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Közmeghallgatás a C15-ről

A paksi városházán tartotta június 23-án az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a „15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése
a Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjain” tárgyú eljáráshoz kapcsolódó
közmeghallgatást. Az eseményen Czibula Mihály, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kiemelt projektvezetője mutatta be a tervek műszaki hátterét és jövőbeni előnyeit, kiemelve, hogy a környezeti
előnyök mellett a 15 hónapos üzemeltetési ciklusok (C15) bevezetése közel 2 százalékkal növeli az erőmű rendelkezésre állását.
Szepes Károly, az OAH felügyeleti főosztályvezető-helyettese az
eljárás törvényi hátteréről, Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes
pedig annak további menetéről beszélt. A tájékoztatót követően
nem érkezett kérdés az érintettektől.
Czibula Mihály elmondta: a fejlesztés nem csupán gazdasági előnyökkel jár – mintegy 2 százalékkal növeli az atomerőmű rendelkezésre állását –, de a környezeti terhelés is sok szempontból csökken.
A VVER–440 típusú blokkokon a C15 és a hozzá kapcsolódó új típusú
üzemanyag-kazetta terve magyar innováció, ám nem példa nélküli,
számos nemzetközi előzménnyel bír. A nyugati típusú nyomott vizes
reaktoroknál már a kilencvenes évek közepétől jellemző a ciklusnövelés (az USA-ban pl. 12 hónapról 18-24 hónapra), de orosz tervezésű
VVER–1000 típusú erőműben is van már példa 18 hónapos kampányra. A harmadik generációs orosz blokkok – tervezetten Paks II. is –
Folytatás a 2. oldalon
így épülnek.
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Csiba Péter az MVM új
elnök-vezérigazgatója
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
közgyűlése Csiba Pétert nevezte ki a társaság elnök-vezérigazgatójának, aki 2015.
június 30-tól látja el az elnöki feladatokat,
a vezérigazgatói pozíciót a közgyűlési
döntés értelmében később tölti be. Addig
a vezérigazgatói feladatokat Bally Attila, az MVM Zrt. kereskedelmi igazgatója
megbízott vezérigazgatóként látja el.
Csiba Péter több mint 8 éve dolgozik az
energetikai szektorban különböző vezető pozíciókban, a villamosenergia-ter-

melés és villamosenergia-kereskedelem,
valamint a gázszolgáltatás és gázkereskedelem területein. Az elmúlt öt évben
a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. vezérigazgató-helyetteseként és
a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
általános vezérigazgatójaként irányította
a francia energetikai cégcsoport magyarországi leányvállalatait. Korábban két
nemzetközi vállalat magyarországi felépítésében és sikeres menedzselésében is
részt vett.

Tisztább, mint egy kórház!
Nemzetközi kommunikációs szakmai találkozó Finnországban
A címben szereplő kijelentés a Dél-afrikai
Köztársaságból érkező kommunikációs szakember szájából hangzott el, miután megtekintette az olkiluotói atomerőmű szomszédságában található felszíni alatti kis és közepes
aktivitású radioaktívhulladék-tárolót. Majd
hozzátette, hogy visszatérve hazájába, részletesen beszámol a látottakról, és elmondja,
hogy nincs mitől tartani az ilyen típusú tárolók miatt.

hulladékok végleges tárolójának (ONKALO) kialakítása is itt kezdődött el.
Emellett a kommunikáció is példaértékű,
erről meggyőződhetett a 22 országból érkező
több mint 50 szakember. Látogatóközpontot
üzemeltetnek, folyamatosan tájékoztatják a
közvetlen és tágabb környezetet, illetve helyt
adnak a kérdéseknek is. Érdekesség, hogy
időnként a helyi piacon állítanak fel tájékoztató standot, és egy kávé mellett vitatják meg az

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) 2013-ban indította útjára azt a szakmai
programot, amely a nukleáris iparban dolgozó kommunikációs szakemberek számára
biztosít közvetlen tapasztalatszerzésre lehetőséget. Egyrészt azon országok részére, ahol
még nem üzemel atomerőmű, de tervben
van, másrészt olyan országok számára, ahol
már üzemelnek reaktorok, de további egységek építését és beüzemelését tervezik. A cél a
nukleáris létesítmények jobb megismerése és
a tapasztalatok beépítése az egyes országok
atomenergetikai programjába.
Az olkiluotói erőmű mint helyszín több
szempontból is jó választásnak bizonyult. A
telephelyen két forralóvizes blokk üzemel, folyamatban van egy új blokk (EPR-1600) beüzemelése. Ezenkívül itt található a már említett
hulladéktároló és a nagy aktivitású radioaktív

aktuális kérdéseket az érdeklődőkkel. A fiatal
generációra fókuszálnak a legjobban, számukra nyaranta táborokat is szerveznek.
A háromnapos rendezvény során a finn
nukleáris ipar szereplőinek bemutatkozását
követően adott témákban előadásokat hallgattak meg a résztvevők, mint például az
érintettek bevonása, a közös kihívások, közvélemény-kutatások és a médiával való kapcsolattartás. A programban üzemlátogatás,
kiscsoportos esettanulmányok feldolgozása
és vitafórum is szerepelt.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy a
NAÜ felkérésére levezető elnöke lehettem a
rendezvénynek. Finnország valóban jó példája annak, hogy az atomenergetika igenis
meghatározója lehet egy ország villamosenergia-ellátásának megbízható, környezetkímélő
módon és versenyképes áron. Dohóczki Csaba

