A következő nap
újra a „Berzében” kezdődött a mindent eldöntő
szóbeli versennyel. Humoros és komoly kérdé-
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Elektromos busz járt
próbaúton Pakson

sek, tippeléssel megoldandó feladatok, rögtönzött előadások gazdagították a versenyt. Sor
került az ún. hozománydolgozatok értékelésére
is, amiket az induló csapatok előzetesen otthon
készítettek el az általuk választott témakörből.
A dolgozatok értékelése a versenytől függetlenül
és előzetesen történt, nem volt hatása a versenybéli helyezésre. A zsűri két csapat dolgozatát
díjazta. Egyikük a különböző fűszereket, míg a
másik a tojás tulajdonságait vizsgálta.
A verseny abszolút első helyét a debreceni
Tóth Árpád Gimnázium csapata (Alekszejenkó
Levente, Hotzi Judit, Árva Hédi) nyerte. Felkészítő tanáraik közül Gőz József tanár úr kísérte
el a hallgatókat. A legjobb három csapat tagjait a
Paksi Atomerőmű – túl a szervezéshez nyújtott
támogatáson – könyvjutalomban részesítette.

Varga József

Felkészülés az OSART-vizsgálatra
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
üzemeltetési biztonsági felülvizsgálatot
(OSART) végez október 27. és november 13.
között a Paksi Atomerőműben. Ez lesz a harmadik ilyen típusú nemzetközi felülvizsgálat
az erőmű működésbe lépése óta, a legutóbbi
vizsgálatra 13 évvel ezelőtt, 2001-ben került
sor. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel egyeztetetten
még 2013-ban kérte fel a NAÜ-t a vizsgálat lebonyolítására.
A NAÜ OSART-vizsgálati programja már több
mint harmincéves múltra tekint vissza, így az
egyik legrégebbi biztonsági felülvizsgálat a
nukleáris iparágban. A vizsgálat terjedelme tíz
területet ölel fel (Cégirányítás és vezetés; Kép‑
zés és oktatás; Üzemvitel; Karbantartás; Műszaki
háttér; Üzemeltetési tapasztalatok; Sugárvéde‑
lem, Vegyészet, Baleseti tervezés és felkészülés,
Súlyosbaleset-kezelés), és lefedi az atomerőmű
szinte teljes működési spektrumát.
A vizsgálati csoport két NAÜ-s vezetőből, ti‑
zenegy szakmai vizsgálóból és három megfigye‑
lő státuszú vizsgálóból fog állni.
Annak érdekében, hogy a NAÜ vizsgálata cé‑
günk számára eredményes legyen, már a tavalyi
év végén megkezdtük a felkészülést. Ennek első
mozzanataként az erőmű érintett szakterületi ve‑
zetőiből megalakult egy szakmai csoport, amely
a vizsgálók erőműves partnereként a vizsgálat
lebonyolításában közreműködik. Ezt követően,
2013. december 9–11. között a NAÜ felkészü‑
lési értekezletet és szemináriumot bonyolított
le erőművünkben. Az értekezlet keretén belül a
NAÜ képviselői előadásokat tartottak az erőmű
érintett felső vezetőinek és a leendő paksi part‑
nercsoportnak az OSART-vizsgálati módszertan‑
ról, és gyakorlati betanítás keretében ismertették

meg a vizsgálat alatt
alkalmazott területi
ellenőrzési módsze‑
reket.
Ez év március 1. és április 30. között – a NAÜ
vonatkozó kritériumgyűjteményét felhasználva
– lebonyolítottunk egy OSART-vizsgálati terü‑
letek szerinti önértékelést, amelynek eredmé‑
nye alapján egy felkészülési intézkedési tervet
állítottunk össze a beazonosított hiányosságok
kiküszöbölésére. Az itt meghatározott feladatok
végrehajtása nagyobb részben befejeződik a
vizsgálat kezdetéig, és remélhetőleg éreztetik is
majd kedvező hatásukat a vizsgálat lebonyolítá‑
sa alatt.
Szeptember folyamán széles körű oktatás
keretében ismertettük meg az erőmű munka‑
vállalóival a vizsgálatra vonatkozó legfonto‑
sabb információkat és a felkészülési önvizsgá‑
lat eredményeit. Ez is azt a célt szolgálta, hogy
dolgozóink körében fokozzuk az elkötelezett‑
séget a vizsgálat minél sikeresebb lebonyolí‑
tásáért.
Fontos kiemelni, hogy az OSART egy ön‑
kéntesen igényelt megmérettetés, és a Paksi
Atomerőmű a vizsgálócsoport meghívásával
is kinyilvánítja elkötelezettségét erőművünk
biztonsági színvonalának és működési folya‑
matainak fejlesztésére, független nemzetközi
értékelésére. Egyúttal kifejezi nyitottságát is
arra vonatkozóan, hogy a vizsgálat eredményei
megismerhetővé váljanak nemcsak a nukleáris
iparág résztvevői, hanem az ország politikai és
társadalmi szervezetei és a közvélemény szá‑
mára is.
Varju Attila, az ÜBO vezetője, az OSART-vizsgálat koordinálója és az erőmű képviselője az
OSART-teamben
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AZ ÖRÖK MÁSODIK
Harmincéves a 2. blokk

A 2. blokk fizikai indításán és a
párhuzamos kapcsolásán részt
vett személyek, akik a hivatalos műszaknapló és a korabeli
újság szerint jelen voltak:

Fizikai indítás

1984. augusztus 26. 12 óra 48 perc (B műszak)

Ha lelke lenne, már bizonyosan megsértődött volna a folyamatos mellőzés, elhallgatás, a kettős mérce miatt,
mert mindig csak a két évvel idősebb
1. blokkot ünnepeltük. Ez a mellőztetés csak részben indokolt, hiszen az
indítószemélyzet számára szinte azonos izgalmat és feszültséget jelentett
a mindenkori indítás.
Az engesztelés reményében idézzük fel
a végre ünnepelt blokk fizikai indítását
is. Ebben nagy segítségünkre van a korabeli tudósító, Hazafi József Urántollas
újságíró.
Időpont: 1984. augusztus 25–26.
A blokkvezénylőben a fizikusok az
indítás „bibliáját” forgatják. Éjjel két
óra tíz perckor Beier Mathias két széket visz a kezelőpulthoz. Az egyikre
leül, a másikon Földesi János operátor foglal helyet. Hét percre rá megkezdik a szabályozórudak emelését,
amely órákig tart. Először egy hatos
köteg emelését kezdik, és 25 centimétert emelnek rajtuk.
Közben váltás, Radnóti István ügyeletes mérnök, Faragó Zoltán indításvezető fizikus és Kósa István ellenőrző
fizikus veszi át a műveletek irányítását.
Hét órakor Buday Gábor „hazaküldi”
pihenni az előző műszakban dolgozó fizikusokat. Délelőtt tíz órakor egy halk
pittyegés jelzi a vezérlő hangszóróján,
hogy éled a reaktor. Háromnegyed egykor már egyenletes hangot jelez a hangszóró. A vezénylőben lévők szeme a
műszerekre tapad, amelyek egyre többször megmozdulnak. A kiíró szerkezet
először csak gyors kilengéseket regisztrál, majd lassul a mozgása, és 1984. augusztus 26-án 12 óra 48 perckor megáll.
Ebben a pillanatban az atomerőmű 2.
blokkja életre kelt.
Két hét múlva, 1984. szeptember
6-án folytatódik az utolsó művelet, a
párhuzamos kapcsolás.
A vezénylőben csoportokban folyik
a halk beszélgetés. Maróthy László tudományos indításvezető, Hlavati József,
a karbantartók főnöke, Simon Péter
üzemviteli főnök halkan beszélgetnek.
A gépházban Sztrida Ferenc hallgatja a

már dübörgő négyes turbinát, negyven
percig tartott, amíg a reaktor termelte
gőzzel elérte a háromezres fordulatot.
A blokkvezénylőben Polyák Sándor
indításvezető fizikus tájékoztatja az
érdeklődőket a pillanatnyi helyzetről
és a várható eseményről. Nagy Sándor
ügyeletes mérnök 1 óra 47 perckor telefonon jelenti az Országos Villamos
Tröszt ügyeletesének, hogy a párhuzamos kapcsolás várhatóan 2 óra után
5–10 perccel meg fog történni.
A villamos szakemberek elfoglalják
a helyüket a kezelőpultoknál, majd két
óra előtt megérkezik Pónya József vezérigazgató kíséretében Kapolyi László
ipari miniszter, K. Papp József, a megyei pártbizottság első titkára, Császár
József, a megyei tanács elnöke és a
szovjet szakértők vezetői.
Nagy Sándor megáll a blokkvezénylő
közepén:
– Kapolyi elvtárs! Nagy Sándor
ügyeletes mérnök jelentem, hogy a
Paksi Atomerőmű 2. blokkját előkészítettük a párhuzamos kapcsolásra. Kérem, engedélyezze a párhuzamos kapcsolás végrehajtását.
– Engedélyezem és gratulálok –
mondja a miniszter.
Az ügyeletes mérnök két órakor kiadja az utasítást Vesza József blokkelektrikusnak a párhuzamos kapcsolásra. Az elektrikus ellenőrzi a turbinák
fordulatszámát a műszereken, majd
17,75 kilovoltra fölgerjeszti a generátort, és ezt követően elindítja a szinkronozó automatát. A turbinák fordulatszáma egyre jobban közelít az ország
többi generátorának fordulatszámához,
majd 2 óra 2 perckor felcsattan a taps, a
2. blokk áramot termel az országos hálózatra. Öt perc múlva már 65 MW teljesítménnyel vesz részt az ország energiaellátásában.
Szép és felemelő esemény volt, érdemes megállni egy pillanatra, és emlékezni azokra a személyekre, akik olyan
szerencsések voltak, hogy részesei lehettek a 2. blokk párhuzamos kapcsolásának.

Beregnyei Miklós

Közreműködők:
Nagy Sándor ügyeletes mérnök
Buday Gábor fizikus
Polyák Sándor fizikus
Sarkadi Dezső ellenőrző fizikus
Dr. Mikó Sándor ellenőrző fizikus
Horváth József primerköri gépész
Beier Mathias indításvezető
Földesi János operátor
Radnóti István ügyeletes mérnök
Faragó Zoltán indításvezető fizikus
Kósa István ellenőrző fizikus
Pázmándi István, 1. b. ügyeletese
Pék István reaktoroperátor
Fejes István turbinaoperátor
Szabó György villamos művezető
Balogh István művezető (KTO)

Párhuzamos kapcsolás

1984. szeptember 06. 02.00 (E műszak)

Közreműködők:
Nagy Sándor ügyeletes mérnök
Maróthy László tudományos indításvezető
Hlavati József karbantartás vezető
Simon Péter üzemviteli főosztályvezető
Sztrida Ferenc blokküzem vezető
Tóth Győző turbinagépész
Bimbó András technikus
Polyák Sándor indításvezető fizikus
Gálos Tibor villamos osztály vez.
Vesza József blokkelektrikus
Czekmeister Sándor 1. blokkügyeletes
Lovászi Zoltán reaktoroperátor
Kurucsó Sándor turbinaoperátor
Schönecker János reaktoroperátor
Melián György reaktoroperátor
Sárközi Béla főgépész (TO)
Steiger Ferenc villamos művezető
Győri István, folyamatirányitási szolgálat
Mohácsi Attila művezető (KTO)
Vass Pál dozimetriai szolgálatvezető
Bakos Gyula pr. gépész
Cserny Ferenc pr. gépész
Göttli József bet. blokkügyeletes
Nagy II. Sándor pr. gépész
Nagy Miklós pr. gépész
Vendégek:
Kapolyi László ipari miniszter
K. Pap József, megyei PB. első titkára
Császár József, a megyei tanács elnöke

A 15. megyei találkozót tartotta a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület október 4-én Szekszárdon. A rendezvény keretében az Országos
Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Érem díját adták át Beregnyei Miklós
helytörténésznek, üzemtörténésznek, a Paksi Atomerőmű
Atomenergetikai Múzeuma
vezető munkatársának.
A Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferenciának –
amit szeptemberben Balatongyörökön rendeztek – a hazai
ásványkincs 21. századi energetikai szerepének meghatározása volt a fő célja. Hasznos
információk hangzottak el a
hazai szén- és uránvagyonról,
és lehetőség nyílt a bányász
és geológus kollégákkal való
szakmai együttgondolkodásra. A Paksi Atomerőművel
való kapcsolatot tükrözi, hogy
e sorok írója az erőmű részéről
2003 óta vesz részt a konferencia munkájában, beszámolt az
erőmű kiemelt programjairól,
több alkalommal szervezett
erőmű-látogatást a kollégák
számára.

Varga József

Fórum
a helyi fejlesztési
lehetőségekről
Pakson tartották az első fórumát a Tolna megye fejlesztési
lehetőségeiről és azok országos kereteiről szóló tájékoztatósorozatnak.
A szeptember 30-i rendez‑
vényen dr. Puskás Imre, a
Miniszterelnökség helyettes
államtitkára, a Tolna Megyei
Önkormányzat
Közgyűlés
korábbi elnöke és Szepesi
Balázs, a Hétfa Kutatóintézet
stratégiai igazgatója, továbbá
az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. részéről Nagy
Sándor vezérigazgató és Koz‑
mann György tanácsadó tar‑
tott előadást.
A megye erősödéséhez
hozzájáruló fejlesztések elő‑
segítéséhez, a megyében élők
és a fejlesztéseket koordináló
szereplők közötti együttműkö‑
dés kialakításához járult hozzá
a paksi tájékoztató, amely a
Paksi Atomerőmű bővítési, fej‑
lesztési lehetőségeit helyezte
előtérbe. 
LAnna

6

2014. október
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NYÍLT NAP – 2014

Foktő és Pusztahencse lakói vendégeskedtek
a Paksi Atomerőmű idei Nyílt Napján

Foktő
Foktőről a Kalocsai Érseki Levéltárban
1300-tól találunk feljegyzéseket. 100
évvel ezelőtt 4000 fő feletti lakosságszáma és több mint 5500 hektár közigazgatási területe volt.
Még az 1950-es években is 3000 fő
feletti lélekszámú település volt, jelenleg 1650 körüli lakója van, a közigazgatási terület 3300 hektár. A településhez tartozik a Kalocsa és Dunapataj
közötti Kisfoktő is.
Foktő a kedvező földrajzi adottságainak köszönhette a fejlődését.
Kalocsánál átlagosan 3 méterrel magasabban van a településünk, így az
árvizektől és a belvizektől védve voltak
Foktő lakói. Kedvezett a fejlődésnek a
nálunk „Fok”-nak, Kalocsán „Vajasnak” nevezett Duna-holtág is, amin
kedvező vízállásnál kisebb dereglyék
és csónakok egészen Kalocsáig hajózhattak be a Dunáról.
Bajai néprajzkutatók sokat írnak a
Duna holtágaiban évszázadokig alkalmazott „fok gazdálkodásról”, amikor a
tavaszi árvizeket beengedték a kisebb
holtágakba és gátakkal elzárták a kifolyás útját. A bennrekedt halakat természetes környezetükben szaporíatották,
az ivadékokat kiengedték, a nagyobb
halak a folyamatos élelem-utánpótlást
biztosították. A Foktőn lévő kiterjedt
holtágrendszer – fokrendszer – adhatta a településünk nevét.
Itt kiváló minőségű termőtalajok
vannak, a lakosság évszázadokig a

Pusztahencse

mezőgazdaságból, halászatból, hajózásból élt. Több helyi hajómalom őrölte a gabonát a vízenergiát hasznosítva.
A rendszerváltás előtt több katonai
bázis volt Foktő területén. Százhalombatta mellett itt volt a dunai átkelést
biztosító pontonhídrendszer, lőszerraktárak és egy Ferihegy I. nagyságú
kezdetben magyar, majd orosz katonai
reptér.
A rendszerváltás után megüresedett objektumokat hasznosítottuk.
A repülőtéren egyelőre csak hobbirepülés van, de az engedély bármikor
kiterjeszthető kereskedelmi reptérré.
Győrött az autógyár felépített egy repteret a gyára mellé, Pakson a tervezett
atomerőmű-bővítési beruházás alatt
minimális ráfordítással használható
lenne a jelenleg kihasználatlan bázis.
A volt dunai katonai raktárbázisra
2006-ban sikerült egy svájci befektetőt találnunk, ahol először egy 100
ezer tonnás gabonatárolót, később egy
gabona és olaj ki- és berakására is alkalmas kikötőt építettünk. 2013 szeptemberében miniszterelnök úr adta át
az összértékében 40 milliárd forintot
meghaladó beruházás keretében megépült növényolajgyárat. Még további
10 milliárdot meghaladó beruházás
van előkészítés alatt a területen.




Dr. Jakab Ferenc
Foktő polgármestere

Pakstól nyugatra 12 km-re helyezkedik
el, a várossal rendszeres buszjárat köti
össze a települést, ami a lakosság szá‑
mára jó munkalehetőséget biztosít.
Pusztahencse területe ősidők óta la‑
kott, az 1600-as évek végén azonban tel‑
jesen elnéptelenedett. Később a telepí‑
téseknek köszönhetően azonban lassan
benépesedett. Kisebb településrészek
alakultak ki: Alsó-Hencse, Közép-Hen‑
cse, Felső-Hencse és Bagóhegy. 1914-re
a helység önálló kisközséggé alakult,
ekkor kapta a Pusztahencse nevet is,
amelynek 100 éves évfordulóját idén
augusztus 22–23-án ünnepeltük.
Pusztahencsén jelenleg 1100 fő a
lakosság létszáma. A faluban működik
egy kétcsoportos óvoda, mely 50 éves
fennállásának évfordulóját szintén idén
ünnepeltük; egy általános iskola 4 év‑
folyammal; az önkormányzat konyhája,
ahol nemcsak a gyerekek számára, ha‑
nem a nyugdíjasoknak is főznek. A mű‑
velődési ház mindennap nyitva tart, és a
lakosságnak lehetőséget nyújt internet
elérésre, faxolásra, fénymásolásra. Min‑
dennap van orvosi rendelés, és heti két
alkalommal fiókgyógyszertár működik.
A lakosság hivatalos ügyeit helyben in‑
tézheti az önkormányzatnál.
Az elmúlt években szinte az összes
intézményünket felújítottuk kívül-belül.
Beruházásainkhoz nagy segítséget nyújt
a Paksi Atomerőmű közelsége, illetve
Pusztahencse tagja a TEIT-nek, és a tár‑
sulástól kapott támogatást is mindig fej‑

lesztésre fordítottuk. A Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz is több
ízben nyújtottunk be pályázatot, a leg‑
utóbbi az óvoda belső felújítására nyert
támogatás volt, amelynek munkálatait
idén nyáron végeztünk el.
A faluban az önkormányzat támoga‑
tásával több civilszervezetünk is műkö‑
dik: a Pusztahencse Jövőjéért egyesület,
a Polgárőr egyesület, a Sportegyesület,
az Őszirózsa nyugdíjasklub, a Vadvirág
Népi Együttes és az Élő Víz Kórus. Civil‑
csoportjaink mindig aktív résztvevői,
szervezői rendezvényeinknek. Ilyenek a
majális, a falunap, a szüreti felvonulás, a
Márton-nap és a karácsonyváró ünnep
is. A téli népfőiskolai előadás-sorozat
keretein belül a Paksi Atomerőmű mun‑
katársai minden évben tartanak nekünk
előadást az erőmű működésével kap‑
csolatban.
Idén programjaink közé sorolhatjuk
az atomerőmű meghívását is. Szeptem‑
ber 13-án vendégül látták településünk
lakóit, amelynek keretében minden
korosztálynak színes programot biztosí‑
tottak. A felnőttek az üzemi területen is
látogatást tettek. Elmondható, hogy az
erőmű jelenlétét, működését a lakosok
elfogadták, hiszen egyfelől az ott dol‑
gozók a munkájuk során tapasztaltakat
elmesélik itthon, másrészt pedig a TEIT
által végzett kommunikációs munka is
nagy segítséget nyújt.
		
Polgármesteri Hivatal,
Pusztahencse
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Szomszédságban, barátságban
A 21. falunapot tartották Bölcskén október első hétvégéjén. A Pincefaluba gazdag programmal várták a vendégeket. A nap legnagyobb eseményét jelentette III. András király mellszobrának felavatása. Főző- és
desszertkészítő verseny, helyi csoportok fellépése, énekes, zenés műsorok váltották egymást.

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. A környező települések nagymértékben részesülnek a Paksi Atomerőmű részéről feléjük irányuló figyelemből, és a lakosság a túlpartról is látja,
értékeli az erőmű és alapítványainak támogatását, amelynek visszajelzését mutatja az alábbi cikk, amit Bács-Kiskun
megyei tudósítótól kaptunk.

Jelentős fejlesztések Uszódon

A bölcskei Kegyes J. Ált. Iskolából érkezett a fotó, amely a tanulók előző tanévi élményekkel teli
osztálykirándulásán készült, és amelyhez az autóbuszt a Paksi Atomerőmű biztosította.

Megújult az ordasi egészségház

Az ordasi óvoda elmúlt őszi átadása
után ismét megújult a község egy szép
régi épülete. Ünnepélyes keretek között
adták át a kívül-belül felújított egészség‑
házat. A közel százéves épület új szigete‑
lést kapott, amelytől jelentős fűtéskölt‑
ség-megtakarítást remélnek. Kicserélték
a nyílászárókat, a cserépfedést, belül

XI. Tájoló Nap
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. (RHK) ismét Tájoló Napot ren‑
dezett. A szeptember 27-én Bodán
tartott program keretében többek
között tájékoztatást adtak a Boda
mellett zajló, egy majdani nagy ak‑
tivitású
radioaktívhulladék-tároló
lehetséges helyszínének kijelölését
célzó kutatás eredményeiről, a kör‑
nyék falvait tömörítő Nyugat-Mecse‑
ki Társadalmi Információs és Terület‑
fejlesztési Önkormányzati Társulás
(NYMTIT) és az általa létrehozott La‑
kossági Ellenőrző Csoport felada‑
tairól. Szó esett a radioaktívhulla‑
dék-kezelés jövőbeni kihívásairól, az
RHK Kft. által üzemeltetett létesít‑
ményekben zajló fejlesztésekről.

megújultak a burkolatok,
új vizesblokkot alakítottak
ki, és új térburkolat ké‑
szült az egészségház köré.
A munkálatok költségeire
a Jövőnk Energiája Terü‑
letfejlesztési Alapítvány
(JETA) pályázatán nyertek
12 millió forintot, amely‑
hez mindössze 3 milliót
kellett hozzátennie a község önkor‑
mányzatának. Szabó Zsolt polgármester
reméli, hogy hamarosan a Géderlakkal
közösen kiírt háziorvosi pályázat is ered‑
ményes lesz, és az új háziorvos szép kör‑
nyezetben, jobb feltételek között tudja
gyógyítani a falu lakóit.

Zsigmond Enikő

Az Atomerőmű Sportegyesület versenyzői, Kiszli Vanda világbajnok,
Pupp Noémi ezüstérmes lett a maratoni kajak-kenu VB-n. (Bővebben a
következő számunkban.)
A Paksi Roma Nemzetiségi Önkor‑
mányzat által paksi roma tanulók
jártak Krakkóban és Auschwitzban a
roma holokauszt nemzetközi emlék‑
napja alkalmából, ahol többek között
néhány szóval, verssel és koszorúval
is megemlékeztek az áldozatokról.
A Roma Kulturális Napon, amit a
paksi Ürgemezőn tartottak, széles
körben bemutatták a cigány kultú‑
ra hagyományait és szellemiségét.
Mindkét rendezvény a Paksi Atom‑
erőmű támogatásával valósult meg.

Uszódon az elmúlt időszakban jelentős, a települési életminőség magasabb
szintre emelését célzó fejlesztések történtek. Bedi Gyula polgármester elmondta, hogy a fejlesztések kiterjednek
az önkormányzati és intézményi épületek és az infrastruktúra korszerűsítésére,
bővítésére.
Megtörtént a Kék Sziget Óvoda hőközpontjának felújítása, csoportonként fűtésszabályozás
megoldásával. Használati

melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés
megújuló (nap) energiával. Elvégezték
az önkormányzati hivatal épületének
tetőhéjazat-cseréjét, a külső falak utólagos hőszigetelését, nyílászárók cseréjét.
Felújították a teljes fűtési rendszert és a
hőközpontot. A hivatal épületének részleges belső felújítása és teljes akadálymentesítése is megtörtént, lépcsőliftet
építettek a mozgásukban akadályozottak részére. Megújult az Ifjúsági Klub és
a régi mozi és az Egészségház épülete,
valamint új piacot is építettek. Mindezt
nem tudták volna önerőből véghezvinni, a fejlesztésekhez jelentős segítséget
kaptak a Központi Nukleáris Alaptól és
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól – mondta Bedi Gyula polgármester.
Zsigmond Enikő

Itthon vagy – Puttonyosan, Pakson
Második alkalommal tartottak Putto‑
nyos Fesztivált Pakson, a Sárgödör téren.
Az ősz, a bor és a gasztronómia ünnepe
jegyében szeptember 27-én a Fabro Pin‑
ce és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tá‑
mogatásával megrendezett programon a
zamatos borok mellett idén is finom ét‑
kek kerültek terítékre. A szórakoztatásról
gazdag program gondoskodott. A Putto‑
nyos Fesztiválról és a rendezvény kapcsán
több paksi helyszínről, az MTVA élőadást

Fortunás
nyertesek
A Fortuna Rádió tavaszi Tablószépségverseny című facebookos játékának egyik nyereményét az atomerőmű biztosította. Az úgynevezett
„vidéki tabló” kategóriában Pakson kívülről nevezhettek osztályok.
Az ebben a kategóriában legtöbb
like-ot összegyűjtő csapat jutalma
egy atomerőműves látogatást volt,
amelyhez az autóbuszt is a Paksi Atomerőmű biztosította. 11 975
megosztással a nyertes szekszárdi
Szent László Szakképző Iskola Székhely Intézményének 12. L osztálya
augusztus 25-én érkezett a Paksi
Atomerőműbe látogatásra. A diákok
az Atomenergetikai Múzeumot is
megtekintették.

közvetített a közmédia napja alkalmából
az „Itthon vagy! Magyarország szeret‑
lek!” című műsor keretében. A tévénézők
láthattak bejelentkezést a Sánchegyről,
a Gasztroblues Fesztivált felidéző Gast‑
roklubból, és természetesen a Puttonyos
Fesztiválról, amelynek középpontjában
ez alkalommal is a tócsni állt. A rendez‑
vényt élő zenekari műsorok kísérték, köz‑
tük a közkedvelt Tűzvirág táncegyüttes és
a Belmondo Zenekar.LAnna

Kömlődi Szüret

Immár a 17. alkalommal szervezték meg a
szüreti napot Dunakömlődön. Szeptember
20-án lovasok, fogatosok kíséretében a
szüreti menet a faluháztól a présházsorig
vonult végig, ahol helyi borokkal is kínálták
az érkezőket. Hagyomány Dunakömlődön
a szürethez kötődő versenyek, pályázatok
kiírása is: idén a programokhoz kapcsoló‑
dóan meghirdették a szüret legfinomabb
lekvárja, legfinomabb szüreti süteménye és
legjobb madárijesztője versenyt is.

Wollner Pál
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Felhívás

MVM-Paks:

Országos Könyvtári Napok

Október 14–19. között rendezik az Or‑
szágos Könyvtári Napokat. Pakson is
színes palettáról választhatnak az olva‑
sást kedvelők, érdeklődők. Fotókiállítás,
könyvbemutató, érdekes előadások és
természetesen gyermekeknek szóló prog‑
ramok is helyet kaptak az összeállításban.
A rendezvénysorozat főszervezője a paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár. Paks Város
Önkormányzata az eseményt támogatja.

A Protheus projekt

Az elektromos mobilitási és ellátó infra‑
struktúra létrehozása – mint a térségi gaz‑
daságfejlesztés stratégiai lehetősége –
volt a témája annak a munkaprogramnak,
amit szeptemberben tartottak a paksi Ipa‑
ri Parkban, a Vállalkozói Inkubátorházban.
A közösségi és a közfeladatok ellátásához
kapcsolódó közlekedési és energiai inf‑
rastruktúrafejlesztést megvalósító Prot‑
heus projekt több területen kínál térségi
együttműködési lehetőséget a csatlakozó
települések számára.
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Bravúros szezonkezdet
Remekül rajtolt az MVM-Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Liga 2014/15ös idényében.
A zöld-fehérek négy győzelemmel és
három döntetlennel kezdték a szezont,
ami minden idők legjobb teljesítménye.
A tavaly még a kisesés elől menekülő társaságot Csertői Aurél igazi csapattá formálta, a 13 rúgott és mindössze 3 kapott
gól a stabilitást jelzi, a támadósorban
Könyves Norbert öt találatnál tart.
„A sikert sokszor nehezebb kezelni,
de megpróbálunk a földön járni. Ez most
egy bravúros teljesítmény, de jönnek az
úgymond komolyabb mérkőzések. Ahhoz, hogy valóban ragyogó legyen az
ősz, további győzelmek kellenek. A mostani eredmény megfelelő, dicséret illeti
a srácokat, de ugyanezzel az elánnal, sőt
még nagyobb erőbedobással kell küzdeni a jövőben” – mondta el Csertői Aurél.
„Nehéz időszakon vagyunk túl, a nyáron nagy mozgás volt a játékoskeretben,
10-en távoztak vagy más pozícióban
folytatják a klubnál a jövőben, és heten
érkeztek. Fiatalabb, ütőképesebb csapatot szerettünk volna létrehozni, ami úgy
néz ki, sikerült” – tette hozzá Haraszti
Zsolt ügyvezető. Az MVM-Paks a Magyar Kupa küzdelmeitől már az első fordulóban búcsúzott, de a Ligakupában jól
teljesít. 
Faller Gábor
Az Atomerőmű újság ez év júniusi
számában bemutattuk Ledneczki
László aranyérmes lasszó Közép-Eu‑
rópa-bajnokot, lókiképzőt, aki a Pak‑
si Atomerőmű közelében, Csámpán
él. Ledneczki László nemrég western
riding kategóriában nyert ismét Kö‑
zép-Európa Kupát.
A csehországi versenyen a Csám‑
pai Lovassport Egyesület részéről
Ledneczki László mellett részt vett
Ledneczki Veronika és Polányi Máté.

Atomtoll olvasói díj adományozására
Egy évvel ezelőtt hirdettünk először
pályázatot az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. által alapított Atomtoll olvasói díj
adományozására, amellyel az olvasók
javaslatai alapján az Atomerőmű újságban tudósítók munkáját ismerik el.
Az Atomtoll olvasói díj adományozására ismét pályázatot hirdetünk.
A díj anyagi vonzat nélküli erkölcsi
elismerés, amelyet egy golyóstoll jelké‑
pez. A díj odaítélése az olvasók javaslata
alapján történik, minden évben más ka‑
tegóriában, idén az emberközpontúság
kiemelésével. A díj átadására a 2015
márciusi sajtónapon kerül sor.
A díjra olyan szerző jelölhető, akinek
2014-ben legalább hat írása jelent meg
az Atomerőmű újságban. Idén „A mun‑
katársakat bemutató, emberközpontú
témájú mű” kategóriában hirdetünk pá‑
lyázatot. Olyan szerzőkre várunk javas‑
latot, akiknek írásai a munkatársakról, a
környezetünkben élő személyekről, hu‑

manitásról, közösségi szerepvállalásról
szólnak, akiknek írásai emberközeli, em‑
berközpontú szemléletet ükröznek.
A pályázati javaslat beküldésének, jelöléseknek határideje és módja:
• 2015. január 15.
• portálon, Közérdekű információk:
Atomtoll link alatt,
• elektronikusan:
atomtoll@npp.hu
email címre,
• postán: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71. levélcímre; Jelige:
„Atomtoll”,
• személyesen a Paksi Atomerőmű Tájé‑
koztató és Látogatóközpontjának re‑
cepcióján, zárt borítékban, „Atomtoll”
jeligével ellátva.
A javaslattevő nevének és munkahelyének, illetve lakcímének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Atomtoll díj pályázaton az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. az adatait kezelje. Az
adatok kezelése a pályázat eredményhirdetését követően megszűnik.

A közös futásnak mindenki nyertese
Előző számunkban rövid összefoglalást
adtunk a szeptember 6-án immár harmadszor megrendezett paksi marATOM-ról,
az Atomfutásról, egyben ígéretet tettünk
egy részletesebb tudósításra is. Ennek jegyében kereste meg szerkesztőségünk
Scheffer Istvánt, a rendezvény útnak indítóját és főszervezőjét, aki készségesen
idézte fel olvasóink számára az Atomfutás
kezdeteit, történetét és a legutóbbi alkalom különlegességeit.
Mint elmondta, 12 éves kora óta verseny‑
szerűen futott, majd később hobbiszerűen
váltott a hosszútávfutásra. Szívügye tehát a
futás, s alapvetően ebből fakadt egy paksi
verseny vagy inkább egy közösségi sportal‑
kalom gondolata. Triatlonversenyeket már
a ’80-as években is rendeztek a városban,
ez egyfajta előzménynek tekinthető, mint
ahogy az a – végül nem teljesült – ötlet is,
hogy az akkor épülő autópálya váljon néhány
órára futópályává. Az Atomfutás terve akkor
fordult élesbe, amikor dr. Kovács Antal – némi
hezitálást követően, minthogy nem kis kihí‑
vást jelentett egy vidéki futóverseny népsze‑
rűvé tétele – vállalta a fővédnökséget.
A szervezők először egy távban gondol‑
kodtak, és tisztában voltak azzal, hogy vala‑
milyen kuriózumot kell felmutatniuk annak
érdekében, hogy az országban zajló számos
hasonló rendezvény közepette sokakat si‑
kerüljön a rajtvonalra csábítani. Időközben
támogatóként az önkormányzat és az atom‑
erőmű is az ügy mellé állt. Ugyancsak kezdeti
felvetés volt, hogy társulva más városokkal –
így Kaposvárral, Bajával, Nagyatáddal, majd
később Szekszárddal is – egy öt állomásból
álló országos sorozatot alakítsanak ki.

Fotók: Facebook, Atomfutás

Paks város hírei

fotó: Wollner Pál

Ebben az évben szeptember 22. és
október 1. között rendezték Pakson a
Szépkorúak Hete programsorozatot,
ahol nagyon sok program várta az érdeklődő idős embereket.
A programban szerepelt a „Nem
csak a húszéveseké a világ!” címmel
a paksi nyugdíjasklubok kiállítása,

az „Egy csésze tea Pécsi Ildikóval”, a
„Nyugodtan legyen ön is milliomos!”,
valamint a „Mondd el a nótádat!” c.
műsor. Ismét nagy sikerrel mutatkoztak be az amatőr vers- és prózamondók, zenészek, énekesek, táncosok, és
volt cseresznyési piknik is. A rendezvénysorozat a Városi Múzeum, az Erzsébet Nagy Szálló és a Csengey Dénes
Kulturális Központ közreműködésével
zajlott. Az egész héten zajló egészségügyi méréseket, szűréseket nagyon
sokan vették igénybe, tehát összességében nagyon gazdag program várta Pakson az idősebb korosztályt.

Wollner Pál

A 2012-es első Atomfutáson 641-en in‑
dultak, ami felülmúlt minden várakozást.
A következő években bővült a távok és az
indulók száma. A szervezők a gyermekekre is
gondoltak, de bejött a brutálATOM akadály‑
pálya, sőt legutóbb már 50 km-en is harcba
lehetett szállni, mégpedig az országos baj‑
noki címért. Magáért beszél a paksi indulók
száma is. Az első évben ez nagyjából 100 volt,
a másodikban több mint 200, a harmadikban
pedig 480 (ebből 196 gyerek). Teljesült az a
kezdeti célkitűzés is, hogy egy igazi városi
futónap valósuljon meg Pakson, amely meg‑
mozgatja az itt lakókat is. Mi több, minthogy
a futás egyenesen életformaváltást kíván,
több edzőcsoport is alakult (pl. Atomcsigák) a
már meglévő (PAFF) mellé, s a közös futásnak
a jó társaság és az egészség ápolása folytán
mindenki a nyertese.
A legutóbbi Atomfutás érdekességei kö‑
zött említhető, hogy nagy számban indultak
hallás- és látássérültek – az utóbbiak ter‑
mészetesen kísérőpárral –, sőt szívműtéten
átesettek is. Egy látássérült versenyző még
a brutálATOMot is végigcsinálta. Az alkalom
sztárvendégei Kovács „Kokó” István és az Irie
Maffia koncertzenekar tagjai voltak. A távok
valamelyikét az MVM vezetőségéből is töb‑
ben teljesítették.
Prancz Zoltán
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Erőműves híradások

Családi Nap – 2014

Fotók: Bodajki Ákos, László Orsolya, Vincze Bálint
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Sikeresen lezárult a tokozott üzemanyag projekt

A projekt tevékenységét a jelentős feladatot ellátó munkatársak által mutatjuk be.
A Paksi Atomerőműben 2003-ban egy tisztítási műveletet végző francia alvállalkozó hibájából üzemzavar következett be, amelynek felszámolására projekt alakult. 2014 nyarán a sérült üzemanyagot tartalmazó tokokat speciális vasúti szállítókonténerekbe helyezve elszállították az
oroszországi feldolgozóüzembe, és ezzel a projekt sikerrel befejezte tevékenységét.

Százuj István

Szőke Larisza

fotók: Bodajki Ákos

Százuj István, a Tokozott Üzemanyag Kezelés Kiemelt Projekt vezetője mindazokat a tényeket, adatokat, helyzeteket ismertette, amelyek a feladatot
különlegessé tették.
„Ami egy tás további előzetes felkészülést igélaikus szá- nyelt: taralék alkatrészek biztosítámára hatalmas túlerőnek tűnik, az sát, a paksi gyártás megszervezését,
egy vadászpilótának célpontban a módosítások kezelését és engedégazdag környezet.” István a feladat lyeztetését. A különleges és egyedi
roppant voltát, másfelől – pozitív technológiát a működő atomerőgondolkodással közelítve – az álta- művi blokkok mellett, orosz végrela jelentett különleges szakmai ki- hajtó személyzettel, MVM PA Zrt.-s
hívást ezzel az idézettel érzékelteti. felügyelettel és felelősségvállalással
A tömör megállapítás az 1982-es kellett végrehajtani, kezelve a nyelvi
falklandi háborúban hangzott el nehézségeket is.
Az elszállítás engedélyezése önegy angol vadászpilóta szájából, a
több mint hússzoros számbeli fö- magában is sokrétű feladatot ölelt
lényben levő argentin légierőre fel, úgymint a rakomány (betokoutalva. Önmagáért beszél a projekt zott, sérült fűtőelemek) és a szállítónéhány főbb jellemzőjének címsor- eszköz engedélyeztetését, az engedészerű felsorolása: az erőműben léte- lyezéshez szükséges dokumentációk
ző összes szakmát érintette. Teljesen elkészítését, a szállítással érintett
újszerű, automatizált technológiát országok (Magyarország, Ukrajna,
alkalmaztak. A létszámot 4 fő tel- Oroszország) engedélyeinek beszerjes állású, 5 fő ERBE-s, vállalkozási zését, az EURATOM jóváhagyásászerződéses és 30 fő MVM PA Zrt.-s, nak és a szállítás során végzendő fela különböző szakterületekről rész- ügyeletének biztosítását, valamint a
munkaidőben delegált dolgozó al- NAÜ szállítási előírásainak teljesíkotta. A tervek orosz nyelven, orosz tését. Amikor a csapat már azt hitte,
szabványok szerint készültek, ami mindent sikerült megoldania, váfordítást és honosítást tett szüksé- ratlanul előállt az ukrajnai politikai
gessé. A berendezések nagy része helyzet, nem sejtett szempontokkal
orosz gyártóműben készült, a gyár- bonyolítva a projekt végrehajtását.
István elmondta még, hogy külötókat fel kellett készíteni a magyar
engedélyezéshez szükséges doku- nösen odafigyelt munkatársai egyémentációk elkészítésére és a magyar ni teljesítményeinek támogatására.
hatósági átvételi követelmények Kollégái a projekt működése során
teljesítéséhez. További különleges vezérigazgatói dicséretben, igazgaengedélyezési
követelményeknek tósági nívódíjban részesültek, és a
kellett eleget tenni (Végrehajtás En- Műszaki Alkotói Pályázat első díját
is elnyerték. A projektvezetői felgedélyezési Dokumentáció).
A berendezéseket a lehető leg- adatok közbeni helytállását megtöbbször tesztelni kellett (gyártó- könnyítette a biztos családi háttér:
művi átvételek, dimitrovgrádi és a gyerekek, Ági és István önálló egpaksi üzembe helyezések, paksi be- zisztenciája, valamint felesége, Jutanulás). Fontos részfeladat volt a dit, akivel 40 éve él boldog, kiegyenmagyar és az orosz személyzet felké- súlyozott házasságban.
szítése és gyakoroltatása is a közös

Prancz Zoltán
munkavégzéshez. A paksi végrehaj-

Szőke Larisza, a
Nukleáris Üzemanyag Osztály
vezetője az előkészítésről adott
tájékoztatást.
A 2003-as üzemzavar óta a sérült
üzemanyag kezeléséért három fő szervezet felelt: Helyreállítási Projekt (HP),
Tokozott Üzemanyag-kezelési Team
(Team) és a TKP.
Larisza az üzemzavar idején a teljesítmény-növeléssel (TN) foglalkozott, de
az üzemzavar miatt a TN munkálatokban kisebb szünet következett be, mert
az összes belső és külső erő az üzemzavar kezelésével volt elfoglalva. Akkor ő
is vállalt feladatokat a helyreállítás előkészítésében (kezelési utasításokat írt,
tárgyaláson vett részt, tolmácsolt).
2007 elején a HP sikeresen befejezte
működését, az összes üzemanyag tokokba került, ekkor őt kérték fel a Tokozott
Üzemanyag-kezelési Team vezetésére. A
team tagjai kitalálták, hogy már ne sérült, hanem tokozott üzemanyagnak nevezzék a kazettákat, utalva biztonságos
tárolhatóságukra. A Team az érintett
szakmák képviselőiből állt, sok delegált
szakember már a helyreállításban is részt
vett, tehát kellő ismeretük volt az előzményekről. Feladatuk: azt a megoldást
kidolgozni, aminek eredményeképpen a
tokozott üzemanyag véglegesen kiszállítható az erőműből. Több alternatíva
vizsgálata után egyértelművé vált, hogy
a reprocesszálásra való elszállítás - műszaki és megvalósíthatósági szempontból - a legelőnyösebb és végleges megoldás. Ehhez az orosz NPF SOSNY céggel
kötöttek szerződést, amelynek célja a
tokok szállíthatóságának megalapozása
és az üzemanyag szárítására és hermetizálására vonatkozó technológia, a tervezési, gyártási munkálatok kidolgozása és
szárítás elvégzése. A megalapozó munka
több mint 2 évig tartott, ennyi időre volt
szükség a számos kísérletre, többek köz-

Bódi Irina
Bódi Irina asszisztens munkája a 2010 májusában indult
Tokozott Üzemanyag Kezelés
Kiemelt Projektnél igen szerteágazó. A projekt indulását
megelőzően először neki is tájékozódnia kellett a team által végzett munkákról és a
mintegy 3 év alatt elért eredményeikről. Már az induláskor sok munkája volt, hiszen a projektmunka tárgyi
feltételeinek (pl. irodahelyiségek felszerelése, hírközlési eszközigények felmérése) biztosítása számos feladatot adott számára. Emellé jöttek a további feladatok,
úgymint a projektszervezet ki-, illetve bejövő levelezésének a rendezése, postájának a bonyolítása.

A projektbe delegált külső tagok és az erőművön
kívüli partnercégek képviselőitől érkező általános jellegű (pl. tolmács biztosítása, dokumentumok szakfordítási igényeinek begyűjtése), valamint a személyes
igények, kérések ügyintézése is hozzá tartozik. Munkájának sokszínűsége, munkanapjainak lüktető jellege
pont ebből fakad, hiszen sokféle igény teljesítése hárul
rá az adminisztrációs feladatok mellett. Közreműködik a technikai és a tárgyi feltételek rendelkezésre állásában, azok megfelelő működtetésében. Intézi a szállás-, étkezési és programszervezési feladatokat.
Szoros munkakapcsolatban áll a Dozimetriai Osztállyal, hogy a külsős partnerek munkavállalói számára biztosított legyen a személyi dozimetriai ellenőr-

ött a valós kiégett üzemanyaggal végzett
kísérletekre is. Óriási eredménynek tartja, hogy sikerült megoldást találni a tokok szárítására leürítésük nélkül, vagyis
a tokok vizében található óriási aktivitás
nem került ki az erőmű rendszereibe és
nem kellett a nagyaktivitású vizeket a
továbbiakban kezelni. Elérték, hogy a
tokok erőműben történő tárolhatóságát
a hatóság 5 évről 12 évre módosította.
Mivelhogy az összes lépést engedélyeztetni kellett OAH-val, figyelembe véve,
hogy nem szokványos feladatról volt
szó, OAH-val közös egyeztetések eredményeképpen maghatározásra kerültek
az engedélyezés menetére és tartalmára
vonatkozó követelmények. E követelmények alapján a Team előkészítette a
tokok szárítására és hermetizálására vonatkozó elvi engedély-kérelmet, amit a
hatóság pozitívan bírált el.
A tevékenységük nemcsak műszaki
volt, sok döntés-előkészítő anyag készült
és szerződésekhez kapcsolódó feladatokat is végeztek. A Team munkájában
fontos mérföldkő volt a reprocesszálási
céllal Oroszországi kiszállításra vonatkozó külkereskedelmi szerződés előkészítése.
Úgy gondolja, a Team sikeres, eredményes munkáját igazolja, hogy a kidolgozott technológiában semmilyen
jelentős változást nem kellett eszközölni
a végrehajtási fázisban sem. Munkájuk
2010 májusában fejeződött be, amikor a
feladatot továbbvitte a TKP. Ebben Larisza, mint projektvezető-helyettes dolgozott tovább.
„Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy lehetőségem nyílt egy ilyen
rendkívüli feladat végrehajtásában részt
venni. Nem volt könnyű, de a fáradságot
hamar elfelejtjük, az eredmény, a tudás,
az emberi kapcsolatok, az élmények pedig egész életünkben megmaradnak.”