Biztonsági kultúra kampány
Júniusban ismét a biztonsági kultúra fejlesztése került középpontba a Paksi
Atomerőműben. A Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program idei része három
pillérre épült: a kampányhónapra, melynek során kiadvány, belső hírlevél,
intranetes játék, munkavállalói fórumok hívták fel a figyelmet a biztonságos
üzemeltetéshez elengedhetetlen viselkedési normákra, a 2013 óta zajló Ezüstkártya motivációs programra, illetve egy kérdőíves felmérésre.
A Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program elsősorban azt a célt szolgálja,
hogy tovább tudatosítsa a munkatársakban a hibakockázatok elkerülésének fontosságát. Júniusban kiemelt helyet kapott a biztonsági kultúra
kérdése az erőmű belső portálján, ahol egy komplett aloldal, a témához
kapcsolódó kvízjátékok, kiemelt cikkek foglalkoztak a témával. Készült egy
kapcsolódó kiadvány is „Piszkos 12” néven, amely a lehető legkevesebb
szöveggel, címszavakban, szemléltető ikonok segítségével hívja fel a figyelmet azokra az emberi viselkedésben rejlő kockázatokra, amelyek kellő
figyelem híján hibákhoz vezethetnek. Ezt a füzetkét az atomerőmű területén dolgozó minden munkavállaló, sőt az üzemi területen munkát végző
külső vállalkozók alkalmazottai is megkapták a kampányhónap során.
Az év hátralévő részében a biztonsági fejlesztési program másik két
eleme kerül majd előtérbe: a két éve zajló Ezüstkártya motivációs program, amelynek során félévente a kiemelkedő biztonsági teljesítményt
nyújtó munkatársakat részesíti a vállalat elismerésben, illetve az év végén
a biztonsági kultúra aktuális helyzetének feltérképezéséhez kérdőíves felmérés is készül.
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A C15-projekt – Összefüggések a sugárvédelemmel és
a radioaktív hulladék kezelésével
A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%-os átlagdúsítású gadolíniumtartalmú üzemanyag-kazetta, valamint az alkalmazásával megvalósítható 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése. A feladat végrehajtására létrehozott projekt „hivatalos” megnevezése: 15 hónapos Üzemelési
Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt. Az atomerőmű szakmai gárdája röviden csak C15-projektként emlegeti. Ebben a megnevezésben a C betű a ciklusra, a 15-ös számjegy pedig a 15 hónapra utal. A sokrétű fejlesztést lapunk egy cikksorozattal szeretné bemutatni, amelynek mostani témáit dr. Bujtás Tibor,
a Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály vezetője, valamint Feil Ferenc, a Radioaktív Hulladékkezelési Osztály vezetője segítségével járjuk körül.

– Milyen hatása van a tizenöt hónapos üzemeltetési ciklusnak a sugárvédelem szempontjából?
Bujtás Tibor: – Az atomerőműben
folyó sugárvédelmi tevékenység egyik
fő célja a dolgozók egyéni és kollektív
dózisainak az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartása. Az egyéni és a
kollektív dózisok nagyságát a sugárzási
viszonyok mellett elsősorban az elvégzett munkák mennyisége befolyásolja.
A C15-kampány bevezetésével a
normál üzemi dózisviszonyok, a munkavolumen és a dolgozók dózisait befolyásoló tényezők változhatnak, ezért
előzetesen be kellett mutatni a sugárzási

viszonyok és a dolgozók várható kollektív dózisainak változását.
A főjavításon kívüli időszak kollektív dózisaiban és a főjavítások során
elvégzett egyedi munkák kollektív dózisaiban nem várható jelentős változás
a C15-kampány bevezetésével. A főjavítások ciklikus munkái során viszont
változnak a várható kollektív dózisok a munkavolumen változása miatt.
Az emberierőforrás-igényt elemezve a
C15-kampány bevezetése esetén a ciklikus munkák humánerőforrás-szükséglete a vizsgált 5 éves időszakban jelentős
csökkenést mutat.