Gyöngyösiné Nyul Petra

zöttség a primer köri munkavégzésük ideje alatt. Heti
rendszerességgel adódnak újabb feladatok a projektüléseket követően. Ilyenkor a társszervektől delegált
tagok (pl. blokkvezénylő személyzete, Reaktor Osztály,
kontrolling stb.) kéréseivel is foglakoznia kell. Feladatainak sokrétűségét illetően számára leginkább vonzó
dolog a belső és külsős kollégákhoz fűződő személyes
kontaktus. Időről időre újabb és újabb embereket, személyiségeket, közvetetten pedig más kultúrákat ismerhet meg. A projektmunka vége felé közeledve szívesen
gondol vissza az elmúlt közel 4 évre, emlékei között
sok izgalmas pillanatot őriz.
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Buránszky István
Buránszky
István, a Rendszertechnikai
Főosztály vezetője
a
technológiai
végrehajtásról
számolt be, különös tekintettel a végrehajtási engedélyek dokumentumaira,
amelyeket a Paksi Atomerőmű munkatársai maguk készítettek.
István egyike azon munkatársainknak, akik a kezdetektől részesei a helyreállítási munkának. Először a 2. blokk
konzerválását, majd visszaindítását irányította, majd bekapcsolódott a súlyos
üzemzavar bekövetkezte után felállított
Helyreállítási Projekt (HP) munkájába.
A sérült üzemanyag betokozási munkálatai során műszakvezetőként tevékenyke-

sugárvédelmi fejezetet, független szakértők véleményét, üzemviteli és üzemdett. Aztán később, amikor a HP lezárult zavar-elhárítási utasításokat. Emellett
és átadta a helyét a Tokozott Üzemanyag oktatási, képzési és a majdani bontási
Kezelés Kiemelt Projektnek, Buránszky tervek, valamint a Végleges Biztonsági
Istvánt technológiavezetőnek kérték fel. Jelentéstől való eltérések is helyet kaptak
Feladata a pihentetőmedencében lévő az engedélykérelemben. A hatóság az év
betokozott üzemanyag elszállításához végére kiadta az engedélyt. Kiemelendő,
szükséges kiszárítás, hermetizálás előké- hogy a dokumentáció összeállításához
szítése, a gyakorlati munka elvégzésének cégünk nem vett igénybe külsős segítséget, saját szakembergárdánk munkáját
koordinálása volt.
A Végrehajtás Engedélyezési Doku- dicséri a végeredmény.
István a felkészülés során részt vett a
mentáció (VED) összességében igen
vaskos, mintegy háromezer oldalnyi ira- berendezések gyári átvételein, valamint
tanyaggá hízott, mire 2012 júliusában a a leendő magyar műszakvezetők és tolPaksi Atomerőmű beadta jóváhagyásra mácsok oroszországi betanításán, ahol
az Országos Atomenergia Hivatalhoz. az elméleti képzésen túl a gyakorlatban
A dokumentum tartalmazta a korábban is megismerkedtek a berendezésekkel és
megkapott elvi engedélytől való eltéré- a leendő orosz személyzettel. Az orosz
seket, szerelési, üzembe helyezési doku- berendezések és a magyar tervezésű és
mentumokat, végrehajtási utasításokat, építésű segédrendszerek összehangolá-

Turánszki János
Turánszki János, a Nukleáris
Üzemanyag Osztály vezetőmérnöke a tokok elszállításáról, a
szállítás engedélyeztetéséről és
végrehajtásáról számolt be.
Mint elmondta, a Helyreállítási Projekt (HP) munkája során minőségbiztosítással
kapcsolatos feladatai voltak (pl.: a TVEL, a Kurcsatov
Intézet, a Sosny auditálása). A HP-t követő időszakban a
team tagjaként a tokszárítási, hermetizálási technológia
kidolgozásában, majd az elvi engedélyezési folyamatban
vett részt, mindeközben megkezdték a kiszállítási engedélyezés előkészítését is.
A TKP-ben a fő feladata a tokok kiszállításának engedélyeztetése és a szállítás lebonyolításának megszervezése volt. Emellett a VED összeállításában, a hermetikusság ellenőrzésében is közreműködött.

Mercz Zsolt
Mercz Zsolt projektvezető a
Tokozott Üzemanyag Kezelés
Kiemelt Projektben, a ráháruló
feladatokat, a főberendezések
gyártásával, átalakításával kapcsolatos munkálatokat foglalta
össze. Zsolt közvetlenül a 2. blokki üzemzavar után került a Helyreállítási Projekthez. Egyike annak a kevés
embernek, aki az elejétől a végéig részt vett ebben az
igen bonyolult munkafolyamatban.

Az engedélyeztetés során, a kiszállítás feltételeként
mindhárom érintett ország jogrendjének és a vonatkozó nemzetközi normáknak is megfelelő, mintegy tucatnyi engedélyt kellett beszerezni Oroszország, Ukrajna
és Magyarország illetékes hatóságainál. A többlépcsős,
bonyolult engedélyezési procedúra során bizonyítást
nyert, hogy a tervezett szállítás minden szempontból
megfelel a biztonsági kritériumoknak mind normál,
mind üzemzavari körülményeket feltételezve. A teljesség igénye nélkül a nukleáris és sugárbiztonság, a
konténerek és a megtöltött, hermetikusan lezárt tokok
mechanikai szilárdsága, hőállósága, a radiolízis során
keletkező hidrogén miatti robbanásveszély, illetve a fizikai védelemmel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedések voltak azok a főbb szempontok, amelyek vizsgálata alapján az engedélyező hatóságok igent
mondtak a kérelmeinkre. Hozzátette, a kiszállítási művelet előkészítésében és a lebonyolításban a LOGFO-s

kollégáknak oroszlánrész jutott. Sikerrel hangolták ös�sze az üres szerelvény erőműbe, majd a teli szerelvény
átadási pontig történő eljuttatásában közreműködő
mintegy húsz illetékes szervezet tevékenységét a szerződések előkészítésétől kezdve és részt vállalva az operatív
lebonyolításban is.
Az erőműbe érkezett speciális szállítókonténerek
megpakolását az üzemviteles és a karbantartó, valamint
a szállítási szervezet felelősségteljes és összehangolt tevékenységének köszönhetően a tervezett időkereteken
belül, különösebb fennakadás nélkül sikerült elvégezni.
A megrakott szerelvény szigorú őrizet alatt várta az indulást, majd indult neki hosszú útjának.
„Nagy élmény volt számomra, hogy belekóstolhattam
a Mayakos – a speciális vagonok berendezéseit kezelő –
kollégák vonaton töltött életébe is, mivel projektes főfeladatom záró akkordjaként lehetőségem volt elkísérni a
szállítmányt az oroszországi átadásig”– tette hozzá.


Kárpáti Viktor

készítettek és hajtottak végre, számos újítást és műszaki
ötletet találtak ki. Hozzátette, reméli, ezek jó részét soha
A Tokozott Üzemanyag Kezelés Kiemelt Projekt tag- senki nem fogja még egyszer alkalmazni az atomiparjaként fő feladata a nagyberendezések (munkaplatform ban, ki nem mondott, de érthető okok miatt.
Összességében személy szerint rendkívül büszke az
és társai) gyártatása, üzembe helyezése és még egy szűk
évig ezek lebontása volt-lesz. Részt vett az emelési, sze- elvégzett, több mint 10 éves munkára, viszont a jövőben
relési technológiák és ezeknek a berendezéseknek a inkább az új blokkok és elsősorban a reaktorberendezékarbantartó–kiszolgálói tevékenységeinek megterve- sek üzembe helyezésével szeretne foglalkozni, ami mégzésében és végrehajtásában. Elmondta, munkája során is csak egy építő tevékenység és nem egy kárelhárítási
a legkülönbözőbb szakemberekkel dolgozott együtt, munka.

Kárpáti Viktor
kollégáival teljesen új utakat tapostak ki, eközben rengeteget tanultak, rengeteg beadványt, munkaprogramot

Dobó Natálija
Dobó Natálija projektvezető a
Tokozott Üzemanyag Kezelés
Kiemelt Projektben. Számos
kollégájához hasonlóan a projekt indulása óta részt vesz a kiemelt projekt munkájában. Már
a projekt indulásakor izgalmas és komoly kihívások elé
került, hiszen a Helyreállítási Projekt (HP) tevékenysége kapcsán elvégzett munkával és azok műszaki tartalmával pár hónap alatt kellő mélységben meg kellett
ismerkednie annak érdekében, hogy ne legyen hátrányban a HP-ben is részt vevő kollégáival szemben. Szerencsére sikerült 3–4 hónap alatt megismernie adott
mélységben a műszaki tartalmakat, a specifikációkat,

sára és a teljes technológia üzembe helyezésére 2013 elején került sor. Júniusig
megtörtént az orosz és magyar személyzet gyakorlati betanítása, üzemzavarok
gyakorlása, majd vizsgáztatása.
A gyakorlati munka végső fázisa 2013.
szeptember 3-án kezdődött. A tokok kiszárítása és hermetizálása a technológiának megfelelően, rendben lezajlott.
A munkákat – amelyeket István irányított és koordinált – karácsonyig be is fejezték. A 2014 januárjában elvégzett toknyomás-ellenőrzés igazolta, hogy a tokok
hermetikussága megfelelő.
Ezután a tokok fél évig újra a pihentetőmedencében várták Oroszországba
történő elszállításukat, amelyre 2014
nyarán került sor.

Vöröss Endre

valamint rendszerszinten is átlátni az egész folyamatot,
a kapcsolódó technológiákat.
Ezután kezdett el foglalkozni a kiszolgáló rendszerek
tervezésének koordinálásával, majd a műszaki megvalósítások engedélyeztetésével. Dobó Natálija fő feladata
az volt, hogy biztosított legyen az orosz fél által tervezett
és az erőmű számára leszállított berendezés üzemeltetéséhez szükséges valamennyi közeg. Legalább ennyire
fontos volt, hogy munkájával biztosítsa az erőmű egyes
alrendszereihez történő kapcsolatok megbízható, a biztonsági elvárásokat is szavatoló kiépítéseinek létrejöttét.
Konkrét példaként megemlítendő a megfelelő biztonsági tartalékokkal rendelkező villamos betáplálás, az
aknaszellőztető rendszer kiépítése, az 1. sz. aknából ki-

emelt eszközök, valamint a munkaterületek lemosásához szükséges bórsav tartalmú közegek biztosítása vagy
az irányítástechnikai felügyelet megvalósítása, a projekt
során üzembe helyezett orosz rendszer paraméterszükségleteinek megfelelően.
Hosszú folyamat és sok munka – köztük az övé is −
eredményeként jutottak el az első sikerekhez. Elméletben, majd a gyakorlatban is össze kellett hangolni az
erőmű üzemelő rendszereivel az orosz rendszert, technológiát, próbaüzemeltetéseket kellett végrehajtani.
Számára, a projektben végzett munka szépségét annak
rendszerszintű összetettségéből adódó feladatok és azok
komplex műszaki tartalma együttesen adta.
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Szakmák az atomerőműben
Az
atomerőműben művelt
szakmákat
és
azok képviselőit
bemutató sorozatunkban a következő hónapokban a KAIG
ÜFFO Híradástechnikai Osztály
munkatársait mutatjuk be. Ezúttal a Tűzjelző Csoport vezetőjével, Sereg Mihál�lyal beszélgettünk.
Sereg Mihály 1966-ban született Pakson.
A középiskolát Szekszárd-Palánkon, mezőgazdasági gépész szakon végezte, 1985-ben
érettségizett. Ezt követően, az 1985–87-ig
tartó időszakban elvégezte az 505. Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola rádió- és televízió-műszerész szakát. Szakmai gyakorlatát
az atomerőműben töltötte, ahová a katonai
szolgálatot követően, 1989-ben felvételt
nyert. „Tűzjelzősként” azóta is itt tevékenykedik. Csoportjának az erőmű területén lévő
beépített tűzjelző berendezések üzemeltetése és karbantartása a fő feladata. A tűzjelző
érzékelők tesztelésében és az oltásvezérlések rendszeres ellenőrzésében, próbáiban is
részt vesznek. A próbák során az egyes tűzjelző központokból tesztjelzéseket adnak be,

és ellenőrzik, hogy ezek megjelennek-e az
Erőmű Irányító Központban (EIK), a Munka és
Tűzvédelmi Osztályon (MTVO) és a tűzoltóságon található, erre a célra szolgáló Tűzjelzőés Felügyeleti Rendszer munkaállomásainak
monitorain.
Az automatikus tűzjelző rendszer részeként az erőmű területén, illetve a beruházási
területen mintegy hétezer érzékelő található,
ezek között megtalálhatóak az automatikus
láng-, füst-, hőérzékelők és a kézi jelzésadó
egységek. Ezek riasztását a tűzjelző központok fogadják, amelyek indítják a riasztókat
(hang- és/vagy fényjelzők), azonosítják a
riasztás helyét, továbbítják a jelzést az EIK-n,
az MTVO-n és a tűzoltóságon található Tűzjelző- és Felügyeleti Rendszer felé, illetve vezérlik az érintett tűzvédelmi berendezéseket
is (hő- és füstelvezetések, oltórendszerek,
blokkvezénylőben lévő oltásvezérlő tábla).
Mihály családjával Bölcskén él, felesége
óvónő, lányai közül a fiatalabb tizenhét, az
idősebb húszéves. Kisebbik lánya a Kecskeméti Református Gimnáziumban tanul, az
idősebb Budapesten, a Semmelweis Egyetemen másodéves gyógyszerész.
Szabadidejében sokat kerékpározik, rossz
idő esetén pedig – mivel nagyon szereti a jó
filmeket – általában mozizással tölti szabadidejét.
Kárpáti Viktor

Fiataljaink
Bemutatjuk

fotó: Bodajki Ákos

dolgozhat együtt, célja, hogy a lehető legtöbb
Szalai Szabolcs
tudást sikerüljön elsajáanyagvizsgáló mérnököt
títania, melyhez kollégái
minden segítséget megAz atomerőmű adnak számára. Munkája során többnyire
újonnan belé- az atomerőművi főberendezések (pl.: főpő, fiatal kollé- keringtető szivattyúk, főelzáró tolózárak,
gáit bemutató térfogat-kompenzátorok, hidroakkumulárovatunk követ- torok) vizsgálatát végzi különböző anyagkező szereplője Szalai Szabolcs, a MINFO vizsgálati módszerekkel (pl.: örvényáraAnyagvizsgálati Osztályának anyagvizs- mos, ultrahangos, folyadékbehatolásos,
gáló mérnöke
szemrevételezéses, mágnesezhető poros)
1990-ben született Pécsen, de gyermek- az anyagvizsgálati keretprogramok szekora óta Pakson él, általános-, valamint rint. Állandó elfoglaltságot jelent számára
középiskolai éveit is itt töltötte. Az ESZI a szakmájához tartozó speciális tanfolyami
informatika szakán szerzett érettségit, ezt vizsgák megszerzése, a napi szintű munkövetően a Pécsi Tudományegyetem Pol- kák elvégzése és a szakmai tapasztalat
lack Mihály Műszaki és Informatikai Ka- gyarapítása mellett ez jelenti számára a
rán végezte el a gépészmérnöki képzést. legtöbb feladatot.
Pályakezdőként az ERBE-nél, helyezkedett
Szabolcs szabadidejében a labdarúgásel, majd 2013 novemberében pályázat út- nak hódol, gyermekkorától kezdve a közelján nyert felvételt jelenlegi munkakörébe múltig versenyszerűen focizott, azonban
az anyagvizsgálati osztályra. Szülei is az ma már csak hobbiszinten, heti 2-3 alkaatomerőmű munkavállalói, édesanyja a lommal jár el a barátokkal mozogni. MindPénzügyi és Számviteli Osztályon dolgo- emellett beiratkozott a veszprémi Pannon
zik csoportvezetőként, édesapja az Arma- Egyetem műszaki menedzser mesterképtúra és Csővezeték Karbantartó Osztályon zésére, melyet levelező tagozaton végez.
üzemvezető.
Barátnőjével Pakson, de a szülőktől már
Szabolcs elmondása szerint úgy érzi, külön élnek, kedvelt időtöltésük a moziba
jó helyre került, egy kiváló kollektíva tag- járás. Ha idejük engedi, külföldön és belföljaként szakmailag is rengeteget fejlődött dön egyaránt szívesen utazgatnak.
az elmúlt időszakban. Nagy szaktudással
és tapasztalattal rendelkező kollégákkal

Krausz Attila

Az Ezüstkártya díjról
A Paksi Atomerőmű 2014–2016-os stratégiai céljai között szerepel a biztonsági
kultúra fejlesztése. A tavalyi évben indult biztonsági kultúra program az idén is
folytatódik úgynevezett emlékeztető jelleggel, valamint megújításra került a motivációs program is. 2014 első félévében tett jelölések alapján, szeptemberben öt
munkavállaló vette át biztonsági kultúra programhoz kapcsolódóan az Ezüstkártya díjat. Volent Gábor biztonsági igazgató és az idei év egyik díjazottja, Szabó
László reaktor szerelésvezető véleményét kértük a motivációs programról, annak
változásairól.
Volent Gábor elmondta, hogy a motivációs program megújítására azért volt szükség,
hogy az Ezüstkártya díj elismerés nagyobb hangsúlyt és megbecsülést kapjon. Szempontrendszer alapján egy kuratórium választja ki azon munkavállalókat, akik aktív
munkájukkal járulnak hozzá a biztonságtudatosság növeléséhez. Az Ezüstkártya díjat
ünnepélyes keretek között adjuk át, kiegészítve pénzjutalommal. Az eddig érkezett vis�szajelzések szerint a bevezetett változások kedvező fogadtatásra találtak a munkavállalók részéről, amelyet Szabó Lászlóval készített interjú is igazol.
– Miként sikerült elérned ezt a díjat?
– Főjavítás során a reaktor belső berendezésének emelését végeztünk, amelynél én voltam az emelés irányítója.
A művelet végrehajtása a szállítás során jelentős dózisteljesítmény-növekedést eredményezett, ezért a reaktorcsarnokban és környezetében nem lehetett tartózkodni. Az irányítást a személyzet a távirányító helyiségből végezte. Az előírt
intézkedések megtétele után utasítást adtam ki az emelés
megkezdésére, de információt kaptam arról, hogy valakik
bejöttek a lezárt munkaterületre, ezért leállítottam az emeSzabó László
lést. Ezután ellenőrzést rendeltem el a területen tartózkodó
személyek felderítésére. Két főt találtunk, akik a szállítási útvonal alatti helyiségekben
végeztek munkát. Indokolatlan sugárterhelésnek lettek volna kitéve, ha ott maradnak.
– Éreztél különbséget a tavalyi és az idei motivációs program között?
– Én jelentős, pozitív változást tapasztalok a tavalyi díjazáshoz képest. A program
kommunikálását célratörőbbnek érzem, és azt gondolom, hogy a többcsatornás tájékoztatásnak köszönhetően a cég minden dolgozójához eljutott a motivációs program
célja, tartalma. Rendkívül büszkeséggel töltött el, hogy ünnepélyes keretek között vehettem át az Ezüstkártya díjat, amelyet egy kötetlen beszélgetéssel eltöltött vacsora követett. Úgy gondolom, hogy az ünnepélyes díjátadás és az anyagi elismerés mindenki
számára ösztönzőleg hat.
– Hogyan fogadták kollégáid a kitüntetésedet?
– Nagyon sok munkatársam számos területről gratulált személyesen vagy hívott fel
telefonon. Az őszinte örömük és elismerésük nagyon jólesett.
Az biztonsági igazgató hangsúlyozta, hogy egy atomerőmű működésében a szabályok betartása és a biztonsági igények szem előtt tartása alapvető követelmény. A cégvezetés az Ezüstkártya díjjal példaértéket szeretne mutatni minden dolgozó előtt, és bízik
abban, hogy a 2014-es év második félévében is számos jelölés érkezik a díj adományozására, melynek határideje december 31.
Laszlóczki Ivetta

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.
Olyan fekete-fehér papírképek
(negatívok) gyűjtését kezdjük el,
amelyeken
az
atomerőmű dolgozóinak „PAV-os”
időszakából baráti, brigádi köreinek mindenAz alábbi képet
Donáczi Ilona
küldte be, amely
a kormánybiztosi
titkárság családi
összejövetelén
készült 1981-ben,
az ERBE szaunás
üdülőjében.

napjai örökítődtek meg családi vagy
közösségi körben.
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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Műszaki átalakítások
A japán fukushimai atomerőműben
2011-ben bekövetkezett súlyos reaktorbaleset hatására a Paksi Atomerőműben
is elvégezték a nemzetközi kezdeményezésre és egyetértéssel megszületett Célzott biztonsági felülvizsgálatot (Cbf).
A felülvizsgálat során meghozott javító
intézkedések végrehajtását az Országos
Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) határozatban írta elő. Az intézkedések között
az is szerepel, hogy a földrengésre nem
minősített tűzoltólaktanya minősítését
és szükség szerinti megerősítését biztosítani kell. Mindezek kapcsán Salamon
Gábor projektvezető adott tájékoztatást
az Atomerőmű újság olvasói számára.
– Milyen megfontolásból született döntés új tűzoltólaktanya építéséről?
– A Paksi Atomerőmű illetékes szakemberei megvizsgálták, milyen módon
lehet az előírt földrengés-állósági követelményt teljesíteni. Az elvégzett gazdaságossági számítások és műszaki megfontolások
alapján az elmúlt év februárjában döntés
született arról, hogy a meglévő épület
megerősítése helyett új tűzoltólaktanyát
kell létesíteni. Egyrészt a jelenlegi laktanya épületszerkezete miatt az előírt követelményt csak nagyon nagy átalakítással
lehetett volna teljesíteni, másrészt az átalakítás alatt az épület nem lett volna használható (sem a tűzoltóság, sem a mentő,
sem a tetőtéri irodák), emiatt az ideiglenes
elhelyezést is biztosítani kellett volna.

Új tűzoltólaktanya épül az atomerőműben

– Kiknek a bevonásával zajlik az alapkoncepció kialakítása?
– Az új tűzoltólaktanya létesítéséhez
a tűzvédelmi szervezetek és az érintett
szakágak bevonásával részletes tervezési programot készítettünk, amely alapján meghatározásra kerültek a szükséges
helyiségfunkciók és -méretek, valamint a
tér- és funkcionális kapcsolatok. A tervezési pályázat alapján kiválasztott Aspectus
Architect Kft. elkészítette a vázlattervet,
amelyet az atomerőmű elfogadott. Az építészengedélyezési terv ez alapján készült
el. Az új tűzoltólaktanya tervei a kor igényeinek megfelelő, az összetett és bonyolult funkciókhoz igazodó, szofisztikált és
előremutató épületet tükröznek.
– Milyen funkciókat kell biztosítania a
tűzoltólaktanyának a már említett hatósági
előíráson túlmenően?

A Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
(CERN) bázisát jelenleg 21 tagország alkotja, és mi
magyarok is tagjai vagyunk 1992 óta.
Mivel régóta érdekel a részecskefizika, kerestem és
örömmel vettem a lehetőséget a CERN meglátogatására. Háromszor szerveztem túrát diákoknak, érdeklődőknek a CERN-be, de valahogy sosem tudtam meg eleget
erről a varázslatos világról. Hallottam egy programról. Jelentkeztem, befogadtak – egy hétig lehettünk a
CERN-ben. Délelőtt előadások, délután „üzemlátogatás”. Útba ejtettük ugyan Münchent, a Rajna-vízesést,
sétáltunk Genf óvárosában, kísérleteztünk, mértünk
Európa tetején, a Mont Blanc-on, fogaskerekű vonattal
mentünk ki egy közeli „haldokló” gleccserhez, de ez a
hét csak a részecskefizikáról szólt.
A kutatóközpont teljesen nyílt, bárhol, bármit lehet
fényképezni, lehet kérdezni és őszintén, közérthetően
válaszolnak. Ezt a programot „tudássokszorozásnak”
hívják – amit a fizikatanárok megtudnak, azt továbbadják diákjaiknak. Kezdetben (1990) 3 hetes kurzusokat
tartottak a szünidőben, angol nyelven. Ez a program
most is folyik, idén majd 60-an vettek részt. A helyekre
pályázni kell. Néhány éve (2006) már anyanyelvükön is
kaphatnak tájékoztatást a nemzeti csoportok – dr. Sükösd Csaba (BME) és dr. Jarosievitz Beáta (GDF) nagy
gonddal szervezi a magyar változatot, amely az első
volt az ilyen programok sorában. Ismét valami, ahol mi,
magyarok voltunk az elsők a nemzetek között!
Bent laktunk a CERN területén. Teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) a központi étteremben. Az előadások
a szomszéd épület egyik előadójában voltak. Minden
100 m-es körzetben, hogy ne mászkálással teljen az idő.
Az előadások anyaga, videója a programon keresztül elérhető, letölthető – ismétlés a tudás anyja. Atyja pedig

– Az új tűzoltólaktanyának biztosítania kell az operatív tűzoltási, kárelhárítási,
mentési (sürgősségi betegellátás), ellenőrzési, oktatási és továbbképzési feladatait
végző állomány és eszközeik földrengés
esetén is biztonságos elhelyezését. A laktanyában folyamatos, 24 órás szolgálat és
készültség van. Riasztás esetén a tűzoltóknak 2 percen belül a készenléti helyiségből
a szerkocsihoz kell jutniuk, és biztosítani
kell a kocsik gyors és akadálymentes kivonulását. Visszatérés után a kocsikat letisztítják, visszaállítják a vonulóképes állapotba. A használt tömlőket mossák, tisztítják
és szárítják. Ezután a legénység tisztálkodik, átöltözik és folytatja a kiképzést a
tematika szerint. Az épületkomplexum
biztosítja a tűzoltóállomány étkezését, felkészítését, rendszeres gyakorlatozását és
sportolását is. Emellett a laktanyában ke-

Fizikatanárokkal
a CERN-ben
Horváth Dezső fizikus, aki számos előadást tartott, mindenben benne van, mindenről tud.
A gyorsítót most átépítik. Jövőre indul újra.
A Higgs-bozon, ha egy sikeres ütköztetésnél keletkezne, mindössze 3x10-25 másodpercig „él”. Fénysebességgel még egy protonnyi (10-10 m) utat sem tehetne meg.
A detektorok csak a bomlási csatornáit érzékelhetik. Mivel 2 független kísérletben megtalálták a Higgs-bozont,
most többi tulajdonságait kutatják.
Megnéztük az antianyag-kutatást is az ASACUSA kísérleti berendezésnél, ahol az antihidrogént csapdázták.
Az SM18-ban van a „mágnesgyár”, amely új látogatói bejáratot kapott. A gyorsítócső és a köréje épített
szupravezető mágnes, az árambevezetés a hőtáguló
elemek, mind bemutatásra kerültek. Ez a mágnestesztelő állomás a gyorsító leglényegesebb elemeit vizsgálja be, ellenőrzi. A mágnesegységek 14,3 m hosszúak és
darabonként 35 tonna súlyúak. Az alagútba 1232 db
építettek úgy, hogy három dipólmágnes (eltérítő) után
egy kvadrupólmágnes (nyalábfókuszáló) következik.
A szupravezető tekercsekben kb. 13 000 A áram folyik.
Voltunk az AMS-02 kísérletnél, amely tulajdonképpen egy űrközpont, mert a Nemzetközi Űrállomásra
telepített szonda mérési értékeit figyeli, tárolja, értékeli
– a kozmikus sugárzásban keresik a sötét anyag, sötét
energia nyomait. A kísérlet vezetője, a kínai professzor
Samuel Chao Chung Ting (1976-ban Nobel-díj ) kijött
üdvözlésünkre.

rül elhelyezésre – hasonlóan a jelenlegihez – a sürgősségi betegellátó egység.
A laktanya tervezésekor fontos szempont volt még az épület egyszerű (moduláris) bővíthetősége, hogy majd elláthassa
a MVM PAKS II. Zrt. által építendő atomerőműhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatokat is.
– Hol fog megépülni az új laktanya?
– A kijelölt építési helyszín az atomerőmű üzemi területén, a meglévő tűzoltólaktanya szomszédságában, a jelenlegi
gyakorlópálya területén helyezkedik el.
Emiatt a meglévő gyakorlótér áthelyezését
is el kell végezni, továbbá a hidegszertári
kapacitások földrengés-állósági megerősítését, valamint az ún. súlyosbaleset-kezeléshez kapcsolódó többletfeladatok miatti
bővítését is biztosítani kell.
– Mi lesz a jelenlegi laktanya sorsa?
– A régi épület hasznosításáról az új
épület használatbavétele után kell dönteni.
– Milyen ütemezésben valósul meg az
építkezés?
– A kiviteli terveket az MVM ERBE
Zrt. készíti, alvállalkozók bevonásával,
tervezetten 2015 elejére adják át a végleges
formában. Ezek alapján fogjuk megkezdeni a kivitelező kiválasztásának folyamatát.
A hatósági határozat eredetileg 2015. év
végi határidőt fogalmazott meg, de ez még
azon az elképzelésen alapult, hogy a meglévő épületet kell földrengésállóvá tenni.
Így ezt a határidőt biztosan módosítani
kell.
Prancz Zoltán

A Nagy Hadronütköztető (LHC) 27 km kerületű gyorsítócsöveiben vákuumban, a fény sebességéhez nagyon közeli sebességgel hidrogénatommagokat (csomagokat) ütköztetnek négy detektorban: ALICE, ATLAS,
LHCb és a CMS. Ez utóbbi háromhoz ~100 m mélységbe
lifttel mentünk.
Az LHCb helyén a korábbi gyorsítónál (LEP) is volt
detektor. Az üzeme során felaktiválódott, ezért nem
bontották szét, nem szállították el, hanem csak félrehúzták. Kipreparálták, hogy minden részlete láthatóvá
váljon – kiváló oktatási anyag. Mellette megnéztük a
gyorsítóra fűzött detektort is, ahol a b-kvarkokat tartalmazó hadronok kölcsönhatásait, szimmetriasértéseket
kutatják.
Az ATLAS detektor 3 emeletes épületére ráfestették a detektor kicsinyített ábráját. A lépcsőházi rajzok
is a fantasztikus méretarányokat érzékeltetik – a legnagyobb detektorral vadásznak a legkisebb részecskékre. Az irányító központ reszortterületeinek ismertetése után lementünk a detektorhoz. Ugyanezt tettük
a CMS-detektornál is, amit széthúztak a szereléshez.
Légpárnán könnyedén mozgatják a hatalmas szeleteket. Nagyon sok mindent megmutatott nekünk Szillási
Zoltán és Béni Noémi, tehetik, mert mindenhova bejárásuk van.
Az utolsó napon Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója kérdezte meg, hogyan tetszett, amit láttunk? Kérdésekre válaszolva ismertette a jövő fejlesztési terveit,
a programba kerülés lehetőségeit, módját.
Életem legnagyobb műszaki élménye volt, ezért
örömmel osztom meg újságunk olvasóival és szívesen
adok tájékoztatást.
gyulai
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Műszaki Alkotói Pályázat
Dicséretes pályázatok
12. Térfogat-kompenzátor
szintszabályzó körök hőfokvezetett
ellenőrző (vezető) jelképzésének
kiváltása intelligens eszközzel
Dobri Zoltán
A modernizálási javaslat megtartja a jelenleg is alkalmazott jelképzési metódusok alapvetéseit. A térfogat-kompenzátor hőfokvezetett ellenőrző jelének
képzése, annak megbízható értéke fontos a stabil, biztonságos blokküzemeltetéshez, mivel elsősorban innen
kapunk elsődleges információt a primer köri hűtőközeg
aktuális tömegéről. A primer köri hűtőközeg tömegét
feltétlenül állandó értéken kell tartani.
A szabályzókör működési tartománya 250–350 °C.
Ha a blokk terheletlen, a 12 bar üzemi nyomású fővízkör átlag hőhordozó hőmérséklete 260 °C, 100%-os
terhelésen 280 °C – hőfokváltozás okozta szintváltozás
akár 1,6 m is lehet. Szükség van az ellenőrző jel stabil,
pontos vezetésére, illetve a sűrűségváltozás kompenzálására.
A hurkok átlaghőmérsékletét a hideg és a meleg
ágban hőelemekkel mérik, majd a termofeszültséget
áramjellé konvertálják.
Az üzemi térfogat-kompenzátor hőmérséklethez
tartozó hőhordozó sűrűséget kompenzálni kell a szintmérés pontossága érdekében. Ezt a feladatot a mérőkör
jelváltó tápegysége hajtja végre.
A kitűzött cél a jelenleginél egy átláthatóbb, pontosabb, könnyebben kezelhető rendszer kialakítása.
Az üzemidő-hosszabbítás előkészületeinek és megvalósításának fontos eleme a jelenleg üzemelő 30–50
éves irányítástechnikai eszközpark modernizálása,
olyan állapotra hozása, hogy a következő 20–30 évre
biztonságos stabil üzemet eredményezzenek. Rendelkezésre állnak jó minőségű, üzembiztos, a szükséges
minősítésekkel rendelkező, eszközök, berendezések,
akár komplett rendszerek.
Dobri Zoltán, IÜO,
irányítástechnikai szolgálatvezető
– Pécsen születtem. 1991-ben
végeztem az Energetikai Szakképzési Intézetben irányítástechnikai
műszerészként. Az atomerőműben
dolgozom 1991 óta, és az irányítástechnikai üzemvitelen a szakmámban helyezkedtem el.
Most már ipari elektronika technikumi és mérnök-informatikusi végzettségem van. Irányítástechnikai hatósági vizsgával rendelkezem 2003-tól. Az irányítástechnikai üzemvitel A műszakjának 2004-től művezetői,
majd 2007-től szolgálatvezető mérnöki beosztásában
dolgozom.
Pakson élek, nős vagyok. Két gyermekem van, egy
15 éves fiú és egy 7 éves kislány.

11. A lehívórendszer korszerűsítési
lehetőségei a Paksi Atomerőműben
Mach Gyula Máté
A lehívó rendszer alapvető feladata nagyszámú végrehajtó kézi távműködtetési lehetőségének megvalósítása (pl.: tolózárak, szabályzók). A feladat megvalósítása
három lépcsőben történik: először el kell végezni a működtetni kívánt berendezés „címzését”, vagyis a beépí-

tett kétdekádos számkiválasztó nyomógomb rendszerrel ki kell jelölni az armatúrát. A kiválasztás helyessége
a sémafalon a berendezés jelképe melletti fehér jelzőlámpán ellenőrizhető. Egy lehívó rendszerről egyszerre
csak egy armatúra jelölhető ki. Ezután lehet elvégezni a
kívánt működtetést, majd a harmadik lépés a kiválasztás törlése, mely lehetőséget ad egy másik armatúra kijelölésére.
A lehívórendszer hagyományos elektromechanikus
alkatrészekből épül fel. A relék, kapcsolók, nyomógombok meghibásodási gyakoriságai, jellege a többi
beépítési helyhez hasonló. A rendszer típushibájának
tekinthető az NPBO-fiókok kontakthibája (a 30 pólusú
késes csatlakozó vagy a reléket védőburkolat nélkül beépítése okozza).
Üzemeltetési tapasztalatok alapján az erőműben alkalmazott Siemens PLC-k üzembiztosak és atomerőművi használatra alkalmasak. Rendelkeznek a megfelelő
minősítésekkel. A további 20 év üzemeltetéshez szükség van megbízható és alacsony karbantartási költségű
eszközök felhasználására, amelyek lehetőleg a legkevesebb mechanikus elemet tartalmazzák.
Az új rendszerben alkalmazott mechanikus kapcsoló
egysége száma lekorlátozódik a nyomógombokra. De
azok terhelésmentes kontaktust képeznek, így a hiba
lehetősége lecsökken.
Mach Gyula Máté, IÜO,
berendezéstechnikus
– Székesfehérváron születtem.
Középiskolai tanulmányaimat az
ESZI-ben végeztem. Közvetlenül az
iskola után, 2004 júliusában kezdtem az erőműves pályafutásomat
az Interlock Kft-nél. Külsősként a
Gépész Szerviz Osztály műhelyében
a forgácsoló- és hőkezelő gépek villamos karbantartásával foglalkoztam egészen 2006. februárig. Felvételt
nyertem 2006 novemberében az Irányítástechnikai
Üzemviteli Osztályra, ahol azután közel egy év képzés
után 2007 szeptemberében átkerültem a Paksi Atomerőmű Zrt. állományába. Manapság időm nagy részét
tanulással és önfejlesztéssel töltöm.
Hobbim a szakmámon kívül az autószerelés és
egyéb műszaki eszközök javítása és építése.

02. A PILLE űrdózismérő életre keltése
Orbán Mihály
Az MVM PA Zrt. KAIG Metrológia Üzeme közreműködésével új mérőeszközzel gazdagodott az Atomenergetikai Múzeum műszaki gyűjteménye. A világűrben és a
Paksi Atomerőműben is alkalmazott „PILLE” elnevezésű
dózismérő több mint 30 év után is tökéletesen működő
példánya tekinthető meg a múzeumban.
Igényként merült fel egy tökéletesen működőképes,
demonstrációs célú PILLE termolumineszcens dózismérő bemutatása. Ennek biztosítása érdekében az MÜ Sugárfizikai Laboratórium raktárában „pihenő” készüléket
kellett életre kelteni, és működőképes, kalibrált állapotban átadni a múzeum számára.
A 13-as sorszámú PILLE termolumineszcens dózismérő készülék munkafázisai az alábbiak voltak:
– A készülék „életre keltése” megfelelő betáplálás
biztosításával.
– A jelentkező elektronikus problémák kiküszöbölése.

– A detektorok érzékenységvizsgálatának elvégzése, az adatok kiértékelése és döntés az alkalmazhatóságukról.
– A kiértékelő készülék metrológiai vizsgálata.
– A búradetektorok egyedi kalibrációjának elvégzése Cs-137 sugárágyú fotonsugárzási terében.
– A mérőeszköz részletes kezelési utasításának elkészítése.
Megjegyzés:
A „Pille” dózismérő magyar kutatók által továbbfejlesztett változata 2003 óta a Nemzetközi Űrállomáson
(ISS) a szolgálati rendszer része.
Orbán Mihály, ÜFFO,
önálló üzemvezető
– Műszaki főiskolát végeztem,
majd 1994-ben a BME-n szereztem
villamosmérnöki diplomát. Pályakezdőként 1978-ban kerültem az
atomerőműbe sugárvédelmi szolgálatvezetői munkakörbe. Később
a Sugárfizikai Laboratórium munkáját irányítottam.
Feladatunk a sugárvédelmi mérőeszközök hitelesítése
és kalibrálása volt, majd ez kibővült az atomerőmű hagyományos mérőeszközeinek metrológiai minőségbiztosításával. A szervezetünk és a beosztásom az utóbbi
30 egynéhány évben sokat változott, de az alapfeladat
megmaradt. Nagy örömmel oktattam óraadóként több
éven keresztül az ESZI-ben. Az atomerőműben több bevezetett újításom van, a Kiváló újító díj ezüst fokozatával rendelkezem.
Györkönyben élek feleségemmel, aki szintén az
atomerőműben dolgozik. Három gyermekünk már önálló, és van egy fiúunokánk is. Szabadidőmben borászkodom. Rendszeresen sportolok, és egy kempingegyesület elnökeként tevékenykedem.
gyulai

Az idei új pályázatra a munkákat november 14-ig kell két példányban a Fejlesztési
és Elemzési Osztályra benyújtani. A dokumentumnak tartalmaznia kell a szerző(k)
nevét, aláírását, törzsszámát, szervezetét,
több szerző esetén pedig az alkotás százalékos szerzőségi arányát. A pályázat értékelése december 31-ig lezárul, a díjak
átadása 2015. január 10-ig történik meg.
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Felkészülés a 2014. évi teljesítményértékelésre
A 2009 óta működő teljesítmény- és kompetenciaértékelési rendszer (TKR) az évek
során egyre inkább beépülni látszik a Paksi Atomerőmű szervezeti kultúrájába.
Ez nagymértékben köszönhető a szeptember-októberi
időszakban zajló teljesítmény- és kompetenciaértékelő előadásoknak is, amelyek során a vezetők
és a munkavállalók egyaránt segítséget kapnak az
értékelő megbeszélésekre történő felkészülésben.
Az előadásokkal kapcsolatos tapasztalatokról beszélgettem Szatmári Szilvia pszichológussal.
– Milyen változásokat érzékeltél az elmúlt években
a TKR megítélésével kapcsolatban?
– Az elmúlt évek során a munkavállalók számára egyre ismertebbé vált a teljesítmény- és kompetenciaértékelési rendszer, mondhatjuk, hogy mára
valóban beépült a szervezeti kultúrába. A munkavállalók részéről a rendszer megítélése vegyes, de ez
köszönhető annak is, hogy minden egyén megítélése
szubjektív, s nagymértékben függ a korábbi években
kapott értékelés eredményétől, valamint az ehhez
fűződő jutalom mértékétől is. Az elmúlt évek egyik
legjelentősebb változása, hogy míg korábban csak a

vezetők számára került megtartásra a képzés, az elmúlt 3 évben már a munkavállalók is részt vehettek
TKR- felkészítő programon. A két célcsoport számára egymástól némileg eltérő tematikával szervezzük
az előadásokat. További változás, hogy az elmúlt
években kidolgoztuk a kompetenciatérképeket, melyek a vezetők számára is egyfajta eszközként használhatóak az értékelés elkészítése során. Hasznosságuk abban mutatkozik meg elsősorban, hogy minden
értékelő és értékelt számára egyfajta egységes értékrendszert, látásmódot biztosítanak, így mindenki
ugyanazt érti adott értékelési kategória alatt. A vezetők körében szintén egyre inkább elfogadottabb a
TKR, köszönhető ez az utóbbi években elvégzett finomhangolásoknak is. A vezetők elmondása szerint
az értékelésre, valamint a jutalomkeret felosztására
rendelkezésre álló idő rövidsége az, ami olykor nehézséget okoz.
– Hogyan épül fel a felkészítő program tematikája?
– A korábbi évek tapasztalatai alapján került
kialakításra a TKR-előadás jelenlegi szerkezete.
A program első részében mindkét célcsoport esetén
az előző évi TKR eredményeinek és tapasztalatainak
rövid bemutatása történik, ezt követően pszichológiai ismeretekre épülő képzésre kerül sor, ennek során
a hangsúly másra helyeződik a két célcsoport esetén.

Információbiztonsági
kampányhónap az intraneten
Októberben információbiztonsági kampányhónap indul az intraneten, amelynek keretén
belül hetente megújuló tájékoztató anyagokat
ismerhetnek meg. A TLK nagytermében előadás-sorozat lesz az információbiztonság aktuális témáiban. Az új
ismereteket lehetőség lesz tesztelni is a portálon hetente megújuló
kvízkérdésekkel, játék keretében. Kérjük, kísérjék figyelemmel a kampányt mind az intraneten, mind az előadásokon!
Az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) kialakítása mellett
vállalatunk elkötelezte magát, a rendszer kiépítése folyamatosan zajlik.
Az elmúlt időszakban ez a fejlesztés jelentős mérföldkőhöz érkezett, mert
elkészült az IBIR működtetése, fejlesztése című, IOP011 azonosítású új folyamat. A folyamat életbe léptetése fontos, mert az IBIR rendszerben érintett szerepkörök feladatai így már eljárásrendben szabályozottak, ezáltal
pontosan meghatározottak és az érintett személyekhez köthetőek.
A kampány célja, hogy mindenkivel megismertesse az információbiztonság jelentőségét, aktualitását, a munkavégzéskor alkalmazandó szabályokat az érvényben lévő szabályozásokon keresztül.
A kampányhónap keretében az intranetes tartalmakon túl – azokat jól
kiegészítve – elismert információbiztonsági és erőműves szakértők tartanak előadás-sorozatot a TLK nagytermében. Az előadások többsége egy
kicsit túlmutat társaságunk IBIR rendszerén, és ezáltal olyan ismereteket
mutatnak be az érdeklődőknek, amelyek a mindennapi munkavégzés
során és a magánéletben is hasznosíthatóak. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt a következő előadásokra:
Október 9.
Október 14.
Október 16.
Október 21.
Október 30.



– Az információbiztonság területei, fő jellemzői, sérülékenységei
– A mai korszerű vírusokról, az ellenük való védekezésről
– Mit is jelent a social engineering? Melyek a fő technikái?
Miben veszélyeztet engem?
– A Stuxnet vírus és az iráni atomprogram
– A Facebook használata, vagyis hogyan használjuk előrelátóan és biztonságosan a közösségi oldalakat?
Susán Janka

Mindkét csoportnál az értékelést segítő, illetve torzító jelenségekről esik szó, melyek tudatában a szubjektivitás némileg csökkenthető. A felkészítés során
beszélünk a kompetencia fogalmáról, a kommunikációs és viselkedési jegyek értelmezéséről, a vezetői
stílusokról. A vezetők számára segítséget nyújtunk
az értékelő megbeszélés megtervezéséhez és lebonyolításához, felhívjuk a figyelmet a legfontosabb
szempontokra. Minden beszélgetés során a cél, hogy
az értékelés reális és motiváló legyen. A munkavállalók számára szervezett előadáson a reális önértékelés
kialakításának fontossága kap hangsúlyt.
– Melyek azok a legfontosabb tényezők, melyek
hozzájárulnak a reális értékelés kialakulásához?
– Elsődleges szempont, hogy a vezető az értékelt
munkavállaló egész éves teljesítményét értékelje, s javasolt év közben is egy-két alkalommal értékelni az
adott időszak teljesítményét. Fontos továbbá a pozitív
megerősítés, amelynek segítségével a munkavállaló
is visszajelzést kap arról, hogy jó úton halad. A munkavállalók esetén a legfontosabb a reális önismeret és
önértékelés, a saját fejlődési célok megfogalmazása,
valamint az adott időszak végén a visszatekintés, s
az elért eredmények számbavétele, a tanulságok levonása.

Krausz Attila

Humánbiztonság
Megbeszéléseken elhangzottak védelme
Egy vállalat biztonságának nagy hányadát képviseli az az ismeret, információ, amely
az üzleti és üzemeltetési folyamatok során keletkezik. Az információhalmaz kiterjed a
vállalati működés számos területére, magába foglalja többek között a technológiai ismereteket, a vállalat kapcsolatrendszerét, beszerzési folyamatokat.
Az MVM PA Zrt. működése során keletkező bizalmas adatok védelmét is biztosítani
kell, amellyel kapcsolatban feladatként jelentkezik ezen információk megszerzésének
megakadályozása ellenérdekelt piaci résztvevők által.
Manapság egyre többet halljuk, hogy a vállalatok védett adatait egyre kifinomultabb
módon igyekeznek megszerezni ellenérdekelt felek. Az információ megszerzésére irányuló külső törekvés egyik formája az ipari (üzleti) kémkedés, amelynek lehetséges
és terjedő eszköze a lehallgatás. A lehallgatás olyan információszerző művelet, amikor
technikai eszközök szándékos és rejtett alkalmazásával, a résztvevők tudtán kívül megszerzik a tárgyalás, találkozó, megbeszélés során közlésre került védett információkat.
A lehallgatás gazdasági eredménye lehet versenyelőny elérése vagy más pénzben kifejezett haszon. Jellemző, hogy mire az információ hagyományos úton (pl. közbeszerzési
értesítő) legálisan megszerezhetővé válik, már kevésbé értékes. A nem a hatóságok által végzett, azaz „civil” lehallgatási tevékenység a Büntető Törvénykönyv tényállásait is
megvalósíthatja (pl. tiltott adatszerzés).
A védekezést több módon segíthetjük, pl. a kommunikáció során keletkező beszédhang rögzítésének zavarása (rezegtetés, a beszéd spektrumát elfedő zajszerű jel használata), ismétlődő fizikai átvizsgálás, technikai elhárítás, a lehallgató berendezés által
észleltek átvitelének megakadályozása (szűrők, árnyékolás, zavaró berendezések használata).
A védekezés szerves részét képezi a megbeszélések körültekintő megszervezése, indokolt esetben a védett tárgyaló használata, az általános belső rendszabályok betartása,
az IBIR-szabályokhoz (Információbiztonsági Rendszer) való igazodás, például a tárgyalás lebonyolítása után minden jegyzetet, dokumentumot el kell távolítani a tárgyalóból. A megbeszélést vezető személy felelőssége a résztvevők körének és jogosultságaiknak meghatározására.
A megelőző védelmi intézkedések alkalmazása kényelmetlenséggel járhat, a felhasználók szempontjából az eddig bevett rutin módosítását kívánják meg.
Külön fontos hangsúlyozni, hogy a terjedő védelmi technikai eszközök alkalmazása
sem nyújt abszolút biztonságot, univerzális és automatikus felderítő- és védőeszközök
nincsenek. A tárgyalások optimális védelmi biztonságának szintjét a rezsimintézkedések betartásával, körültekintő tevékenységgel és a technikai eszközök által biztosított
védelemmel együtt lehet megközelíteni.

Laszlóczki Ivetta, dr. Guba László
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A hazai erőműpark fejlesztése – (1. rész) Rövid távon
A magyarországi erőműpark beépített névleges villamos
teljesítőképessége idén már kevesebb, mint 9000 MW.
Néhány évvel ezelőtt 10 000 MW felett voltunk, mert
sok új erőművet helyeztek üzembe. Az erőmű-létesítés
azonban leállt, és megkezdődött a selejtezés, hiszen nagyon sok a régi erőmű. Üzemelnek még 50-60 évesek.
Természetesen nem termelnek már a hetvenes években,
az olajválságok alatt üzembe helyezett erőművek a Duna
és a Tisza partján, de azért részben benne vannak még a
kapacitásmérlegünkben. Sok az ún. állandó hiány, az átmenetileg szüneteltett erőmű. Sok azért nem jár, mert a
földgáztüzelés miatt a kereskedők nem vásárolnak tőlük,
bár újak, jó hatásfokúak.
Az ábra azt is jelzi lila vonallal, hogy milyen sok az
importszaldó, a behozatali többlet. Régen is így volt, a
nyolcvanas évek elején, de akkor még kevés volt az erőműves kapacitás. Az ezredforduló után ismét megnőtt a
behozatal, bár már volt elég erőmű. Mostanában azért
vesznek a kereskedők inkább külföldről, mert a nagykereskedelmi, piaci árak olcsók. Sok új hazai erőmű
drágábban termel, éppen a földgáz ára miatt. Tavaly az
importszaldó értéke elérte a 2000 MW-ot, és vele együtt
a kapacitás már 11 000 MW felett járt. Ez elég sok, ennyi
nem kellene.
Meg kell nézni (az ábrán piros vonal mutatja) az évi
csúcsterhelés alakulását. A politikai váltás előtt már
6500 MW felett voltunk, aztán lecsúsztunk hatezer alá.
Végül mégis csúcsot döntöttünk 2007-ben a 6600 MW-ot
túllépve. Azóta inkább csökken ez a csúcs – mind télen,
mind nyáron. Tavaly már csak 6300 MW-ot értünk el.

Fel kell azonban tételeznünk, hogy a fogyasztással
együtt a közeli jövőben ismét nőni fog az évi legnagyobb
villamos terhelés. Túl nagy növekedésre azért ne számítGyerekkori álmom volt egyszer eljutni Máltára, a kicsiny törpeállamba, bejárni az évezredes történelmi helyeket, városokat,
megismerni azt a káprázatos kis országot, amiről eddig csak álmodtam. Most megpróbálom megosztani egy kicsit erőműves,
építész- és paksi szemmel mindazt, amit magam láttam és tapasztaltam a júliusi látogatásom során, ahol párommal tölthettem egy hetet a szabadságom alatt.
Mi is juthat először eszünkbe Máltáról? A ,,Szent János Lovagrend”, a ,,Máltai kereszt”, a katedrálisok, a ,,Máltai sólyom”… na
és a napfény.
Persze mai internetes világunkba beszerezhető minden információ ebben a témában, de úgy gondolom, ezeket az ismereteket mindenki szívesen olvassa majd, és remélem, felkeltem
kellőképpen az érdeklődést Málta iránt.
Málta 2004-ben Magyarországgal egy időben csatlakozott az
Európai Unióhoz. Területe mindössze 316 négyzetkilométer, lakossága 400 ezer főre tehető. Gazdaságilag előkelő helyen áll az
uniós tagállamok sorában, mondhatni virágzik a gazdaság. A lakosság fő megélhetési forrását történelmi nevezetességeinek,
természeti adottságainak és földrajzi fekvésének köszönhetően

sunk 2020-ig, elég lenne az, ha elérnénk a 6700 MW-ot,
azaz túllépnénk kissé az eddigi legtöbbet.
Ehhez a csúcsterheléshez már megfelelő biztonságot
adna, ha ismét lenne 10 000 MW az értékelhető teljesítőképesség. Sajnos nem lesz, így továbbra is importra vagyunk szorulva. A számítások és az előrejelzések szerint
ebben az évtizedben az értékelhető hazai erőműves teljesítőképesség tovább csökkenhet, az évtized végére akár
7000 MW-ra is apadhat, ha nem épül elég sok új erőmű
a közeljövőben.
Amennyiben azt akarnánk, hogy az importszaldó ne
növekedjék a 2000 megawatt fölé, akkor legalább 1200
MW-ot együtt elérő új erőművekre lenne szükség hat év
alatt, azaz évente mintegy 200 MW-ra. Viszont ma – úgy
tűnik – senki sem épít erőművet, nagyerőmű építését
még el sem kezdték. A korábbi gázturbinás fejlesztésekről lemondtak (remélhetően csak egyelőre). Lényegében
csak kiserőművek, 50 MW-nál kisebbek épülhetnének –
részben kapcsolt termelésre, részben megújuló forrásra.
Az előbbivel nem csak az a baj, hogy földgázt igényel,
hanem az, hogy megszüntették a kapcsoltan termelt villamos energiának a kötelező átvételét, így nincs elég ösztönzés új beruházásra. Marad tehát a megújuló forrásokra építhető különféle kiserőmű többnyire elosztott
termelésre.

Szélerőművet évek óta nem építenek már hazánkban,
megmaradt a 330 MW. Ennek az erőműparknak a bővítését régóta tervezik ugyan, de a beruházók egyelőre
várnak az új bíztatásra, a megfelelő átvételi árra az egész
kötelező átvételi rendszerben. Új biomassza-erőműves
egység épült ugyan Pécsett, de ez egyedi eset, és bizony
az előkészítés túl hosszú időt vett igénybe egy ilyen szalmatüzelésű megoldásnál, sőt a beruházás sem volt olcsó.

Máltáról erőműves és
építész szemmel (1. rész)
a turizmus adja. A kicsiny szigetország köztársaságát évente
mintegy 2 millió turista keresi fel.
Málta minden szempontból megpróbál önellátó lenni. Mezőgazdasága gyakorlatilag az éghajlatnak köszönhetően ellátja
termékeivel az országot, csak néhány termékből szorulnak behozatalra. A másik fő gazdasági és megélhetési forrását a tengeri
halászat és a kikötői tranzitáruforgalom képezi. Gasztronómiája
eléggé változatos. A jellegzetes itáliai ízek mellett megtalálhatóak az arab és angol konyha ételei, fűszerezései. A nyúlból, birkából (bárányból) és tengeri halakból készült ételekhez kellemes
máltai borokat fogyaszthatunk.
Nos, ennyi kitérőt követően az erőműves szemüveget feltéve, mintegy szakmai kíváncsiskodásképpen megpróbáltam több
információt is megtudni Málta energiaellátásáról és helyzetéről,
persze mindez a teljesség igénye nélkül értendő, és természetesen mindehhez az én szubjektív megítélésem is hozzájárul.

Több kisebb erőmű épült biogázra hazánkban (depóniagázra, szennyvíztisztitói gázra és mezőgazdasági hulladékok fermentálására), de ebből sem lehet rövid idő
alatt több száz megawattot kihozni. Ilyen rövid idő alatt
legfeljebb naperőműveket lehet építeni: például a háztetőkre napelemes táblákat. Nálunk ebből még kevés van,
mert drága, alig 30 MW-tal számolhatunk. Térségünkben többet építettek. A Cseh Köztársaságban 2100 MW,
Romániában és Bulgáriában 1000 MW felett tartanak.
Ausztriában közel 700 MW működik, és idén ők is 1000
MW-ra számítanak. Szlovákiában 540 MW, Szlovéniában 240 MW napelemes – fotovillamos – naperőmű-kapacitás van. Egyedül ezzel a típussal és néhány szélerőművel lehet hat év alatt jelentősebb új hazai erőműves
kapacitást létrehozni. Remélhető, hogy nálunk szintén
beindul a megújulós fejlesztés már azért is, mert ezt vállaltuk az EU-ban.
Nézzük ezek után azt, hogy az energiafelhasználás
miként változott eddig, és hogyan fog alakulni a közeljövőben! Elég az atomerőmű mellett a többi erőművet
együtt tekinteni, és külön követni az importszaldót.
Paks szerepe ismert, és biztosra vehető, hogy a termelése az évi 16 TWh körüli értéket eléri a következő
években.
A többi erőművünk termelése azonban hét év alatt 25
TWh-ról közel a felére csökkent, és a megnövelt behozatallal pótolták ezt a kereskedők, akik az olcsóbb beszerzésre kényszerültek. Az idén az importszaldó részaránya
elérheti az összes országos villamosenergia-felhasználásnak a 34%-át. Feltehetően ez a következő hat évben
tovább növekedik – mondjuk 37%-ra.
Mi ennek az oka? Az, hogy nincs elég sok, új, olcsón
termelő erőművünk, és a hátralévő néhány év alatt az
évtizedünk végéig nem is igen lesz. Reménykedhetnénk
a megújulók további terjedésében, de ehhez kissé jobb
ösztönzés kellene. Valami azért mégis fog épülni, és a tavalyi 2,6 TWh-s megújulós termelés elérheti a 4 TWh-t,
bár az európai vállalásunkban még 5,6 TWh-val számoltunk. Szénerőműként csak a lignitet tüzelő Mátrai Erőmű marad, és a kapcsolt termelésben néhány földgáztüzelésű. Ezek egy részét már a rendszerszabályozásra
veszik igénybe.
Elég bizonytalan az erőműparkunk rövidtávú alakulása, de ha a következő évtizedre vagy évtizedekre gondolunk, akkor az sem túl biztos – a paksi bővítést kivéve.

Dr. Stróbl Alajos

Málta villamos energia szempontjából önellátó. Politikai és
stratégiai tényező az energiaellátás biztonsága és függetlensége
más országoktól. A villamosenergia-ellátás biztosítása és az ivóvízellátás létfontosságú kérdés, amelyet a lakosság a saját bőrén
érez leginkább az energia- és ivóvízárak tekintetében. Mindezek
mellett közeli célként tűzte ki a kormányzati vezetés az energiaés ivóvízárak csökkentését, a lakosság terheinek enyhítését, ami
havi szinten eléggé számottevő a rezsiárak tekintetében. Bennünket turistákat is lépten-nyomon figyelmeztetnek az elektromos árammal és az ivóvízzel való takarékoskodásra és a pazarlás
elkerülésére.
Málta fő villamosenergia-ellátását egy 240 megawattos olajos erőmű biztosítja. Az energiatermelő blokkokat Skóciából
szállították át.
Mindezen teljesítménynek elégségesnek kell lennie a szigetországnak, de gondoljunk bele a nyári 35 fokos nappali hőségnek és a mintegy 2 millió turistának köszönhetően megsokszorozódik az energiaigény a főszezoni hónapokban.
Folytatás a következő számban.

Balogh László mélyépítő technikus

(geodéziai rendszerfelelős, Építészeti Osztály)
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A szakmaiság meghatározó eleme a munkának (1. rész)
Beszélgetés dr. Kereki Ferenccel, az
RHK Kft. ügyvezető igazgatójával
Ha valaki egy szakmát meg akar tanulni, nem az íróasztalnál kell kezdenie,
hanem a legnehezebb körülmények
között. Ez dr. Kereki Ferenc filozófiája.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója – aki immár második megbízatási
ciklusát tölti a cég élén – ilyen meggyőződésből helyezkedett el bányamérnöki
diplomája megszerzése után azonnal a
Mecseki Szénbányáknál.
– 2010. november 15-i kinevezése óta
az RHK Kft. komoly változásokon ment
keresztül. Mielőtt az elért eredményekről, a további tervekről beszélne, kérem,
mutassa be magát az Atomerőmű újság
olvasóinak! Miért épp bányamérnöknek
tanult?
– Bányavidéken nőttem föl, Miskolc egyik kerületében, Perecesen. Bár
a mi családunkban nem volt bányász,
ott szinte minden második ember az
volt, és ez az egész családja életét meghatározta, és büszkék is voltak rá, még
a gyerekek is. A bányászatot épp ezért
elsősorban nem nehéz és piszkos munkának láttam, hanem férfiasnak. Világéletemben szerettem a természetet,

és a bányára is kicsit úgy tekintettem,
mint a természet részére. Kezdetben
erdőmérnök akartam lenni, de végül
Pereces bányászhagyományai győztek.
1982-ben kaptam meg bányamérnöki diplomámat a miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen. Júliusban már a
Pécshez közeli Vasas-bányán dolgoztam, ugyanis egyetemistaként jártam
ott, és a „Tűzveszély! Sújtólégveszély!
Szénporrobbanás-veszély!” feliratok inkább vonzottak, mint taszítottak. Egyértelműen az volt bennem, hogy először a legnehezebb körülmények közé
kell menni, mert ott lehet megtanulni a
szakmát. Ezt később sem bántam meg,
már mérnökként dolgozva ez a tudás
segített abban, hogy a vezetésem alá
tartozó bányászok elfogadjanak.

Egy szép kézimunka
Stallenberger Mátyás auditor, a
Paksi Atomerőmű munkatársa ritka
és különleges tárgyat ajándékozott
az Atomenergetikai Múzeumnak,
egy, a 3. blokki Hindukus 8×16 Byte-os ferritgyűrűs memóriablokkot.
A ferritgyűrűs memória jellemzően
az 1950–1970-es évek számítógépeinek elterjedt műveleti tára,
a memóriaegységek egy korai típusa. Az 1980-as évek elején a megyei számítógépközpontok
nagy számítógépeiben hasonló memóriablokkokból kialakított
256–512 kB-os tárak működtek.
A mágnesezhető kerámiagyűrű mágneses polaritásának
iránya határozta meg a bit 0 vagy 1 állapotát. Erre a memóriablokkra rátekintve nehéz elhinni,
hogy egy „precíziós” számítógép
alkatrésze volt a maga 128 Byte-os
kapacitásával. Összehasonlításként:
egy mai 8 GB-os számítógép-memória megépítéséhez 64 millió ilyen
blokkra lenne szükség.

Beregnyei Miklós

– Szakmai múltjára térve nyugodtan
mondhatjuk, hogy „házon belülről” került az RHK ügyvezetői székébe.
– A szénbányászat után az uránbánya következett, ahol öt évet töltöttem
el. Mérnökként első munkáim a bányászati technológiák kidolgozására
és alkalmazására vonatkoztak, később
a termelés irányítása volt a feladatom.
Ezután 16 évet töltöttem a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitányságán Pécsett. Az utolsó 10 évben
az államigazgatási szerv vezetője voltam
ott. A pozíció folytán jogi diplomát is
szereztem – ennek egyébként ügyvezetőként is jó hasznát veszem. Szakmai
pályám egyik legfontosabb tapasztalatának a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-előkészítésben vállalt
feladatomat tartom – szerintem ez is
hozzájárult ahhoz, hogy „házon belülre”
kerüljek. 2009-től egyébként a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
kivitelezési munkáinak építésvezetőjeként tevékenykedtem, és részt vettem a
felszín alatti térrészek tervezési feladataiban is. Szóval ezt a részét az RHK Kft.
tevékenységi körének igen jól ismertem,
és valószínűleg ez szintén hozzájárult
ügyvezető igazgatói kinevezésemhez.

Az Energetikai Szakkollégium programjaiból
október 23–25.
november 4.
november 6.
november 13.
november 20.

Szlovéniai üzemlátogatás
Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben
A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése
a paksi VVER-440 blokkokon.
Előadó: Czibula Mihály projektfelelős, MVM PA Zrt.
4M MC és az európai villamosenergiapiacintegrációs törekvések.
Előadó: Bertalan Zsolt vezérigazgató, HUPX Zrt.
Üzemlátogatás az albertirsai alállomáson

SonarQube
A szegedi székhelyű FRONTENDART Kft. bemutatót
szervezett Budapesten. A rendezvényen elhangzott,
hogy a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztés Tanszék nemzetközi díjakkal is elismert kutatási
eredményeire alapozva, több részfeladatot (FindBugs, PMD, CheckStyle) megoldó program összeépítéséből fejlesztették ki szoftverminőség-vizsgáló
terméküket, a SonarQbe programot, amely elsősorban a Java-alapú programfejlesztések megítélését
teszik lehetővé. Már a program fejlesztésekor be
kell építeni a biztonsági funkciókat, elemeket, mert

60 éves a világ első atomerőműve
A világon először a Szovjetunióban kapcsoltak
atomerőművet az országos nagyfeszültségű villamos hálózatra. A Moszkvától 100 kilométerre délnyugatra fekvő Obnyinszk városában épített létesítmény teljesítménye 5 MW volt. Az erőmű építése
1951. január 1-jén kezdődött, a reaktor beindítása
1954. június 1-jén, a nagyfeszültségű vezetékhálózatra kapcsolása június 26-án történt. A reaktor

– Milyen megvalósítandó célokat t űzött
maga elé annak idején?
– Egyrészt folytatni akartam elődeim törekvését, hogy a kutatásokkal,
a működtetéssel kapcsolatos műszaki
kihívásokra megtaláljuk a legjobb megoldásokat. Emellett számomra a cég
megerősítése, átszervezése volt a legfontosabb feladat, mert úgy ítéltem meg,
hogy projektjeink túlzottan külső szakértőkre hagyatkozva működtek. Ebben
mostanra sikerült előrelépni. Létrejött a
stratégiai és mérnöki igazgatóság, az újonnan fölvett munkatársakkal szakmailag tovább erősödött, szakterületén kihagyhatatlan tényezővé vált az RHK Kft.
Ez persze nem ment könnyen, hiszen
össze kellett csiszolni a korábbi és az
újonnan érkezett kollégák munkakultúráját. Az újonnan érkezők a piacgazdaságból érkezve magukkal hozták a piaci
szemléletet. Ennek pedig szerintem az
eddiginél jobban kell érvényesülnie az
egész szervezetben. Ugyanakkor sikerült a pályáztatás, vállalkozásba adás,
szerződéskötés terén kellő tudással felvérteződniük, és a munkameneteket
hatékonyabbá tudtuk tenni.
(Folytatás a következő számban.)
D.Á.

üzemeltethetőségének határidejét eredetileg harminc évben szabták meg. A biztonsági szempontból megfelelt atomerőművet csak 2002-ben zárták
be, akkor sem műszaki okok miatt, hanem azért,
mert már nem volt gazdaságos. A több mint négy
évtized alatt egyetlen komoly üzemzavart sem tapasztaltak. Az erőművet bezárása után múzeummá
alakították.
Obnyinszk, irányítóterem

később már lényegesen nehezebb és sokkal több
munkával (több hibával) jár. Az elemzőprogram segítségével kimutatják és megjelölik az IT-biztonságot jelentősen befolyásoló sebezhetőségi pontokat
– a szintaktikusan/szemantikusan helyes kódok is
lehetnek biztonságtechnikai szempontból hibásak.
Egy ilyen elemzés, ellenőrzés áttekinthetővé teszi a fejlesztett programrendszert. A nagy programrendszerek részei akár különböző programnyelveken kódoltak. Kiegészítőkkel a C/C++, a C#, a PHP,
a Flex, a JavaScript, a Python, a PL/SQL, és a COBOL
programnyelvek egyaránt elemezhetők.
gyulai
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100 éves múlt…
100 éves múlt a kozmikus sugárzás – legalábbis ennyi ideje
tudunk róla. A szinte radioaktivitással egy időben fedezték
fel a háttérsugárzást, de kezdetben ezt a Föld belsejében lezajlódó folyamatokra eredeztették. Viktor Hess osztrák-amerikai fizikus, léghajós repülései közben Wulf-féle elektrométerrel végzett kísérleteivel bizonyította (1912. augusztus 7.),
hogy a háttérsugárzás zömének forrása a világűr (Nobel-díj
1936).
A kozmikus sugárzás évtizedekig a fizika legjelentősebb
kutatási területe volt. A sugárzás energiája 14 nagyságrendet
fog át. A sejtés szerint a világűr „gyorsítójában” készült Zeta
részecske (1020 eV) a felső határ, milliószor nagyobb, mint
amit a Földön mesterségesen elő tudnak állítani (1,4x1013
eV). Egyben ritka is, mert évente 1 részecske esik 1 km2-re.
Jánossy Lajos Kossuth-díjas fizikus, asztrofizikus, matematikus 1919-től szüleivel emigrációban élt. Bécsben, Berlinben tanult, majd Angliában, Írországban kutatott hazatértéig (1950). A KFKI osztályvezetője, igazgatóhelyettese,
a magyar kozmikus sugárzáskutatás megalapítója. Tudományos polihisztor volt. Az egymást kiváltó folyamatsorokat
(kaszkád) vizsgálta, pl. részecskezáporokat. Bevezette a Wilson-kamrás kísérleteket. Vizsgálta a fény kettős természetét.
A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást (1965) egy
nagyérzékenységű antenna tesztmérései során fedezték fel
(Nobel-díj 1978). Azt tapasztalták, hogy az űr bármely részéről azonos az értéke.
Mivel a földi légkör torzítja a kozmikus sugárzást, az észlelés helyét műholdakra telepítették:
• Cosmic Background Explorer (COBE) 1989–1996 három detektorral széles frekvenciasávban feltérképezte a
világűrt, amelyről szuperszámítógépen térkép készült.
• Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) 2001
– mérési eredményei az Univerzum ~400 000 éves koráról ad tájékoztatást, mikorra az Ősrobbanás (~14×109
év) után az űr átláthatóvá vált a fény számára.

Dell Solutions
Tour

A nagy múltú informatikai cég,
az amerikai Dell Solutions Tour
(1984-ben egyszemélyes számítógép-összeszerelő, mára 55 000
embert foglalkoztat) nagyszabású
bemutatót tartott termékeiből.
A szervezők rangos előadói és kiállítói gárdával álltak az érdeklődők elé.
Eljött Aongus Hegarty, a DELL
Európai, Közel-keleti és Afrikai régió elnöke. Vitaindítójában a cége
kiválósági paramétereit hangsúlyozta. A most induló EU-s ciklus
támogatásait érdemes lenne rögtön a legmodernebb IT-eszközökkel megtámogatni. Már nemcsak
hardvert, szoftvert gyártanak, de
komplett, biztonságos rendszereket tudnak szállítani – elemeit
nem kell egymáshoz hangolni.
A legnagyobb vállalkozások adatmennyiségét képesek kezelni, de
azokat rugalmasan, könnyen hozzáférhetővé teszik a jogosult felhasználók számára.
Az előadásokat követően a konferencia három szekcióra vált szét,
tovább részletezve a „jó választás”
várható előnyeit.
gyulai

• Az Európai Űrügynökség műholdja, a Planck 2009-ben
került a pályájára. Eddigi mérései pontosították az űr
hőmérsékleti anizotrópiatérképét.

Új technológia,
régi szereplők
A Paksi Atomerőműben épülő új pótvíz-előkészítő üzemmel és az új technológiával ismerkedtek a Vegyészeti Ellenőrzési Osztály
laboratóriumainak munkatársai, ahol Gáspár Gyula technológus mérnök és Árki Attila vegyészeti szolgálatvezető kalauzolta el
őket és válaszolt a feltett kérdéseikre.