A dózisteljesítmény változásáról ös�szességében elmondható, hogy a 15 hónapos kampányra történő átállás miatt
ugyan egyes berendezések esetében előfordulhat a dózisteljesítmény kismértékű emelkedése, de a helyszíni mérési
eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a valóságban a dózisteljesítmény változása várhatóan nem haladja
meg az 1%-ot.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy
a C15-kampány bevezetésével a kollektív dózis csökkenni fog, a sugárzási
paraméterek összességében nem romlanak, ezért a C15-kampány bevezetésének sugárvédelmi akadálya nincs.
– Milyen hatással jár a tizenöt hónapos üzemeltetési ciklus a radioaktív hulladék kezelése szempontjából?
Feil Ferenc: – A radioaktív hulladékok keletkezése jellemzően a főjavítási
munkákhoz köthető. Annak következtében, hogy a 15 hónapos üzemelési
ciklus bevezetésével évente jellemzően
3 főjavításunk lesz, az eddigi éves hulladékmennyiség csökkenését várjuk.
A hulladékmennyiség változása mellett
vizsgáltuk a radioaktív hulladékok esetleges aktivitástartalom-növekedését is.
A radioaktív izotópok hulladékba kerülésének folyamata és a folyamat jellemzői a 15 hónapos üzemelési ciklus
bevezetésével nem változnak, azonban
a nagyobb dúsítású üzemanyag alkal-

mazása miatt, valamint a hosszabb,
folyamatos üzem következtében a primer köri hőhordozó aktivitástartalma
növekedni fog. A becsült aktivitástartalom-növekedés a primer köri hőhordozót tisztító ioncserélő gyanták esetében
lesz a legnagyobb. A 15 hónapos üzemelési ciklus bevezetése kapcsán nem
szükséges változtatni az eddig követett
hulladékkezelési, tárolási gyakorlatunkon, a várható hulladék mennyiségének
csökkenése és az egységnyi térfogatra
számított aktivitástartalom növekedése
nem indokol intézkedéseket.

Prancz Zoltán

Közmeghallgatás a C15-ről

Mi a C15?

A hosszabbított üzemanyagciklus megvalósíthatóságának
alapja a megnövelt, 4,7%-os
átlag dúsítású fűtőelem, amelynek tesztelése – a hatósági
engedélyek birtokában – már
2014-ben megkezdődött az
atomerőműben. A tesztek sikeresek, és azt mutatják, hogy a
korábbi reaktorfizikai modellek
helytállóak , az új típusú fűtőelem az előzetes elemzéseknek
Az engedélyeztetés dokumentumai
megfelelően működik.
A nukleáris biztonsági engedélyeztetés és biztonsági érintettségét tekintve „létesítletéteményeseként Szepes Károly, az OAH ményszintű átalakítás”, ezért a legszigorúbb
felügyeleti főosztályvezető-helyettese az át- I. kategória előírásai érvényesek rá.
térés törvényi hátterét mutatta be. ElmondHullán Szabolcs, az OAH főigazgató-heta, hogy a C15 az Atomtörvény értelmében lyettese az eljárás további menetéről tájéatomerőművi átalakításnak minősül, s mint koztatott. Az engedélyeztetés az OAH hatáilyen, csak akkor engedélyeztethető, ha nem rozatával ér majd véget, amely tartalmazni
csökkenti a létesítmény biztonságát. A tör- fogja a környezetvédelmi szakhatóság felvény – a biztonságra gyakorolt hatás függ- vetéseit, előírásait is.
A közmeghallgatás során az érintett fevényében – ezen belül három kategóriát különböztet meg. A C15-projekt komplexitását lek kérdéseket nem tettek fel.  Torma Dóra

Az atomerőmű üzemeltetési ciklusa jelenleg 12 hónap. Ez azt jelenti,
hogy 11 hónapnyi üzem után nagyjából 1 hónapnyi főjavítási időszak
következik. Ekkor cseréli a személyzet a kiégett fűtőelemeket friss
üzemanyagra a reaktorban, valamint elvégzik az atomerőművi rendszerek időszakos ellenőrzéElőnyök:
sét és karbantartását is. Az
• csökken a blokkleállások és visszaüzemeltetési ciklus hosszát
indulások száma,
az üzemanyag „hasznossága”
• csökken a dolgozók sugárterhelése,
határozza meg. Az üzemelte• csökken a kis és közepes aktivitású
tési ciklus meghosszabbítása
radioaktív hulladék mennyisége,
számos biztonsági, környeze• csökken a kiégett fűtőelemek
ti és gazdasági előnnyel jár.
mennyisége,
Ezért a világ atomerőművei• csökken a vegyszer- és segédben általános törekvés olyan
anyag-felhasználás,
üzemanyagok
alkalmazása,
• nő a villamosenergia-termelés
amelyek hosszabb ideig képemennyisége – közel 2 százalékkal,
sek energiatermelésre. A paksi
ami mintegy negyedmillió ember
atomerőmű szakemberei azon
szükségletét fedezi,
dolgoznak, hogy egy új típu• csökken az energiaimport-függősú - magyarországi fejlesztésű
ség,
- fűtőelem alkalmazásával a je• nő az árbevétel,
lenlegi 12 hónapos ciklusokat
• csökken az önköltség.
15 hónapra hosszabbítsák. Ezt
a projektet nevezzük C15-nek.