A Planck-űrtávcső egy év alatt (2010. júliusig) végzett mérései alapján készített mikrohullámú kép a teljes égboltról

Már a WMAP adatai alapján az első jelentős felismerés
az volt, hogy a Világegyetem geometriája nagyon jó közelítéssel sík. Einstein szerint lehetett volna gömb vagy akár hiperboloid alakú is. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
visszatérünk a korong alakú Föld képéhez, hanem azt, hogy
a Világegyetem nagy léptékű szerkezetét tekintve a tér nem
görbült.)
Nagy energiájú kozmikus sugárzás részecskéi a légkörbe
érve kúp alakban elektron-pozitron párokat keltenek, lassulás során a többletenergiájukat fotonok formájában adják le
– Cserenkov-sugárzás. Már a 60-as években építettek Cserenkov-teleszkópokat a Krímben, Új-Mexikóban, Moszkvában, Dél-Afrikában, Szibériában levegőre, vízbe telepítve.
Az érzékenység növelésére fluoreszcens detektorokat fejlesztettek pl. a Bajkál-tóba, a Déli-sark jegébe, hogy a világűr legtávolabbi tájáról (térben és időben) érkező hírnökeit, a
szupernóvarobbanásból származó neutrínózáporokat érzékelni, mérni lehessen. Valahonnan csak megfejthető lesz a
sötét anyag, sötét energia holléte, mibenléte.
Forrás: Wikipédia 
gyulai

Hétpecsétes
A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület megtartotta 61. szakmai fórumát, ahol Gasparecz András elnök előbb a tagságot érintő
aktualitásokat ismertette, majd a napi előadásokat vezette fel. Az ISO
27001 információbiztonsági szabványrészlet-ismertetése (2013 – auditok gyakorlata)
után három előadás foglalkozott a hálózatokat veszélyeztető mobilkommunikációs
eszközökkel. Az egyik legnehezebb helyzet, amikor az alkalmazottak saját eszközeikkel csatlakoznak a céges hálózatra (Bring your own device – BYOD).
Régebben a lehallgatások a vezeték közvetlen közelébe helyezett miniatűr eszközökkel (poloskákkal) történtek, akár a tenger alatti kábelek mellől. A mobil eszközök
rádióforgalmazása 5–6 km körzetben már kereskedelemben kapható eszközökkel is
„begyűjthető”. A legmeghökkentőbb kijelentés az volt, hogy ezeket az információkat rengeteg ingyenesen letölthető programmal rövid idő alatt fel is lehet dolgozni
(jellemrajzok, kapcsolatrendszer stb. tekintetében).gyulai

Infoparlament

Immár negyedik alkalommal rendezte meg
az Informatika a Társadalomért Egyesület
az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége együttműködésével az Információs Társadalom Parlamentjét. A rendezvény a közigazgatás, a
civil társadalom és az infokommunikációs
iparág legnagyobb találkozója, egyben a
legmagasabb érdek-képviseleti fóruma is.
Mivel az infokommunikáció már a
mindennapok részévé válik, nélküle elképzelhetetlen a termelés, az oktatás, a
szórakozás, kialakulóban van egy olyan
világ, amelyet „digitális ökoszisztémaként” jellemezhetünk.

A résztvevők több
plenáris előadásban
ismerhették meg az újraalakított kormány
képviselőinek elképzeléseit, majd ebéd
után hat szekcióra oszolva, a bizottsági
termekben folytatták a megbeszéléseket:
Digitális transzformáció a gazdaságban;
Infokommunikációs paradigmaváltás a
humán ágazatban; A Digitális Menetrend
magyarországi megvalósítása, az infrastruktúrafejlesztés új vezérfonala; Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés az új
költségvetési periódusban; Magyarország kiberbiztonságának megteremtése ,
Kultúra, könyvkiadás és újságírás a kibertérben. A második napon az oktatás volt a
központi téma.gyulai

Árki Attila, Gergelyné Marika,
Emberné Rózsa, Feilné Rita

A Vegyészeti Főosztály működtetése és irányítása alá tartozó pótvíz-előkészítő üzem
elsődleges feladata az erőművi technológia
sótalanvízigényeinek kiszolgálása. Az MVM
Paksi Atomerőműben futó egyik fontos beruházás a pótvíz-előkészítő rekonstrukciója,
amely során új üzem létesül. A 08-as épületben üzemelő technológia 1978–79-ben
létesült, amelyet a jelenlegi technológiától
működési elvében eltérő, membránszűréses
technológia vált fel. Az új pótvíz-előkészítő
technológia a régivel átellenben, a H1-es út
mellett létesülő 1460 m2 alapterületű épületben kap helyet.
A beruházás fővállalkozója az MVM OVIT
Zrt. A technológia telepítése még visszavan,
és 2015 decemberében tervezik az üzembe
helyezést. Az épület két részre osztható, egy
alápincézett és ahhoz csatlakozó földszintes
épületegységre. Külső homlokzata kék színű,
amely a víztechnológia és a vízcseppek színeit sugallja.
Munkatársaim részéről nagy volt az érdeklődés a földszinten elhelyezett vezénylővel, a
vegyszerhelyiség kialakításával, a laboratórium elrendezésével kapcsolatban – mondta Gáspár Gyula. A többi kiszolgáló helyiség
ergonómiai elrendezésének terve is elnyerte
tetszésüket. Számomra érdekes volt megfigyelni a kollégák reakcióját, örömét, a nyitottságot az új információk befogadására, s látni
azt a kis „félszt”, ami a régi, bevált elhagyásával kapcsolatos. Ilyen a régi és új technológia
találkozása, régi szereplőkkel. Tájékoztatást
kaptak a kollégák arról is, hogy a jelenlegi pótvíz-előkészítő üzem, amelyben dolgozunk, új
funkciót kap majd. Elsősorban a vegyészeti
tevékenységek adminisztrativ kiszolgálását
látja el, s ehhez háromszintes épületrész kialakítására kerül sor teljes körű felújítással
együtt. A vegyészet épületén több mint 30
éves fennállása óta még nem történt teljes
felújítás, tehát ez éppen időszerűvé vált. Már
várjuk, hogy a vegyészet szervezeti egységei
egy megújult épületben, megszépült környezetben végezhessék tovább munkájukat – fejezte be tájékoztatóját Gáspár Gyula.
OrbánO
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A Doosan szállítja a főberendezések nagy részét a Shin-Kori
blokkokhoz
2,2 milliárd dolláros üzlethez jutott a cég
Augusztus végén hirdették ki pályázati győztesnek a Doosan Heavy Industries & Construction céget. A Korea Hydro & Nuclear Power társasággal kötött szerződés keretében szállíthatja az 5. és 6. blokk főberendezéseit.
Ezek a reaktorok, a gőzfejlesztők és kapcsolódó egységeik, továbbá a turbina-generátor egységek. A szerződés kiterjed a berendezések tervezésére és
gyártására. Az Ulsan város közelében lévő telephelyen építendő egységek
egyenként 1400 MW-osak, üzembe lépésük 2021 és 2022 tavaszán várható.
A típus megegyezik a korábban a 3. és 4. blokkra szállított továbbfejlesztett
nyomottvizes egységekkel. Az APR1400 típust „ezres” elődjéből fejlesztették ki, és annál kedvezőbb biztonsági mutatókkal rendelkezik. A gyártási
folyamat mintegy négy évet vesz igénybe.

Jól halad a munka a Novovoronyezs-II. projekt 2. blokkjánál

Helyére került a reaktorépület dómjának alsó része
Az Atomenergoprojekt közlése szerint szeptember 3-án a kívánt 52 m
magasságba emelték a szerkezetet. Hátra van még a felső szerkezet felhelyezése. Az elemek együttes súlya 400 tonna, az alsó csatlakozó átmérő 44
m. Jelentős helyszíni összeszerelési munkálatok folytak, amelynek során
nemcsak a dóm elemeit, hanem a biztonsághoz kapcsolódó rendszereket
is beépítettek. A belső konténment szerelésének befejezése után jelentősen
felgyorsulhatnak a reaktor, a gőzfejlesztők és a térfogat-kompenzátor szerelési munkái is. Az említett dóm a külső védelem fontos eleme: meg kell
akadályoznia környezetbe történő kibocsátásokat, ellen kell állnia extrém
természeti hatásoknak és földrengésnek, biztosítania kell a tornádók és a
repülőgépek rázuhanása elleni védelmet. A párhuzamosan épülő 1. blokk
várhatóan 2015-ben, míg a 2. blokk 2016-ban kezdi meg működését. További két 1200 MW-os egység építését is tervezik a Leningrad-II. projekt
keretében. Ha ezek üzembe lépnek, megkezdődhet az ottani régi RBMK
típusú blokkok leállítása, amelyre várhatóan 2019 és 2026 között kerül sor.
Forrás: NEI Magazine, 2014. szeptember
Varga József

ROSATOM NEWSLETTER
Év végéig leszállítják a belorusz atomerőmű dokumentumait
Az Atomprojekt eddig 800 kötetnyi dokumentumot adott át a megrendelőnek
A nukleáris és a turbina oldalért is felelős cég további 700 kötet munkaanyagot ad át az év végéig. Az Osztrovecben épülő atomerőmű Belorusszia
első ilyen létesítménye lesz, két 1200 MW-os egységből áll majd. A blokkok
üzembe lépése 2018-ban, illetve 2020-ban várható. Hasonló blokkok épülnek Oroszországban, a Leningrad-II. projekt keretében is. Ott különleges helyi
technológiákat alkalmaznak, többek között nagy kapacitású darukat. Az építők különösen büszkék az 1350 tonna emelőképességű Liebherr gépre és a 700
tonna kapacitású Manitowoc egységre. Az előzetes kalkulációk azt bizonyítják,
hogy megéri – még jelentős bérleti díjak mellett is – az ilyen korszerű eszközök
használata, mert jelentősen növelik a hatékonyságot és meggyorsítják a munkát a sűrűn beépített telephelyen. Egyszerűbb a földön összekapcsolni a nagy
elemeket és egyben a helyükre emelni azokat. Kihívást jelent a testvérblokkoktól eltérő szeizmikus jelenségek elleni védelem kialakítása is. Újfajta zsaluzatot
kellett készíteni és használni, amivel sikerült rövidíteni a reaktorépület betonozási munkáit. Hasonlóan jó eredményt hozott egy önjáró zsaluzási technológia, amivel egy időben sikerült munkát végezni a belső és a külső konténment
betonozási feladatai során.
Telephelyi bázis építése kezdődik az év végéig Bangladesben. A Ruppur
telephelyen, orosz közreműködéssel építendő atomerőmű előkészítő munkái
során először az infrastruktúrát kell kialakítani. Ezek közé tartozik a dízelgenerátor-telep, egy betonkeverő üzem, egy építészeti laboratórium, a kommunikációs hálózat, a villamos rendszerek és a világítási hálózat, az ideiglenes úthálózat és a buszpályaudvar létrehozása. A munkákban részt vevő vállalatok
kiválasztására tendert fognak kiírni. Az első blokk indítása a 2020-as évek elején várható.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2014. szeptember
Varga József

world nuclear news

Történelmi korú üzemanyagot vettek
kezelésbe
Ötven éve leállított kísérleti reaktor fűtőelemeit dolgozták fel
Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának
(DoE) fővállalkozója, a Sav annah River Nuclear Services
(SRNS) végezte a 147 db üzemanyag-kazetta feldolgozását. A cellák a Sodium Reactor Experiment programból
származtak, a feldolgozásra a telephely H-Canyon nevű
vegyipari létesítményében került sor. A DoE azért rendelkezett így, mert nem találta alkalmasnak a kazettákat
a hosszú távú nedves tárolásra. A kísérleti reaktor a Santa Susana Field Laboratóriumban üzemelt 1957 és 1964
között, és az első reaktor volt az Államokban, amelyik
villamos energiát táplált a nemzeti hálózatba. Üzemanyaga urán–tórium ötvözet volt. A működés befejeztével, a
hetvenes években az üzemanyagot átszállították a Savannah River telephely egyik pihentető medencéjébe. Nagy
mennyiségben tartalmazott hasadóképes urán-233 izotópot a tóriumból származó neutronok elnyelése miatt.
Az SRNS környezeti ügyekért felelős vezetője, George
Zachmann szerint emiatt nem volt lehetséges további
felhasználása új üzemanyag gyártására, és így nem követhette a szokásos higítási eljárásokat. Végül feloldásra
került egy alumíniumburkolatú üzemanyagfajtával, és ennek a keveréknek útja vezet majd a katonai hulladékokat
feldolgozó létesítménybe, ahol üvegesítés vár rá.
A H-Canyon üzem is régi szereplője az amerikai nukleáris történelemnek. Az ötvenes évek elején építették,
1955-ben kezdte meg működését. Az egyetlen megerősített építmény a kémiai szétválasztó üzemek között – egyaránt képes ellenállni bombázásnak és extrém időjárási
jelenségeknek. Az épület belseje kanyonhoz hasonlít, két
méter vastag falak szigetelik el a dolgozókat a munkavégzés valódi helyszínétől. Fej fölötti daruk és egyéb távirányított berendezések segítik a munkavégzést. Számos
kényes kivonási műveleti programot hajtottak itt végre,
még űrkutatáshoz használt izotópokat is ártalmatlanítottak az évek során. A létesítmény legalább 2020-ig folytatja
működését.

Elszállították a Sizewell-A erőmű összes
üzemanyagát
Az öt évig tartó munka után Sellafieldbe került az
üzemanyag
A műveleteket 2009-ben kezdte meg a Magnox Ltd. a
leszerelésért felelős hatóság engedélye alapján. Ötvenkétezer darab cella került 50 tonna kapacitású, megfelelő védelemmel ellátott konténerekbe. Az utolsó szállítmány hét
héttel a kitűzött határidő előtt érkezett meg a feldolgozó
üzembe. A cég közleménye szerint a radioaktív anyagok
99%-át szállították el a telephelyről, és az hat hónapon belül teljesen mentes lesz a sugárzó anyagoktól. A maradékot
feldolgozzák, a már nem szükséges gépeket leszerelik és
az épületeket lebontják. Az erőműben korábban két, 210
MW-os Magnox blokk üzemelt. Az építkezés 1961-ben kezdődött, a blokkok az évtized második harmadában léptek
üzembe. Mindkét reaktort 2006 végén állították le, együttesen 105 TWh villamos energiát termeltek. A Wylfa telephely egyik Magnox egysége üzemel még, az Oldbury és a
Calder Hall telephelyen folyik az üzemanyag eltávolítása.
Forrás: World Nuclear News, 2014. szeptember

Varga József

Áramhiány léphet fel télen Belgiumban
Gondokat okozhat a meghosszabbított üzemszünet
Akár két napon keresztül vagy még tovább megfelelő ellátás nélkül maradhatnak a
fogyasztók, ha az Electrabel három atomreaktora továbbra is leállítva marad – nyilatkozta
az Energiaügyi Minisztérium egyik szóvivője.
A három egység mintegy 3000 MW kapacitást
képvisel. A probléma akár 116 órányira is eszkalálódhat, ha egy különösen hideg téli időszak
köszönt be, ami általában húszévente fordul elő
– közölte egy nyilatkozatban Catherine Fonck
miniszter asszony, a távvezetékeket üzemeltető cég legutóbbi előrejelzéseire támaszkodva.
A háztartások önkéntes fogyasztáscsökkentése és a középületekben történő korlátozott
fogyasztás kb. 1000 MW-tal csökkentheti a
csúcsidejű terhelést. A szolgáltatókra – pontosabban az általuk értékesített energiára – kivetett büntetőadó nem ösztönzi azokat arra,
hogy mindenáron kielégítsék a fogyasztói igényeket. A miniszter nem tartozik azok közé, akik
hisznek abban, hogy az árampiac önmaga képes biztosítani az ellátás biztonságát. Belgium
maximum 3500 MW importot tud fogadni, de
ez is erősen függ a környező országok nagykereskedelmi szereplőitől. Egy nagy kiterjedésű
hideg zóna Európa nyugati és központi részei
között gyorsan megnövelheti a piaci igényeket.
A távvezetékeket üzemeltető Elia cég most
tette közzé a 2014. november 1. és 2015. március 31. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéseit, amelyben figyelembe vette az Electrabel atomerőművi adatait. Ez utóbbiak szerint
a Doel-4 blokk ez év végéig nem indul vissza,
a Tihange-2 és a Doel-3 blokkokra pedig még
hozzávetőleges dátum sincs. A Doel-4 leállítására augusztus elején került sor egy olajfolyási
probléma miatt, ami mögött szabotázst (de
legalábbis gondatlanságot) feltételez az üzemeltető, és az esemény a turbina részleges károsodásához vezetett. Korábbi becslések még
novemberre tették az indítást, ez csúszott mostanra az év végéig terjedő időpontra. A blokk
sikeres újraindítása a leghidegebb januári/februári hónapok előtt jelentősen csökkentené az
áramhiány kockázatát. Így csak mintegy ötórás
általános ellátási hiánnyal, kifejezetten hideg
idő estén pedig 29 órányi hiánnyal kellene számolni.
A Tihange-2 és a Doel-3 blokkok esetében
százával találtak hidrogén okozta pelyhesedésre utaló indikációkat a reaktortartály plattírozásában. A feltételezések szerint ezek már a
gyártás során odakerültek. A leállításukat követően számos vizsgálatot végeztek el, az eredmények nem támasztják alá egyértelműen a
további üzemeltethetőséget. A három leállított
blokk szolgáltatta korábban a belga villamosenergia-termelés egynegyedét. A két blokk tartós üzemszünetét a belga nukleáris hatóság is
megerősítette.
Forrás: Nucleonics Week, 2014. szeptember

Varga József
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Az Üzemi Tanács 2014. év I. félévi beszámolója
MT 262. § (4) Az üzemi tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat.
Működéssel kapcsolatos feladatok:
– Munka- és költségterv elkészítése
– Szervezési és technikai feltételek áttekintése
– Bizottságok összetételére javaslatok
– VÜTFO- és MVM VÜT-kapcsolattartás
– Üzemi Megállapodás tervezetének elkészítése
– Ügyrend felülvizsgálata
– Balatonfüredi továbbképzés
Határozatok, véleményezések:
– 2013. évi VBKJ-megállapodás (MVM)
– KSZ 10. számú mellékletének módosítása (ajándékutalvány kiosztása)
– Etikai Kódex véleményezése
– Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat módosítás
véleményezése, konzultáció
– Drogteszt eljárásrendjének véleményezése, konzultációk
– Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalóinak lakáscélú juttatása végrehajtási utasításának
véleményezése
– KSZ-módosítások véleményezése
– HAY-megállapodás
– Üzemi Megállapodással kapcsolatos konzultációk
– Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok
– Kiegészítő bérmegállapodással kapcsolatos határozat
– Munkaerő-biztosítás és munkaerő-gazdálkodás
eljárásrendjének véleményezése (IER201)

– Bérgazdálkodás – anyagi és erkölcsi ösztönzők eljárásrendjének véleményezése (IER205)
– Menetrend-módosítási javaslatok – véleményezés
– Döntés kulturális és sportcélú keretről
– Döntés a munkavállalók lakáscélú juttatásáról
– A saját üdülők igénybevételéről szóló, IER206_
VU02_V02 számú végrehajtási utasítás és a kapcsolódó árjegyzék véleményezése
– Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Választható Béren Kívüli Juttatási Rendszere tárgyú végrehajtási
utasítás véleményezése
– Nyomdaüzem működtetésének átalakítása munkavállalók áthelyezése
– Felügyelő bizottsági tagok beszámoltatása
– Részvétel az állandó és ad hoc munkabizottságokban
Kulturális és Sportbizottság (Lukácsi Tibor,
Horváth László); Humán Alapítvány kuratórium
(Weisz Mátyás); Lakáskölcsönöket Előkészítő
Bizottság (Lőrincz László); Műszaki Alkotói Pályázat bírálóbizottság (Bocsor István); Céggyűrű
kuratórium (Weisz Mátyás); Etikai Bizottság
(Trábert János); Egészségbiztosítás munkacsoport MVM (Lőrincz László); Egészségügyi
Bizottság (Kovács Mónika*); Speciális büfé munkacsoport (Kovács Mónika, Molnár Lajos*)
Egyebek:
– Majális – tapasztalatok
– 2013-as Évkönyvbe anyag készítése,

20 éves a Pannónia Nyugdíjpénztár
A Pannónia Nyugdíjpénztár fontos
partnere az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az
MVM Csoport egyéb társaságai. Ezen társaságok
több ezer dolgozója aktív tagja a pénztárnak,
kiemelkedő a béren kívüli juttatás keretében a
munkáltatói tagdíj-hozzájárulás. Az idén 20 éves
nyugdíjpénztár legfrissebb hírei az önkéntes
nyugdíjpénztárban folyó személyes azonosításról, az egyágazatos modellre történő visszatérésről és a befizetési akcióról szólnak.
Eredményesen halad a személyes ügyfél-átvilágítás
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok körében 2014. júliustól folyik a pénzmosás elleni törvényben előírt
személyes ügyfél-átvilágítási (azonosítási) kampány,
amelyben az atomerőmű és más, Pakson működő
MVM-es cégek is komoly háttértámogatást nyújtanak.
A pénztár által ezzel a feladattal megbízott paksi dolgozók (pl. az atomerőműben) folyamatosan és kimagasló eredményességgel végzik a több ezer dolgozó
személyes azonosítását.
Korábbi tájékoztatásunkat ismételve felhívjuk a figyelmet, hogy tagok, kedvezményezettek által 2014.
szeptember 30-a után benyújtott kifizetési igények
esetében csak a személyes azonosítás megtörténte
esetén teljesít kifizetést a pénztár. A személyes ügyfél-átvilágításon 2014. szeptember 30-áig megjelent
pénztártagok esetében a kifizetéshez ismételt személyes azonosítás nem szükséges. (Bővebb információk a
pénztár http://www.pannonianyp.hu/ugyfel-atvilagitas/ oldalán olvashatók.)
A magán-nyugdíjpénztári ágazat megszűnése
A végelszámoló 2014. június 30-ai napra elkészítette
a végelszámolási időszakot lezáró beszámolóját, amelyet a könyvvizsgáló és az ellenőrzőbizottság véleményével együtt a 2014. augusztus 14-én megtartott
közgyűlés elfogadott.
A más pénztárba átlépő tagok számlakövetelését
a pénztár 2014. augusztus 26-án elutalta, a tagoknak

szóló elszámolási igazolás megküldése szeptember hónapban megtörtént.
A Pannónia Nyugdíjpénztár vezetése és dolgozói
köszönik a magán-nyugdíjpénztári ágazatban tagságot vállaló és azt a legutóbbi jogszabályi változások
után is fenntartó tagok bizalmát.
„Visszatérés a gyökerekhez” – mondhatnánk, mivel a magán-nyugdíjpénztári ágazat megszűnésével a
pénztár a kezdeti egyágazatos modellben, önkéntes
nyugdíjpénztárként működik tovább.
Befizetés ösztönző akció
A pénztár az öngondoskodás elősegítése és erősítése
érdekében az önkéntes nyugdíjpénztár tagjai körében
befizetést ösztönző, megtakarítást növelő akciót hirdetett idén, amely 2014. december 31-éig tart. (Részletek
a pénztár http://www.pannonianyp.hu/megtakaritas-noveles oldalán olvashatók.)
A pénztár az akció keretében a legalább évi 750
ezer forint egyéni tagdíjbefizetést teljesítő tagok körében wellness-szállodai utalványt, okostelefont, továbbá könyvutalványokat sorsol ki. A pénztár az akcióval
az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást és annak
előnyeit kívánja népszerűsíteni.
A sokéves tapasztalat alapján már láthatjuk, hogy
a pénztár hozamai átlagon felüliek és a pénztári megtakarítás és hozama versenyképes egyéb megtakarítási
formákkal és hozamaikkal:
– a nyugdíjpénztári egyéni számla befektetésének
hozama kamatadó- és EHO-mentes,
– 20%-os adókedvezmény érvényesíthető évi
750 000 Ft-os egyéni befizetésig,
– a pénztárban három, eltérő kockázatú befektetési portfólióból lehet választani,
– 2014. évben átlagosan, akár 5% feletti reálhozamot is eredményezhetnek a pannóniás pénztári befektetések,
– 10 év után háromévenként adómentesen felvehető az egyéni számla hozama.
Lóczy Erzsébet

– Pénztárak (ÖNYP, ÖEP, ÖSP) – tisztségviselők
munkájának koordinálása,
– Vitamin Egészségpénztár küldöttválasztása
Kapcsolattartás:
– Humán igazgató – érdekképviseletek heti rendszeres megbeszélése
– MVM VÜT – Lőrincz László kapcsolattartó, a
VÜT elnöke
– WONUC sportkapcsolatok – Oláh József kapcsolattartó
– VÜTFO paksi ülés (2014. szeptember 25–26.)
előkészítése
Képzések:
– ÜT – éves képzés – Balatonfüred
– EVDSZ ÜT-konferencia, ÜT-képzés – Siófok
– VÜTFO – Mt. módosítási javaslatok – Balatonalmádi
– Liga felmérés – Mt. módosítási javaslatok – Pécs
– ÉTOSZ – Mt. módosítási javaslatok – Budapest
– VÜTFO – Mt. módosítási javaslatok – Balatonalmádi
ÜT-kezdeményezések, javaslatok
– Üzemi Megállapodás tervezete
– Buszmenetrendi javaslatok
– Üzemétkezés átfogó értékelése, elemzése
– Egészségügyi Bizottság működtetése
– Kerékpártároló bővítése



MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Üzemi Tanács

Irány a gyógyközpont!
A Paksi Gyógyászati Központ szolgáltatásai
Kolléganőmmel a minap beszélgetve a Paksi Gyógyászati Központ által igénybe
vehető szolgáltatások kerültek szóba. Mint mondta, ő már igénybe is vett néhány
szolgáltatást. A téma kapcsán utánanéztünk, milyen kezelések közül lehet választani. A lehetőséggel érdemes élni, hiszen legyen szó akár gyógyászati kezelésről
vagy wellness-szolgáltatásról, a munkavállalók széles palettáról választhatnak.
A Paksi Gyógyászati Központ szolgáltatásait augusztus 11-től kezdődően ez
év december 31-ig igényelhetik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalói
terítésmentesen, maximum 10 000 Ft/fő értékben. Az igénylés a központ által
készített, az intraneten elektronikusan, Excel-formátumban elérhető Kezelőlap
kitöltésével és annak az MSZO Személyzetfejlesztési Csoportnál való leadásával
történik.
A gyógyvizes medencék igénybevétele esetén nincs szükség időpont-egyeztetésre, a nyitvatartási időben bármikor használhatóak. Kimondottan a vállalat
munkavállalóinak részére egy órával bővítették az aquaerobik időpontját, ezt
csütörtöki napokon 17.00 és 18.00 valamint 18.00 és 19.00 óra között tartják.
Masszázsok széles választéka várja a kikapcsolódni vágyó dolgozókat: relax,
méregtelenítő, vitalizáló masszázsok fél-, illetve egyórás időintervallumban, fogyasztó masszázs, talpmasszázs, de nyirokmasszázs is igényelhető.
Száraz tornák közül választható a pilates, medence- és gerinctorna, valamint
a főleg szív- és érrendszeri betegeknek javasolt állóképesség javító torna. A központ a kismamákra is gondolt, a szolgáltatások között szerepel a kismama száraz-, illetve vízitorna.
Frissítő kezelések is szerepelnek az igénybe vehető lehetőségek között: ilyen
az algás pakolás, amely késlelteti az öregedést, hidratál, sejtregeneráló hatású,
élénkíti a vérkeringést és nagyban segíti a bőrmegújulást. Az aromaterápiás immunerősítő és kényeztető fürdők segítségével a fizikai és lelki egészség erősítését segíthetjük elő.
Gyógyászati szolgáltatások között szerepel az ultrahangos zsírbontás, cellulitiszkezelés, a bioptronos lámpa.
A fent említett kezelésekre, leszámítva a fürdőbelépőt, időpont-egyeztetés
szükséges. Ennek ütemezése a Paksi Gyógyászati Központ recepcióján, az aláírt
kezelőlapok leadását követően történik.
További információ a kezelésekről a www.paksigyogyfurdo.hu oldalon, az
igénybevétel menetéről az MSZO Személyzetfejlesztési Csoportnál (80-99, 6763) kérhető. 
Szabó Zoltán
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Munkatársaink szabadidőben
A paksiak számára ismerős lehet egy,
a város útjain olykor-olykor felbukkanó, gyönyörűen felújított, különleges
metálkék fényezésű Trabant, amelynek
büszke tulajdonosa Etessy János, az Armatúra és Csővezeték Karbantartó Osztály karbantartási ellenőre. Az autót
János saját kezűleg újította fel, ennek
történetéről, valamint az autóhoz fűződő viszonyáról beszélgettem vele.
A férfiak többségének életében az autó kiemelt szerepet játszik. Már serdülőkortól
kezdve a baráti beszélgetések talán leggyakoribb témája, és a későbbiek során is az
életünk szerves része, melyhez más és más
jelentés társulhat: egyeseknek csupán munkaeszköz, sokak számára státuszszimbólum,
s van, aki családtagként tekint rá. Utóbbiak
táborához tartozik Etessy János, aki elmondása szerint „trabantos családban” nőtt fel,
nagyapjának, édesapjának is volt Trabija. János mindig is kedvelte az autókat, különösen
a Trabant iránti szeretet fertőzte meg gyermekkorában.

„A Trabant egy életérzés”

János – aki idő közben autószerelő végzettséget szerzett – első Trabantját 1999 őszén kapta. Ezen tanulta meg a „Trabizás”
csínját-bínját, és mivel sokat nyüstölte, az
autón állandóan volt javítani való. A jelenlegi
4 ütemű járgány ’92-ben került a családhoz,
János pedig 2000-ben kapta meg nagypapájától. Eleinte igyekezett minél egyedibbé tenni, ezért több kisebb átalakítást végzett rajta.
Az autó néhány évvel később, a nagypapa halála után vált igazán fontossá számára.
Elhatározta, hogy régóta dédelgetett álmát,

Szentpéterváron járt a klub

A Paksi Orosz Klub ez év nyarán Szentpéterváron járt. Először pontosan tíz évvel ezelőtt
szervezett ide utazást a klub, azóta évente
az erőműves igazgatóságok mentek a városba. Most az autóbuszos kirándulás – amelynek magam is részese voltam - a Baltikumon
keresztül vezetett.
Első hosszabb megállónk Lengyelország
fővárosában, Varsóban volt. Megtekintettük az újjáépített óvárosát, a Királyi Palotát
és a Tudomány és a Kultúra Palotáját. Innen
Litvánia fővárosába, Vilniusba utaztunk tovább. A hazánkhoz legközelebb eső balti
ország, Litvánia, 1991 nyarán, a Szovjetunió
felbomlása után vált függetlenné.
Másnapi hosszabb megállónk a legészakibb balti állam, Észtország fővárosa, Tallinn
volt. Éjszakai utazás után Szentpétervárra
a reggeli órákban érkeztünk. Sétáltunk a
Nyevszkij sugárúton, a kazanyi székesegyházat tekintettük meg. Látogatást tettünk
az Orosz Múzeumba, valamint a II. Sándor
emlékére épült Vérző Megváltó Templomát
néztük meg, amely elkápráztatja a látogatót a féldrágakövek hatalmas mennyiségének ilyen művészi felhasználása. Második
nap autóbuszos kirándulást tettünk Puskinba, II. Katalin kedvelt palotájához, az „orosz
Versailles-hoz”, ahol világhírű festményeivel, gyönyörű szobraival, szökőkútjaival és a
pompás Borostyán teremmel ismerkedtünk.

A következő nap Pavlovszkba utaztunk. Legfőbb nevezetessége a pavlovszki palota,
egykor a cári család egyik legszebb rezidenciája, melynek a város a létrejöttét köszönheti. A palota épületegyüttesét és parkját
Szentpétervár és környéke más műemlékeivel együtt 1990-ben felvették az UNESCO
Világörökség listájára.
A negyedik napon autóbuszos városnézés volt a Péter–Pál erőd megtekintésével.
A városnézés során láthattuk a Nyevszkij sugárutat, a Téli Palotát, az Izsák-székesegyházat és a Szent Péter–Pál katedrálist. Megnéztük a Néva partján a történelemből ismert
Auróra cirkálót és I. Péter híres lovas szobrát.
Délutáni programunk során láthattuk az Admiralitást, megálltunk a Palota téren, megcsodálva a tér egységes panorámáját. Ezek
után az Ermitázs és a Téli Palota megtekintése következett. Oroszország legnagyobb
múzeumát, a Néva partján fekvő Ermitázst
látogattuk meg. A Téli Palotával egységes
stílusban épült, több épületből álló Ermitázs
125 termét foglalják el a nagy európai művészet remekei. Éjszaka hajós kiránduláson
vettünk részt észak Velencéjének csatornáin,
ahol a hidak felnyitását közelről láthattuk.
Az ötödik napon autóbuszos kirándulást tettünk Szentpétervár környékére, Petrodvorecbe. Páratlan panorámát nyújt a
csodálatosan megkomponált park díszesen
aranyló szökőkútjaival, amely I. Péter cár
nyári rezidenciája volt a tengerpartra épített
palota lépcsőjével, vízesésekkel és nagyszerű szobraival.
Szentpétervári látogatásunkat befejezve
elindultunk este hazafelé. Előbb Rigába érkeztünk, Lettország fővárosába, majd ismét
Vilniusba, aztán Krakkóba és végül Paksra.
Gyönyörű napokat tölthettünk el a „fehér
éjszakákban”, köszönhetően a Paksi Atomerőmű támogatásának.
Wollner Pál

a Trabant teljes felújítását nagyapja iránt
érzett tiszteletből valóra váltja. Hamarosan
nekilátott, s az autót az utolsó alkatrészéig
darabokra szedte, a kasztnit teljesen felújította. A korábbi évek során igyekezett a lehető legtöbb eredeti alkatrészt összegyűjteni,
hogy gyári alkatrészekből tudja újraépíteni.
Sok helyre elutazott, ahol roncs Trabantokból bontotta ki az alkatrészeket, nem kímélve
időt és anyagi befektetést. Az autó felújítása
több hónapot vett igénybe, az építés során
volt olyan időszak, amikor 3–4 óra alvás
mellett dolgozott. A kitartó munka és a nem
csekély anyagi befektetés aztán meghozta
gyümölcsét, s az autó 10 hónap múltán új
fényében pompázott. A „Trabantozás” János
számára nem csak hobbi, rengeteg élményt
is nyújt. Mint mondja: „A Trabant egy életérzés. Talán a motorozáshoz lehet hasonlítani. Amikor beülök az autóba érzések sokasága kering bennem: boldogság érzése fog el
és felpörög az adrenalin.” A Trabizás ugyanakkor sokszor meg is nyugtatja. Előfordult,

hogy amikor nehézségek adódtak életében,
akkor a szerelés, a Trabantozás segített a
gondolatait elterelni. Számára ez egyfajta terápiás eszközt is jelent. Mindemellett pedig
jelképezi azt a tiszteletet és bensőséges kapcsolatot, amely nagypapája és közte létezett.
Külön öröm számára, hogy amikor az autóval közlekedik, lépten-nyomon elismerő,
szavakkal találkozik. Emlékek számtalan
sora is kapcsolódik hozzá, hiszen azok a nem
ritkán kalandos utak, amelyek alkalmával
az alkatrészeket beszerezte, a számtalan kirándulás – amelyek során eljutott az autóval
többek között a zwickaui Trabant gyárba és
az ott található múzeumba – szintén erős
szálakat fűznek az autó és tulajdonosa közé.
A jövővel kapcsolatban János elmondta:
az autótól nem szeretne megválni, a trabantozás számára örök szerelem, és reméli,
gyermekei hasonlóképp megkedvelik. Párja,
Emese is elfogadta ezt a hobbit, megtanulta
kezelni János e cseppet sem szokványos hóbortját, olyannyira, hogy az autó a közelmúltban megtartott esküvőjükön a vőlegényautó szerepét is betöltötte.  Krausz Attila

Olimpiai reménységeink sikerei
Szép magyar – és egyben atomos – eredményekkel zárult a szlovákiai Pöstyénben
(Piestany) szeptember 12–14. között megrendezett Olimpiai Reménységek Versenye. A viadal az egyik legrangosabb nemzetközi megmérettetés a kajak-kenu
utánpótlás körében.
A verseny főszereplője a paksi Pupp Noémi volt, aki három számban is diadalmaskodott. Kajak egyesben, a 16 évesek 500 és 1000 méteres mezőnyében, valamint kajak négyesben, 500 méteren, Köles Fatimával, Piller Szabinával és Sólyom
Dórával, az Esztergom, az Újpest és a Műegyetem versenyzőivel társulva egyaránt
a dobogó legfelső fokára állhatott. Noémi sikerének fényét növeli, hogy ő még a
serdülő korosztályba tartozik, azaz idősebbek között tudott nyerni.
Klubtársa, Fritz Anett is kiváló teljesítményt nyújtott: másodikként haladt át a
célvonalon kajak egyesben, a 17 évesek 1000 méteres versenyében.
Koleszár Zoltán jóvoltából a paksi kenusok is letették a névjegyüket: a nemrég
hazánkat az ifjúsági olimpián képviselő versenyző a kenu négyesek 1000 méteres számában diadalmaskodott, Krasznai Péter, Némedi Konrád és Posztós Patrik
Sándor, a Győr, a Dunaferr és a Szeged lapátolóinak társaságában. Emellett kenu
kettesben, 1000 méteren még egy negyedik helyezést is szerzett a győri Németh
Benedekkel az oldalán.

Prancz Zoltán

Gyermekkor óta tartó szenvedély
Az élet, a hétköznapok adják az inspirációt, elég, ha az
ember nyitott szemmel jár az
utcán – vallja Rotkay Zsuzsanna festőművész, akinek
képeiből nyílott kiállítás a
Paksi Atomerőmű I. sz. orvosi rendelőjében.
A szekszárdi alkotót már gyermekkorában vonzotta a festészet, akkor amatőrként készített is néhány képet. A képzőművészet iránti rajongás aztán meghatározta a pályaválasztást is: festőművészektől tanulta el a szakma rejtelmeit a főiskolán.
Kezdetben – ahogy fogalmaz – egyszerű technikákat használt: szén-, grafit-, pasztellképeket festett, aztán később ezeket felváltotta, színesítette a selyem- és üvegfestészet, az elmúlt tíz évben pedig kipróbálta magát a szobrászat, a rézdomborítás
területén is. Képein visszatérő téma a virágok, csendéletek, de a portrék, az emberi
test ábrázolása is közel áll hozzá. Az élet inspirálja, nyitott szemmel jár az utcán,
ahol, ha odafigyel az ember, az ötletek szembe jönnek vele, elég egy pillanat, egy
mozdulat.

Szabó Zoltán
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Szolgálni egy életen át
„Mi régi motorosok a szívügyünknek
tekintjük az erőművet, szinte összenőttünk vele, és szolgáljuk egy életen át.”
E mondatot Ványi Lajostól idéztem, akit
az erőműben töltött 36 évéről, valamint
családjáról, szabadidős elfoglaltságáról
kérdeztem.
– Kérlek, mesélj a szakmai pályafutásodról, munkádról!
– 1978. április elsején kerültem az erőműhöz. Négyszer voltam Novovoronyezsben, ahol az alapokat megtanultam; főgépész-, blokkügyeletes-, átrakógépoperátor-,
blokkszimulátor-képzésen vettem részt.
Aktív részese voltam az 1. blokk nagy üzembe helyezésnek. Azokkal a régi kollégákkal,
akikkel részt vettünk a mosatásoktól kezdve az indítási fázisokig, szinte mindent tudunk az erőmű működéséről. Primer köri
főgépészként kezdtem a feladataimat, majd
az 1. blokk indítása után az egyes vezénylőbe kerültem betanuló operátornak. Amikor elkezdődtek a 2. blokk üzembe helyezési
feladatai, oroszlánrészt vállaltam az ottani
munkákból is. Nem ismertük azt a szót, hogy
fáradtság. Mindenki a saját szívügyének tartotta a blokk indítását. Éreztük a felelősséget
és adtuk a szakmai tudásunk legjavát. A 2.
blokk indítása után reaktoroperátorként
dolgoztam 1986-ig, de beugrósként 1992-ig

visszajártam. Az Üzemviteli Előkészítési és
a Karbantartás Irányítási Osztályokon irányító mérnökként 8 évet dolgoztam. 1994
májusában közös megegyezéssel kiléptem
az erőműből, és egy családi vállalkozásba
kezdtem. Tettem a dolgom, de hiányzott az
igazi hivatásom. Két év elteltével kezdődtek
a biztonságnövelő intézkedések beruházásai, és felkértek külsős szakértőnek, ahol 5
évig dolgoztam. Ezt követően az erőműben
dolgozó GEA EGI Zrt. keresett meg, hogy
vállaljam el a nukleáris irodája paksi kirendeltségének vezetését, ahol vállalkozási főmérnök voltam 12 éven keresztül. Komoly
feladat volt a projektek előkészítése, a kivitelezők kiválasztása, az érdekkülönbségek
koordinálása. A PA Zrt.-s szerződéses partnerekkel és a vállalkozókkal mindig megtaláltuk a közös nevezőt, a munkámmal elégedettek voltak. Nyugdíjba korkedvezménnyel

2006. december 24-én vonultam, majd 2012
decemberében értem el az „öregségi” nyugdíj korhatárát..
– Családodról mondanál pár szót?
– Feleségem tanárnő, sok-sok éve élünk
boldog házasságban. Idősebb fiunk 39 éves,
az erőmű konyháján vezetőhelyettes. Feleségével és a kislányukkal Pakson élnek.
Fiatalabb fiunk 34 éves, több nyelven beszél,
projektmenedzser, jogi szakokleveles közgazdász, rendszerinformatikus. Budapesten
élnek és dolgoznak a feleségével.
Számunkra legfontosabb a család. Nagyon rendes embereket neveltünk, és ezt
elmondhatjuk a párjaikról is. Közös programokat, kirándulásokat szervezünk. Kertünkben mindig akad tennivaló, amibe
„besegít” a két kutyánk is. Vannak saját és
vendég cicáink, amik minket választottak.
Tagjai vagyunk az ASE Természetjáró Szakosztályának, rendszeresen járunk túrázni
ezzel a nagyszerű csapattal. Ritkán hódolok a vadászszenvedélyemnek. A napokban
voltam vaddisznólesen, de takarásban maradt, így csak a jó levegő és a csodás látvány
örömével tértem haza. Szeretünk utazni.
Erdély, Olaszország, Horvátország hegyei
után Ausztriában többször is túráztunk. Tavaly kaptunk a gyerekektől ajándékba Paul
McCartney-koncertre jegyet, és ennek kap-

A vitorlázás örök szenvedélye maradt
A Paksi Atomerőmű sportkedvelő nyugdíjasa, Nagy
Jenő nyári hónapokban sokszor Balatonfüreden, a Koloska kikötőben serénykedik,
verseny rendezésében vesz
részt, tábort vezet, mindenkivel segítőkész. Évek óta
kértem, hogy üljünk le beszélgetni az erőműves vitorlássport
kialakulásáról
Pakson, és arról, hogy élete
miként kapcsolódott a vitorlássporthoz. Erre most került sor, két vitorlástábor között. Leültünk, és ő mesélt:
– 1948. március 25-én Mezőhegyesen születtem. Szüleim a cukoriparban dolgoztak, és 1951-ben kerültünk az ercsi cukorgyárba. Egy
nővérem van. Iskolai tanulmányaimat Ercsiben kezdtem, majd a Pécsi
Vegyipari Gépészeti Technikumot végeztem el 1966-ban. Két év kötelező katonaság után kerültem az első munkahelyemre, a Dunamenti
Hőerőműbe, és így kezdődött az erőműves életem. Balatonkenesén
volt az erőműnek üdülője, és egy nagyon jól szervezett vitorlásklubja. Itt szerettem bele a vitorláséletbe. Remek sporttársak, nagyon jó
kollektíva mellett sajátítottam el a vitorlázás ismereteit. 1970-ben
szereztem az első vitorlásjogosítványomat. 1973-ban nősültem, és
1976-ban született Robi fiam. 1980-ban két barátom, munkatársam
/sajnos már mindketten meghaltak/ csábítottak Paksra. Lívia lányom
már ide született 1980-ban. Az erőműben a kezdetektől /a csikócsapat tagjaként/ nyugdíjba vonulásomig a karbantartáson dolgoztam,
a készülék-karbantartó területen voltam művezető. A primer és a szekunder kör összes tartálya, hőcserélője hozzánk tartozott.
– A vitorlázás iránti szenvedélyem itt is megmaradt, hiszen a
volt dunamentis kollégákkal részt vettünk a hagyományos iparági
vitorlástalálkozókon, most már a PAV képviseletében kölcsönhajókkal. Valentin Feri, Németh Anti, Szabó Tamás, Tóbiás Zoli, Nagy
Lajos és sorolhatnám a neveket. 1982-ben elkezdődtek a REKÖ és
Fadd-Dombori építkezései. 1983 decemberében 18 fővel meg-

alapítottuk a Vitorlás- és Szörfszakcsoportot. Elnök Gál Rezső és
Valentin Ferenc, technikai vezető Nagy Jenő, pénzügyes Tóbiás
Zoltán. Megindultak a beszerzések. A PAV vezetése mellénk állt,
és először 4 db kalózhajót, majd egy CNSO túrahajót vásároltunk.
Fadd-Domboriba Optimist és Cadett ifi hajók vásárlásával megkezdtük az ifjúsági táborok szervezését. A létszámunk szinte hónapról hónapra nőtt. Felnőttoktatással, vizsgáztatással, növekedett a feladatok mennyisége. A REKÖ átadása után, 1985-ben mi
rendezhettük a XIV. Iparági Vitorlástalálkozót. A vállalat vezetése
végül belátta, hogy kell egy kikötő… és lett. Hosszú tervezési időszak előzte meg, de megérte. Soha nem felejtem el, amikor 1992ben a XXI. iparági találkozón Szabó József vezérigazgató-helyettes
megkérdezte: Jenő, mi kell ahhoz, hogy mi is ott legyünk az élen?
A válasz egyszerű volt: technikai felszerelés, hajó és sok vízen töltött óra. Vettünk új, versenyképes hajókat, és szépen megkezdtük a
felzárkózást. A háziversenyek és a sok vízen töltött óra megérte a
fáradozást. 1998-tól az ASE dominál az iparági versenyeken. Ahogy
jöttek az eredmények, lett hajó. Beindultak a túrázások, családi
programok. A kikötő átadásával most már két helyen, Balatonfüreden és Domboriban tartottuk az utánpótlást képző ifitáborokat.
Több tagtársammal együtt elvégeztük a vitorlás edzői iskolát.
1998-ban, miután megnyertem az iparági egyéni és csapatversenyt, az igazi aktív versenyzéstől visszavonultam. Jöjjenek a fiatalok, és jöttek, és érvényes az előttem az utódom mondás. 1998ban elváltam, de a vitorlázás örök szenvedély maradt. 2001-ben az
addig betöltött technikai vezetői posztomról lemondtam. Azóta
versenyvezetéssel, versenyek rendezésével és az ifjúsági táborok
szervezésével, vezetésével foglalkozom.
2009-ben többedmagammal, társszerzőként megírtuk, és
könyv formájában megjelent a villamosenergia-ipari vitorlástalálkozók 40 éve, „Szelek szárnyán, hullámok hátán” című könyv.
2006-ban nyugdíjba kerültem. Feleségemmel, Edittel a vitorlázás mellett sokat kirándulunk az országban, de a határon túl is.
2014-ben költöztünk Dunaszentgyörgyre, családi házba. Itt megtaláltam a harmadik hobbimat. A vitorlázás, túrázás, a ház, a kert
folyamatos megújulást jelent számomra.

Wollner Pál

csán eltöltöttünk 4 napot Bécsben. Ehhez
kapcsolódott az elhunyt feleségének, Linda
McCartney-nak a fotókiállítása, mely kapcsán az élmény még katartikusabb volt.
Idén Kőszegen nyaraltunk. Most készülünk
az unokánkkal eltölteni egy hosszú hétvégét Zalakaroson. Nagyon szeretünk fotózni,
túrázni és kényeztetni magunkat a wellnessfürdőkben.
– Milyen terveid vannak az elkövetkező
időkben?
– Nem érzem magam olyan öregnek,
hogy csak itthon üljek. Ha lehetőség adódik,
még szeretnék részt venni az atomerőmű
életében. Mindig aktívan mozgó, tenni akaró ember voltam, és mint nyugdíjas, nagy
hiányát érzem a szakmai munkának.
Idézve egyik kedves tanáromat: „Az ország saját kapacitásból történő energiaellátása nagyon fontos kérdés. Mindent tegyetek meg ennek érdekében! Ha nem így lesz,
ez féke lesz a további fejlődésnek.”
Hiszem és vallom, hogy az erőmű bővítését jól kell megcsinálni, hogy biztosítsa
szűkebb és tágabb környezetünk, valamint
gyermekeink és unokáink jövőjét.

Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. szeptember
— 10 éves —
Riczkó Gábor
ÜVIG ÜVFO IÜO
Ferencz Bernadette
ÜVIG VEFO VEO
Budai János
ÜVIG VEFO VTO
Horváth Gábor
MIG MFO GMO
Feil József
MIG MFO GMO
Gódor Tibor László
MIG MFO VIMO
Bach Erzsébet Mária
MIG MFO VIMO
Flaisz Tímea Etelka
KAIG KAFO RKO
Váncsa Ferenc
KAIG KAFO FKO
Benke Mihály
KAIG KAFO FKO
Érdi Zoltán
KAIG KAFO FKO
Mezőfi Krisztina
KAIG ÜFFO BRO
Szabó Béla
KAIG ÜFFO AO
Fater Csaba
KAIG ÜFFO HTO
Betlehemi Szabolcs
BIG MINFO MFO
— 30 éves —
Czilik Attila Ferencné
VIG JO
Kovács Zoltán
ÜVIG KIO
Róka József Zoltán
ÜVIG ÜIFO ÜIO
Ulrichshoffer Barna
ÜVIG ÜVFO RO
Tóth János
ÜVIG ÜVFO RO
Drobina László
ÜVIG ÜVFO TO
Währing András
ÜVIG ÜVFO KTO
Peszt Lajos
ÜVIG ÜVFO IÜO
Kótiné Kern Erika
ÜVIG ÜVFO NFÜ
Pataki Erzsébet
ÜVIG VEFO VEO
Vörös Tivadar
ÜVIG VEFO VTO
Takács Zoltán
KAIG
Papp László
KAIG KAFO RKO
Szabó László
KAIG KAFO RKO
Csépány Bárdos László KAIG KAFO FKO
Debreceni Sándor
KAIG KAFO AKO
Nyulasi József
KAIG ÜFFO BRO
Gulyás Zoltán
KAIG ÜFFO DRO
Stier István
KAIG ÜFFO DRO
Törjék Ferenc
KAIG ÜFFO HTO
Lukács Józsefné
KAIG ÜFFO HTO
Lukács Péter
HUIG OKFO TEOO
Kiss Ferenc

— 40 éves —

MIG PFO
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Áttekintés a sportrendezvényekről

Bemutatkozik az Atomerőmű
Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya

A hatodik alkalommal rendezték a VI. Paksi Sportágválasztót. A szeptember 5-i
rendezvényre nyolc iskola 1650 tanulója érkezett és a szervezők 24 sportágat mutattak be. Az érdeklődők belekóstolhattak egy-egy sportág mozgásvilágába, olimpikonokkal, élsportolókkal, példaképekkel is találkozhattak.
A Paksi Atomerőmű céges sárkányhajó-versenyén immár hatodik alkalommal mérték össze erejüket az igazgatóság csapatai. A szoros küzdelemben eddig verhetetlen Üzemviteli Igazgatóság csapata lett ismét az első, második helyen a Karbantartási Igazgatóság végzett, bronzérmes pedig a Műszaki Igazgatóság csapata lett.
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány égisze alatt 5. alkalommal került megrendezésre a VITSPORT Sárkányhajó Kupa, melyen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
hajói elsöprő sikert arattak a Fadd-Dombori holtágon. A szeptember 5-ei hétvégén
zajló verseny szervezője az ATOMIX Kft. volt. A megmérettetésre 11 iparági társaság
194 versenyzője jelentkezett. A Paksi Atomerőmű Atomsárkányok csapata első lett
a 20-as mix 500 m, 20-as mix 200 m, a 10-es férfi 200 m, 10-es mix 200 m versenyszámokban. A versenyen kívül megrendezett 10-es női 200 m-en 1. helyezést ért el
a SárkányESSENcia (ELMŰ-ÉMÁSZ), 2. lett az Atomix Kft. Atomsárkányok csapata.
A 43. Villamosenergia-ipari Vitorlástalálkozó szeptember 11–14. között zajlott Balatonfüreden, a Paksi Atomerőmű vitorláskikötőjében. A Kalóz hajóosztály iparági
kategóriájában 1. helyezett az ASE VSC (Nagy Róbert, Mészáros Miklós), Kalóz hajóosztály nyílt kategóriájában 1. Domján Kázmér és Soós Péter, a Nagyhajós iparági YS-ben 1. Gejzír, Enter36, E.ON (Észak-dunántúli). Nagyhajós nyílt kategória
YS: 1. Dorr Vick, Dol26, ASE VSC. Nagyhajós összevont YS: 1. Gejzír, Enter36, E.ON
(Észak-dunántúli) Nagyhajós Dolphin Hajóosztály 1. Gyöngyszem, Dol28, MVM
Kontó.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség Sukorón rendezte szeptember 13-án a magyar sárkányhajó-bajnokság hetedik fordulóját. Az összesített eredményben a Paksi Atomerőmű csapata, az Atom Dragon ezüstérmes lett az első divízióban (ami olyan, mint
az NB I. osztály a labdarúgásban), és ez nagy eredménynek számít országos szinten. A sikeres eredményekkel az Atom Dragon is erősen hozzájárul a Paksi Atomerőmű pozitív hírnevének alakulásához. Említésre méltó, hogy az Atom Dragon
igazi amatőr csapat, a sárkányhajó iránt és nem utolsó sorban a Paksi Atomerőmű
iránt erősen elkötelezett munkavállalókból áll. Ilyen csapatra igazán büszke lehet
az erőmű, az eredmény magáért beszél.
Az EDF-DÉMÁSZ által szervezett 36. Villamosenergia-ipari kajak-kenu találkozón
huszonegy férfi/női/vegyes/családi nyílt és amatőr versenyszámot bonyolítottak
le. Összesítésben a Paksi Atomerőmű csapata a 3. helyen végzett.

Ajánljuk hazánk tájait,
nevezetességeit

A Csongrád megyei Kisteleki járás nevezetessége az 1974-ig még
Sövényháza nevet viselő Ópusztaszer. A remek
turisztikai célpont lassan húsz esztendeje várja a magyarság népi kultúrája iránt érdeklődőket.
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet szikes vidékének közepén található az 1200-as
évek környékén már említett mai Ópusztaszer. Az előbb Serii, majd Zerr, Scer, végül Zeer névvel írt település Magyarország történelmének szempontjából az egyik
legnevezetesebb eseménynek adott otthont.
Anonymus leírása és a magyar hagyomány szerint a magyarság a Kr.u. 9–10.
századi kárpát-medencei letelepedésének meghatározó momentuma volt, mikor
a hosszú utat megtett Árpád nagyfejedelem és nemesei a Gyümölcsény nevű erdőnél szerét ejtették az ország dolgainak. Fontos történés volt ez a hosszú utat
megtett magyarság életében, hiszen ugyanezen az alkalmon törvények is születtek. A helyszín, amely később településsé nőtte ki magát, a neves esemény kapcsán a Szer nevet kapta.
A leírások úgy tartják, hogy a honfoglalás kori Ond és Ete vezér itt telepedett
le, akiktől később a Bár-Kalán nemzetség származik, és amely nemzetségből II.
András magyar király felesége, Gertrúd ellen összeesküvést szövő Bánk bán is
származott.
Ópusztaszer a Nemzeti Történeti Emlékparkról vált nevezetessé. A Feszty Árpád festette, a magyarok bejövetelét ábrázoló Feszty-körkép a mai napig több
száz és ezer látogatót vonz. A sok látnivaló mellett megtekintésre méltó a Pallavicini-kastély, a Szer monostor romkert és a Csillagösvény Labirintus is.

Csongrád megyei gyöngyszem

Korábbi kérdésünkre a helyes válasz (Kit ábrázol a kép?): IV. Béla.
Következő feladványunk: Mit ábrázol a kép?
Lehmann Katalin

Az Atomerőmű Sportegyesület (ASE) tevékenységét, sportéletét bemutató cikksorozat
mostani témája az Utánpótlás Labdarúgó
Szakosztály szakmai tevékenységének és mindennapjainak az ismertetése. A szakosztály
bemutatására Orosz József szakosztályvezetőt
kértem meg.
Mit tudhatunk meg a szakosztály múltjáról, indulásának pillanatairól?
Az Atomerőmű Sportegyesület 1983-ban alapította a labdarúgó szakosztályát, és ugyanabban az
évben az egyesület elindította a felnőttcsapatát a
körzeti bajnokságban, amit megnyert.
Ez volt az ASE labdarúgó szakosztály első bajnoki címe.
Több sikeres év után, 1989–90-es évben fölényesen megnyerve az NB III-as bajnokságot, jogot szerzett az NB II-re.
1998–99-es bajnokság felében az ASE felnőtt-labdarúgócsapata megszűnt az egyesületnél,
és a továbbiakban a labdarúgó szakosztály mint
utánpótlás-nevelő szakosztály szerepel.
A váltás szerencsére nem okozott törést, hiszen szakmailag jól felkészült stábbal és lelkes fiatalokkal indult el, a kor kihívásaira folyamatosan
választ adó, edzésprogramjában mindig megújuló munka, melynek köszönhetően szakosztályunk
több utánpótlás-válogatott labdarúgót tudott kinevelni. Emellett a dél-dunántúli régióban és a
megyében elért eredmények alapján meg tudtuk
tartani meghatározó szerepünket. A nálunk zajló
komoly szakmai munka révén, számos sikert elért labdarúgó folytatta szakmai karrierjét a Paksi
Sportegyesületnél (PSE), felnőtt labdarúgóként.
Az újság olvasói hogyan képzeljék el a szakosztály
szakmai munkáját?

Az U6–U12 korosztályokban fiúkkal, 13 éves kortól 17 éves korig pedig lányokkal foglalkozunk.
Szakosztályunk kiemelt hangsúlyt fektet a női labdarúgás népszerűsítésére. Tesszük mindezt azért,
hogy számukra is elérhető legyen ez a sportág, valamint később anyaként is tovább örökíthessék a
labdarúgás szeretetét. Az alsóbb korosztályokban
elsősorban a mozgás és a labdajáték örömét élik
át egy-egy edzés során a gyermekek. A fegyelemre, kitartásra nevelés mellett fokozatosan ismerik
meg és sajátítják el a labdarúgás technikai elemeit, a csapatjáték szabályait. A taktika első eleme
az „én és a labda”, ezt követi egy társ bevonásával
az „egy az egy elleni” játék, majd újabb játékostárs közreműködésével a „kényszerítős” feladatok
végrehajtása. A hazai előírásoknak megfelelően
a 6–7 éves labdarúgóink heti két edzés mellett,
havi két alkalommal labdarúgótornákon vesznek
részt, ahol a környező települések azonos korú
csapataival mérik össze tudásukat. Ezeken a tornákon a gyermekek fejlődését a csapatjátékok és
ügyességi versenyfeladatok is segítik. Az U8–U9
és az U10–U12 korosztályok labdarúgói heti 3–4
edzés mellett már regionális tornákon, valamint a
Bozsik-tornákon kapnak visszajelzést arról, hogy
mennyire sikerült elsajátítaniuk a labdarúgás
technikai, taktikai, szakmai fortélyait. A lányok
NB-s országos bajnokságban szerepelnek minden
hétvégén.
Miben rejlik a szakosztály sikeressége?
A vezetőség rendkívül magas színvonalú feltételeket, edzéskörülményeket biztosít a mintegy
110 sportoló számára. Edzésprogramjaink szakszerűségét, hatékonyságát a kiválóan felkészült
és egyben UEFA-végzettséggel rendelkező edzői
stáb tagjai biztosítják. Amellett, hogy kollégáim
folyamatosan képezik magukat, tanítói és nevelői személyiséggel rendelkeznek, a gyermekek
nyelvét értő, velük kommunikálni képes edzőkről
van szó. Nem mellesleg, eredményes labdarúgómúlttal rendelkeznek, netán még most is aktív
focisták. Paks város utánpótlásbázisa kiváló, labdarúgó fiataljaink akár az NB I-ben való játékjog
megszerzését is célul tűzhetik ki.BR

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Berger Vince (1945–2014)
2014. augusztus 26án, életének 70.
évében elhunyt Berger Vince, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa.
Báron
született 1945. augusztus 17-én. A Paksi
Atomerőmű Vállalathoz 1986. augusztus 1-jén lépett be. 2002.
augusztus 18-án korengedményesen vonult
nyugdíjba a Humán Igazgatóság Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumától, ahol kertészként dolgozott.
Temetése 2014. szeptember 4-én, Pakson, a
Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja,
ismerősök, barátok, volt munkatársak kísérték végső útjára.

Téren István (1956–2014)
2014.
szeptember
10-én, 58 éves korában elhunyt Téren
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa.
1956.
július 7-én született Hódmezővásárhelyen. 1983. április
6-án került felvételre a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2011. december 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig az Üzemviteli Igazgatóság Karbantartás Irányító Osztályán főkoordinálóként dolgozott.
Szerető családja, rokonok, volt kollégái, ismerősei 2014. szeptember 20-án vettek tőle
végső búcsút Pakson, a Fehérvári úti temetőben.
Kissné Farsang Erika
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Babahírek
Feith Zalán a nevem, és a szekszár‑
di kórházban láttam meg a napvilá‑
got 2014. július 2-án, szüleim nagy
örömére. Születési súlyom 3040
gramm és 54 centiméter volt. Első
gyermek vagyok a családban. Kissé
korábban érkeztem, 36 hétre. Ha
már itt vagyok, elárulok magam‑
ról néhány apróságot: jó kisbaba
vagyok, nagyokat alszom. Szeretem a pocakom, édesanyám
karjaiban bőséges ennivalót és szeretetet kapok. Szeretek ba‑
bakocsikázni a friss levegőn és nézelődni. Minden érdekel, ami
a látótávolságomon belül van. Apukám Feith Zoltán, az Atomix
Kft. Szolgáltatási Osztályán segédmunkásként dolgozik. Anyu‑
kám Gyürü Szabina, születésem előtt az EMP gyárban dolgo‑
zott betanított szerelőként.
Kerepesi Grétának hívnak.
Szekszárdon
születtem
2014. július 6-án. A sú‑
lyom születésemkor 3150
gramm, a hosszúságom
50 centiméter. Nyugodt
baba vagyok és jó az étvá‑
gyam is. Ha rossz kedvem van, akkor a 2,5 éves nővérem, Janka
énekel nekem. Szeretek nézelődni és zenét hallgatni, éjjel pe‑
dig sokat aludni. Ha valaki kedvesen szól hozzám, válaszként
rámosolygok. Apukám Kerepesi Viktor, az Irányítástechnikai
Műszaki Osztályon berendezésmérnök. Anyukám Kerepesiné
Huber Ágnes, magyar szakos középiskolai tanár.
A nevem Aradi Zsigmond, és 2014.
július 10-én születtem Szekszár‑
don, 3780 grammal és 58 centimé‑
terrel. Második gyermek vagyok
a családban, van egy öt és féléves
bátyám Márton, akit nagyon imá‑
dok. Napközben sokat vagyok
ébren, viszont éjszaka nagyokat
alszom. Szüleim szerint igazi pasi
vagyok. Szeretek fürödni, de öltözködni már nem igazán. Édes‑
apám Aradi Gábor, az Atomix Kft. Szolgáltatásán térmester‑
ként dolgozik. Édesanyám Pupp Zsuzsanna, születésemig az
OVIT Zrt.-nél titkárnőként dolgozott.
Kecskeméti Diána a nevem. 2014.
július 22-én, 13 óra 50 perckor jöt‑
tem a világra, 3340 grammal és
56 centiméterrel. Harmadik gyer‑
mek vagyok a családban, bátyáim
Ákos és Dávid már nagyon várták
érkezésemet. Nagyon jó kisbaba
vagyok, sokat eszem, ezért kicsit
fáj a pocakom. Apa Kecskeméti Jó‑
zsef, a Minőségfelügyeleti Főosztály Anyagvizsgálati Osztályán
anyagvizsgálóként dolgozik. Anya itthon van velem és a kö‑
zépső testvéremmel.
A nevem Debulay Sára, és
2014. július 26-án szület‑
tem Szekszárdon, 53 cen‑
timéterrel és 3780 gramm
súllyal, egy jól sikerült
otthoni parti zárásaként,
az éjszakás ügyelet nem
kisebb örömére. Napi rutinomat már ki is alakítottam, eszem,
alszom, figyelem a többieket. A sírást még tartogatom későbbi
céljaim eléréséhez, bár ha éhes vagyok, azért ezzel jelezni szok‑
tam pontos időközönként, az ébresztőórát szüleim már biztos

kidobták. Blanka nővéremmel cipeltetem magam, Balázs bá‑
tyám már most óv mindenkitől (mi lesz így a bulikban???). Este
már én altatom szüleimet, mikor a hasukra kuporodom, bár
nem tudom, hogy kerülök az ágyamba. Apa Debulay Gábor,
a Dokumentációkezelési Osztályon dolgozik, mint CAD vezető
mérnök. Anya, a szekszárdi kórházban pszichológus (de szerin‑
tem most nem jár be).
Horváth Sarolta vagyok,
és Szekszárdon születtem
2014. augusztus 8-án.
Születéskori súlyom 3270
gramm, és 56 centiméter.
Első gyermek vagyok a
családban, a szüleim már régóta várták érkezésemet. Mosoly‑
gós, jó kisbaba vagyok, szeretek enni és fürdeni. Legjobban
apa vagy anya hasán szeretek aludni. Szeretem, ha anyukám
énekel nekem. Apukám Horváth István, a Gépész Műszaki Osz‑
tályon berendezés mérnök. Anyukám Bősz Tímea születésem
előtt tanítónőként dolgozott a Györkönyi Általános Iskolában.
Prancz Árminnak hívnak. Szek‑
szárdon születtem 2014. augusz‑
tus 11-én, 3090 grammal és 52
centiméterrel. Nagyon várt, első
gyermek és unoka vagyok a csa‑
ládban, szüleim és nagyszüleim
kimondhatatlan örömére. Jó ét‑
vágyamnak köszönhetően szépen
gyarapszom, és nagyokat alszom
Cseresznyés friss erdei levegőjén. Amikor még nagyon kicsi
voltam, az éjszakát nem mindig sikerült megkülönböztet‑
nem a nappaltól, és ilyenkor a szüleimnek folyamatos éjsza‑
kai műszak kezdődött, de most, hogy elmúltam egy hónapos,
már csak akkor ébresztem őket, ha éhes vagyok. Édesanyám
Prancz Szandra, születésemig projektasszisztensként dolgo‑
zott az MVM Paks II. Zrt.-nél. Édesapám Prancz Zoltán, mér‑
nök-közgazdász az atomerőmű belső ellenőrzésén.
A nevem Rák Izabella. 2014. au‑
gusztus 14-én, Szekszárdon 19 óra
5 perckor jöttem a világra. A súlyom
születésemkor 3600 gramm és 56
centiméter volt. Édesanyának első,
apukámnak második gyermeke va‑
gyok. Testvérem, Levente öt éves.
A szüleimet eddig elkényeztettem
nyugodtságommal, imádok enni, fü‑
rödni és aludni. Álmomban és ébren is sokat mosolygok. Ám
ha tele a pelusom, apa pelenkázási tudását tesztelem állandó
lábmunkámmal. Apukám Rák Sándor, a Logisztikai Főosztály
Beszerzési Osztályán logisztikai szakértőként dolgozik. Anyu‑
kám Nagy Eszter, születésemig pénzügyi ügyintézőként dol‑
gozott Kalocsán.
Rikli Dánielnek hívnak, és 2014. au‑
gusztus 20-án születtem a szekszárdi
kórházban. Harmadik gyermekként
érkeztem a családba. A két bátyám,
Barni, aki 6 éves, és Balázs, 2,5 éves,
már nagyon várták érkezésemet, és
imádnak dajkálni. Nagyon jó kisbaba
vagyok. Sokat eszem, és persze teli
pocakkal nagyon jókat tudok alud‑
ni. Ha valami nem tetszik, azt sírással mindig jelzem. Szeretek
korán felkelni – szüleim nagy örömére – hajnalban. Apukám
Rikli Gábor Péter, a Műszaki Főosztályon diagnosztikai tech‑
nikusként dolgozik. Anyukám Rikliné Reich Erika jelenleg itt‑
Kissné Farsang Erika
hon van velem.

Mi illik?

Parkolási kultúránkról
Bizonyára sokan találkoztak már olyan helyzettel,
amikor egy autóparkolóban a felfestett helyre nem
az útmutatás szerint, mondjuk egyenesen, hanem
keresztbe, vagy középen, a vonalra állva, két-három
parkolóhelyet elfoglalva állt be valaki az autójával. Aztán láthattunk olyat is, amikor a parkoló autó mellett
halomnyi cigarettacsikk vagy szemét hevert. Ebből
az autó tulajdonosáról vontunk le negatív következtetést. Holott lehet, hogy mindebben nem ő volt a vétkes. Meglehet, hogy az előzőleg odaálló volt a rendetlen, és a később érkező már kénytelen volt elfogadni
az adott helyzetet. Nehéz ilyenkor az igazságot meglátni. Amúgy a helytelenül parkoló autósoknak mindig megvan a maguk magyarázata, kifogása.
A Paksi Atomerőmű munkavállalóinak többsége
a cég által biztosított szerződéses autóbuszokat veszi
igénybe a munkába járáshoz, de nagyon sokan saját
járművet használnak. Az erőmű két nagy betonozott,
felfestett autóparkolóval és egy erdei, fás parkolóval
rendelkezik, ám előfordul, hogy valamennyi parkoló
megtelik, és ilyenkor az autósok parkolásra nem kijelölt helyre, zöld területre állnak. Ez a helyzet kezelhető, főként, amikor mindenki betartja a közlekedési
szabályokat, a parkolásra vonatkozó útmutatásokat,
amikor az tapasztalható, hogy az autósok megfelelő
parkolási kultúrával rendelkeznek.
Bárhol feltűnhetnek olyan autósok, akik szabálytalan, helytelen módon állítják le autóikat, és ezzel
nemcsak hátrányt, kellemetlenséget okoznak társaiknak, hanem a közlekedést veszélyeztetik. Ahol a
rengeteg autó miatt zsúfolt a parkoló, ott lenne igazán
szükség a kulturált parkolásra. Be kellene tartani azt a
magától értetődő parkolási módot, hogy 1 autó 1 parkolóhelyre áll, hogy olyan helyen áll, ahol nem takarja a rálátást az útra és ezzel nem gátolja a többi autó
biztonságos közlekedését, hogy nem áll a közlekedés
által elzárt, festett területen, mert ezzel veszély esetén
gátolja a mentő-, a tűzoltóautó mozgását. Az üzemi
területen belül is érvényesek a közlekedési szabályok,
a parkolási rendek, éppen ezért ott is figyelemmel kell
lenni ezekre. Sokszor előfordul az is, hogy csak pár
métert kellene menni a kijelölt parkolóhelyig, de az
autótulajdonos azt sokallja, és inkább a közelebbi,
de szabálytalan megoldást választja. Ha valaki rossz
helyen áll az autójával, és nem a kijelölt, biztonságos
parkolóhelyen, akkor megtörténhet, hogy saját autójában keletkezik kár, mert véletlenül nekimennek.
Biztos, hogy mindenki tapasztalt már a fentiekhez hasonló kellemetlenséget mások hibája miatt.
Csökkentsük hát ezeket a helyzeteket azzal, hogy mi
magunk, helyes parkolásunkkal példát mutatunk másoknak, segítjük egymást. Ha szükséges frissítsük fel
a KRESZ-ismereteinket!LAnna

Parkolási kultúránkról egy helyzetkép: reggel
fél 7, egy darab üres parkolóhely sincs, de van,
akinek kettő is jutott, két helyet foglalva, ferdén
parkol. Elgondolkodtató, hogy ki miként gyakorolja, miként értelmezi a parkolási kultúrát.