Folytatás az 1. oldalról

3

2015. július

EU: milyen legyen Európa kis kibocsátású gazdaságának energiamixe?
Az Európai Bizottság (EB) fórumot szervezett Brüsszelben ahol
a különböző energiatechnológiák
képviselői kifejthették, milyen
energiamixet képzelnek el a jövő
Európájában. Stephen Tindale, a
Greenpeace volt regionális igazgatója kijelentette: klímavédelmi
okokból támogatja az atomenergia
– mint kis kibocsátású energiaforrás – átmeneti használatát, amíg a
távoli jövőben sikerül megteremteni a 100%-ban megújulókra alapozott energiagazdaságot.
Az elképzelések szerint az EU Energiaunió három fő pillére az energiahatékonyság, a gazdaságok dekarbonizációja, különös tekintettel
a megújulókra, valamint a kutatás,
innováció és versenyképesség.
Az Európai Bizottság által szervezett
brüsszeli Sustainable Energy Week
(EUSEW) rendezvény célja volt fórumot biztosítani az európai energiaközösségnek, hogy maga formálhassa meg a jövő Energiaunióját.
A rendezvény utolsó napján került
sor az „Energiaunió: milyen legyen
Európa kis kibocsátású gazdaságának energiamixe?” c. műhelyülésre.
Az elgondolások szerint a workshop
folytatása a litván elnökség alatt Rigában megkezdett párbeszédnek,
melynek során a különböző energia-iparágak, energetikai intézetek
és környezetvédő szervezetek képviselői beszélgetnek arról, milyen
energiamixre lenne szüksége az EUnak ahhoz, hogy megvalósítsa a dekarbonizációt. A meghívott előadók
a három legfontosabb áramtermelő
szektort képviselték – a megújulókat (European Photovoltaic Industry
Association, EPIA), az atomenergiát
(FORATOM) és a gázipart (GasNaturally). Emellett részt vett a beszélgetésben az EB energiahatékonysággal
foglalkozó szakértője és Stephen
Tindale környezetvédő (Centre for
European Reform), az ülést az EB DG
ENER vezető munkatársa moderálta.
A Foratom vezérigazgatója, Jean-Pol
Poncelet jól érthető és világos info
grafikákkal illusztrálta az atomenergia – mint kibocsátásmentes energiaforrás – előnyeit. A megújuló ipar
képviselője a szél,- nap- és vízenergia
flexibilitását hangsúlyozta, elmondása szerint a megújulók manapság jól
a hálózatba illeszthetők, és ez egyre
inkább így lesz az okoshálózatok terjedésével, áruk csökken, és az időjárás-előrejelzés fejlődésével termelésük egyre jobban prognosztizálható.
A gázipar szakértője a gázerőművek
gyors terheléskövetését emelte ki,
amellyel jól kiegyensúlyozható egy
megújulókra alapozott energiarend-

szer, ezzel ideális párost alkothatnának egy jövőbeli energiamixben.
Az energiahatékonyságról szóló előadó azt emelte ki, hogy a legolcsóbb
és legkörnyezetbarátabb a megtakarított energia.
Nagyon érdekes színfolt volt
Stephen Tindale környezetvédő felszólalása. Felütésként rögtön megmozgatta az állóvizet amikor ismertette kedvenc szlogenjét: ABC, vagyis
Anything But Coal (bármit, csak ne
szenet). Elmondta, hogy több, mint
húsz éven keresztül, a Greenpeace
oszlopos tagjaként meglehetősen
rossz véleménnyel volt az atomenergiáról. Miután napvilágra került
az üvegházgázok kibocsátásának az
éghajlatváltozásra gyakorolt hatása
– mely kibocsátások első számú felelősei az áramtermelő erőművek –
átértékelte addig képviselt nézeteit.
Továbbra is úgy gondolja, hogy a
legfenntarthatóbb és legtisztább a
megújuló energia. Azonban még legalább 60 évre teszi azt az időt, amíg
a technikai fejlődés lehetővé teszi,
hogy 100%-ban a megújuló energiára hagyatkozhassunk. Azért, hogy
az éghajlat tönkretétele nélkül eljussunk odáig, átmenetileg szükség
van más szénmentes technológiákra, olyanokra, mint az atomenergia.
Ez igazán kellemes megnyilvánulás
volt a hazai zöldek rendezvényeihez
képest, amelyek semmi másról nem
szólnak, mint az atomenergia gyalázásáról.
Az előadások utáni vitában napirendre került a német Energiafordulat ügye, amely a hozzászólók többsége szerint egyelőre nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket. Elhangzott,
hogy a német atomerőművek tervezett élettartamon belüli bezárása
ellentmond minden gazdaságossági
racionalitásnak, hiszen nagy tőkebefektetéssel megépült, már régen üzemelő, ezért tőkeamortizációval nem
terhelt, igen olcsón termelő és biztonságosan működő létesítményekről van szó. 
Szerbin Pável

Compass – a WANO hosszú távú terve
Az Atomerőmű Üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége (WANO) 2015. június
22-én publikálta a 2015–2019 közötti időszakra szóló hosszú távú tervét, a
Compass elnevezésű dokumentumot.
A WANO publikus honlapján megjelent anyag célja a következő öt évre
szóló tevékenysége fő irányainak
meghatározása a szervezet
jelenlegi tevékenységének
támogatására. A Compass egyben utat mutat a WANO számára
ahhoz, hogy hatékonyabb
legyen olyan kulcsterületeken,
mint az új atomerőművek építése,
az üzemidő-hosszabbítás és a leszerelés.
A WANO tevékenységében 2011
óta azok a programok és projektek
domináltak, amelyek a fukushimai
balesetre adott válaszlépésekhez, az
azokat kidolgozó bizottság által tett
ajánlásokhoz kapcsolódtak. Ezen projektek befejezésének határideje a 2015
októberében a kanadai Torontóban
rendezendő kétévenkénti közgyűlés
(BGM) időpontja. Az új irányokat
meghatározó hosszú távú tervet a
WANO Kormányzó Tanácsa áprilisban, a skóciai Edinburgh-ben tartott
ülésén fogadta el.
Ken Ellis, a WANO vezérigazgatója
elmondta: – A Fukushima utáni projektek befejezésének közeledtével az
új kihívásoknak való megfeleléshez
friss szemléletre van szükség. A Compass olyan eszköz, amely az egész
WANO számára egységes célokat mutat a nukleáris biztonság szintjének
folyamatos növeléséhez. A szervezet
új stratégiai irányvonalának meghatározásán túl a Compass összehangolja
a londoni és a hongkongi iroda, valamint a regionális központokban zajló
tevékenységet, illetve fontos kommunikációs szerepet tölt be a WANO és
tagjainak személyzete között a szervezet külső átláthatósága érdekében.

A Compass négy fókuszterületet
határoz meg, amelyek mindegyike
tartalmazza azokat a feladatokat,
amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek, és megfelelő erőforrást igényelnek a
következő öt évben.
A fókuszterületek az
alábbiak:
1. A világ jelenlegi atomerőmű-parkjának folyamatos támogatása és a kiváló eredményekhez szükséges elvárások meghatározása.
2. Kiváló képzettségű és tapasztalatú,
professzionális WANO-személyzet létrehozása és fenntartása.
3. Hatékonyabb WANO kialakítása
konzisztens, hiteles szolgáltatások és
programok révén, beleértve a nukleáris vezetői képzést.
4. Magas szintű elvárások meghonosítása az új nukleáris iparági résztvevőknél, azok fenntartása az üzemidő
meghosszabbítása és a leszerelés idején is.
A Compass – további forrásigények
nélkül – olyan új területekre terjeszti
ki a WANO tevékenységét, amelyekkel
az irodák és a regionális központok
nemrég kezdtek el foglalkozni.
Ken Ellis így folytatta: – A globális nukleáris környezet drasztikusan
megváltozott ahhoz képest, amilyen
körülmények a szervezet 26 évvel
ezelőtti létrehozásakor voltak jelen.
Szervezetünknek nagyon gazdag, a
nukleáris ipar igényeinek változásaihoz alkalmazkodni tudó múltja van.
A Compass most egy jelentős lépéssel továbbviszi a WANO-t oly módon, hogy előre fel tudjon készülni a
változásokra, és meg tudjon felelni az
atomerőmű-üzemeltetők közössége
elvárásainak.
Hadnagy Lajos

Forrás: www.wano.info oldal
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Atomenergetikai Múzeum
Hármas évforduló
Amilyen látványos ünnepség keretében helyezték el az atomerőmű alapkövét 1975. október 3-án, olyan csendben született meg 1975. november 24-én a Paksi Atomerőmű Vállalat megalapításáról szóló miniszteri határozat. Húsz évvel később, 1995. szeptember
28-án pedig megnyílt a Tájékoztató és Látogatóközpont és a Disputa szoborpark. Az újság
ez évi hátralévő számaiban erről a három eseményről emlékezünk meg.
Az atomerőmű menedzsmentje mindenkor
fontosnak tartotta az üzem építésével és üzemeltetésével kapcsolatos jelentős évfordulók
és események ünneplését.
A megemlékezések mindig arra ösztönöznek,
hogy a mindennapok egyhangúságában egy
pillanatra álljunk meg, gondoljuk át és értékeljük az adott ünnep előtti tevékenységünket.
Ebben az évben két jelentős évfordulóról is
megemlékezünk, az ünnepi programok tervezése megkezdődött, az Atomerőmű újság
szerkesztősége is kidolgozta az eseményekkel
kapcsolatos elképzeléseit.
Az elmúlt évtizedekre történő visszatekintésünket megkönnyítik az alábbi kiadványok,
amelyek az Atomenergetikai Múzeumból kikölcsönözhetőek:

10 éves a Paksi Atomerőmű (1992)
Húsz év – a Paksi Atomerőmű története
(1995)
Húsz éves az 1. blokk (2002)
Atomkorkép (2004)
25 éves az 1. blokk (2007)
30 éves az 1. blokk (2012)
Visszaszámlálás (2013)
Prométheusz magyar unokái (2013)
Negyven év krónikája címmel már nyomdában van a legújabb kiadványunk, amely az
ünnepségekre fog megjelenni.
Szeretnénk olyan személyeket megszólaltatni, akik jelentős szerepet vállaltak az évfordulós események megvalósításában, vagy mint
szemtanúk voltak jelen az eseményeken.

-beri-

Három évtized emlékei
Az Atomenergetikai Múzeum a tárgyi relikviákon
túl gyűjti a dolgozók személyes visszaemlékezéseit,
amelyek fontos adalékul
Füzetek
szolgálnak az erőmű hiteles
történeti múltjának feldolgozásához.
Ezeknek az emlékeknek
a megörökítésére szolgálnak az Emlékező Füzetek
2015/5
2012-től megjelenő számai.
Most, a júniusi forró
nyárban jelent meg az 5. és
6. füzet Radva Ferenc vis�szaemlékezésével. Az írás
terjedelme miatt – a füzetjellegét megőrzendő – két számban fért el az igen érdekes visszatekintés. A több mint három évtizedes erőműves munkaviszony alatt
Radva Ferenc volt anyagvizsgáló, minőségellenőr, csoportvezető,
vezető mérnök, főosztályvezető-helyettes, és még számos beosztásban szolgálta az erőmű érdekeit. A színes életpálya és a jó stílus
teszi olvasmányossá és érdekessé a terjedelmes visszaemlékezést.

Emlékező

Nyári jutalomtábor az erőmű múzeumában
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma (AEM) 2×1 hetes tábort szervezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) településein élő, hetedik osztályt végzettek számára. A bentlakásos, térítésmentes táborba azt a több mint ötven fiatalt választották ki az iskolák, akik érdeklődnek a természettudományi tárgyak iránt és tanulmányi eredményeik okán jutalomban részesülhetnek.

Fotók: Bodajki Ákos

Az erőmű szeretné a természettudományi tárgyakban
jó eredményeket elérő diákok érdeklődését e terület
iránt a jutalomtábori részvétellel tovább erősíteni,
ezért is öröm tapasztalni, hogy az AEM munkatársai által szervezett és lebonyolított kétszer egyhetes tábor
a tavalyihoz hasonlóan idén újra nagy sikerrel zárult.
„Nagyon jók voltak a programok, csak kevés volt az
öt nap” – hangzott el több táborlakótól. A legnépszerűbbek a strandolás, a kerékpározás (a táborozók – ha
az időjárás ezt lehetővé tette –, Pakson és Balatonfüreden/Tihanyban is kerékpárral közlekedtek a helyszínek között) és a mozizás volt, de sokuknak az AEM
megtekintése, valamint az erőműves látogatás is nagy
élményt jelentett.

A hétfő az ismerkedés jegyében telt: több, e célt
szolgáló játékba is bevonták a Kalocsáról, Foktőről,
Géderlakról és Paksról érkező tanulókat, míg kedden
Balatonfüred és Tihany volt az úti cél, ahol a gyerekek
a tihanyi bencés apátság megtekintése mellett a fagyizással egybekötött szabadidőt is nagyon élvezték.
Szerdán a Paksi Képtárba és a Városi Múzeumba látogatott el a kis csapat, majd a dunakömlődi templom
történetével ismerkedhettek meg a nebulók. Csütörtökön a Karbantartó Gyakorló Központban töltöttek
el egy órát, majd a védett vezetési ponton, a látogatóközpontban és az AEM-ben hallhattak egy-egy érdekes tárlatvezetést. A nap a csónakháznál, tábortűz
melletti szalonnasütéssel zárult.

A szervezők a kulturális programok mellett sok játékkal is készültek. Az utolsó nap a fiatalok számára
az Atomenergetikai Múzeumban játékos vetélkedővel
telt. A csapatversenyen a csütörtökön hallott erőműves információkra volt nagy szükségük az „Erőmű-ismereti kvíz” és a „Keresd a tudást!” játékos feladatlapok
kitöltésénél. A „Nyomkereső” játékba is nagy izgalommal vetették bele magukat.
A nap csúcspontja az eredményhirdetés volt, ami
után az első és második helyezett csapatok közösen elfogyasztották a tortákat. A szervezők búcsúzáskor kis
ajándékkal kedveskedtek a diákoknak, akik közül sokan telefonszámot, illetve elektronikus címet is cseréltek egymással.
Faragó Sz.-Vöröss E.
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Felmérés a jobb tájékoztatásért
Több mint tíz éve annak, hogy először küldött kérdezőbiztosokat a radioaktív hulladékok kezeléséért felelős állami vállalat a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) telephelyeinek körzetébe. Miként az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára, úgy az RHK Kft.-nek is fontos,
hogy időről időre felmérje: a környéken élők körében mekkora bizalom övezi a tevékenységét, mennyire sikeres a tájékoztató munka, miként alakul a lakosság megítélése a nukleáris energiával, a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatosan, illetve hogy milyen az együttműködés a cég és a helybeliek
érdekeit képviselő, a tájékoztatást segítő önkormányzati társulások között. A nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka ugyanis nem képzelhető el az
érintett terület lakosságának bizalma nélkül.
2002-ben, amikor Bátaapáti mellett
még javában folytak a kutatások az
atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolójának helye után, az azóta megépült
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) területének kijelölésére, még
csak ott zajlott közvélemény-kutatás.
2005 óta három telephelye környezetében – a püspökszilágyi Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT), a
bátaapáti NRHT és a nyugat-mecseki
nagy aktivitású kutatások által érintett településeken élők körében – minden második esztendőben elvégezteti
a felmérést az RHK Kft. (A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója által
érintett településeken hagyományosan nem önállóan készítteti, hanem az
atomerőmű kutatásához csatlakozik a
társaság.)
A 800-1000 fő megkérdezésével
zajlott közvélemény-kutatás első feléből kiderült, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan mindhárom térség településeinek lakosai országos szinten is
kimagasló általános ismeretekkel rendelkeznek a radioaktív hulladékokról,
és körükben nagyfokú a bizalom az
ezek kezeléséért felelős RHK Kft. iránt.
A megkérdezettek jelentős része tudta,
hogy a radioaktív hulladék egy részét
föld alatti tárolókban, egyes típusait
acélhordókba csomagolva helyezik
el, bizonyos fajtái pedig átmeneti tárolókban várják, hogy végső helyükre kerüljenek. Az is megállapítható a
válaszokból, hogy a többség felelősen
gondolkodik a radioaktív hulladék,
illetve a kiégett fűtőelemek végleges
elhelyezéséről: a legtöbben úgy ítélik
meg, hogy a nukleáris energiatermelés hulladékának végleges elhelyezését
most, az ország területén belül kell
megoldani.

A felmérés kérdéseinek másik fele
a saját térségre vonatkozott. Az RHK
Kft. telephelyein folyó munkát a környezetükben élők ismerik, elfogadják,
és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb
információknak birtokában vannak.
Külön ki kell emelni, hogy mindhárom térségben a többség azzal is
tisztában volt, milyen típusú radioaktív hulladékkal kapcsolatos tevékenység folyik környezetükben. A
Püspökszilágy környékén élők közel
75%-a tudja, hogy az ottani tárolóba
(RHFT) nem atomerőműből származó hulladék kerül. Bátaapáti környékén ennél is többen vannak tisztában
azzal, az NRHT-ban atomerőművi kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékot, például használt védőruhákat
és felszereléseket helyeznek el. Ugyanakkor a helyiek nagy többsége arról is
jól informált, hogy a tároló felszíni és
felszín alatti létesítményei már üzemelnek, illetve a felszín alatt további
beruházás zajlik. A nyugat-mecseki
térségben a megkérdezettek több mint
70%-a tudja, hogy a nagy aktivitású
hulladék tárolásával kapcsolatos kutatások zajlanak lakóhelyük közelében,
és igen magas a bizalom a vizsgálatok
megbízhatóságát illetően is.
Fontos kérdéskör volt a biztonságosság ügye. Örvendetes tény, hogy
a vizsgálatban szereplő két működő
tároló (a püspökszilágyi Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló, illetve
a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-Tároló) működésével kapcsolatban az ott élők jelentős többsége
tisztában van azzal, hogy környezeti
károkkal nem kell számolni, hogy a létesítmény nem jelent veszélyt sem az
egészségre, sem a környezetre.
A tájékoztatási tevékenységet illetően kiderült: az információforrások

A lakossági ellenőrző csoportok fontos szerepet játszanak a bizalom növelésében

– a térségi lapok, önkormányzatok, a
radioaktív hulladékokkal foglalkozó
szakemberek – iránti bizalom töretlen, továbbra is hiteles és fontos forrás
a regionális sajtó. Ugyanakkor a tájékoztatásban az RHK Kft. partnereként
tevékenykedő önkormányzati társulások (a püspökszilágyi tároló körüli településeket tömörítő Izotóp Tájékoztató Társulás, a bátaapáti székhelyű
Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, illetve a nyugat-mecseki kutatások környezetében élőket képviselő
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormány-

zati Társulás) ismertsége-elismertsége
örvendetesen nőtt.
A társulások ismertsége továbbra
is kiemelkedően magas szinten áll, a
válaszadók jelentős része négyes vagy
ötös osztályzattal értékeli azok munkájának hatékonyságát, ugyanakkor
azok legfőbb céljaként – egyben leginkább értékelt aktivitásának – a tájékoztatást, az ellenőrzést, felügyeletet
tartják a megkérdezettek.
Valamennyi felmérésről további
információk találhatók az RHK Kft.
honlapján (www.rhk.hu/hirek/közvéleménykutatások).

Energia Bázis a VOLT-on
Csaknem 820 ezer watt-óra, 1139 játékos és 4 szelfi a nagyszínpadon – ez az
MVM Energia Bázis mérlege a VOLT Fesztiválon. A „Játékban az energia” nevű
telefonos alkalmazás segítségével összesen annyi energiát termeltek a fesztiválozók, amivel akár 284 napon keresztül is porszívózhatnánk.
A telefon rázásával elért mennyiségből a fesztiválozók közel 350 ezer
watt-órát váltottak be értékes ajándékokra – ez a mennyiség egy hűtőszekrényt
174 napon át képes lett volna működtetni.
Bízunk benne, hogy a játékkal a VOLT-on is sikerült megmutatnunk, hogy bár
az energiatermelés lehet környezetbarát – mint amilyen a Paksi Atomerőmű esetében is –, de mindenképpen komoly erőfeszítést igényel.
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Sport
Egy nemzetközi paksi
Csoknyai László második olimpiájára készül. Az ASE judósa 2012, London után
Rióban szeretné bebizonyítani, hogy összeállt az elmúlt években elvégzett munka. A folyamatos versenyek, világkupák a kvalifikáció megszerzését segítik, de a
tapasztalatszerzésben is sokat adnak Csokinak.
– Mit szeretsz legjobban a cselgáncsban?
– A test-test elleni harcot, a férfias küzdelmet.
– Folyamatos versenyek, edzőtáborok. Az év melyik időszakában tudsz pihenni?
– Talán december az, amikor van egy hosszabb, 10 napos szünet, akkor van
egy kis nyugi.
– Egyhuzamban mennyi a leghosszabb versenymentes időszak?
– A judóban folyamatosan vannak versenyek, talán az olimpia után van pár hónap szünet. Ekkor is ugyanúgy vannak versenyek, de aki megy az olimpiára, az
ekkor lazíthat egy kicsit. Ez függ attól, hogy ki mennyit vállal, kinek mennyit kell
mérkőznie.
– Egy évben kb. hány versenyed van?
– Sok! És ez nem vicc! Folyamatosan megyek, de még nem számoltam össze,
hogy egy évben mennyit utazok.
– Mennyi időt töltesz Pakson kívül versenyekkel, edzőtáborokkal?
– Sok külföldi edzőtábor, verseny van, világkupák, szóval elég keveset vagyok
itthon.
– Hol állsz jelen pillanatban a formádat, tudásodat tekintve?
– Úgy érzem, most kezd összeérni az a rengeteg munka, amit elvégeztem! Nem
szoktam magam rangsorolni, a versenyeken úgyis kiderül, hogy épp mit tudok magamból kihozni.
– Milyen a nemzetközi judós közeg? Mennyiben hasonlít és miben tér el a hazaitól?
– Nagyon jó a nemzetközi és a hazai edzőtáborokban is a közeg! Ha a fejlődést
nézem, akkor a nemzetközi edzőtábor azért hasznosabb, mert ott tudok külföldi
ellenfelekkel küzdeni, változatos meccseket tudok vívni, ami sok rutint ad.
– Van valami kabalád versenyek előtt?
– Van, de az titkos!
– Ki az állandó szobatársad?
– Bor Barna, és egyben ő az egyik legjobb barátom, nagyon sokat köszönhetek
neki!
– Mire kell odafigyelned a versenyek előtt?
– Az a legfontosabb, hogy a sérülések elkerüljenek! A formaidőzítésemet pedig
az edzőm, Hangyási László koordinálja.

Kedvenc étel: halászlé
Kedvenc könyv: Dan Millman: A békés
harcos útja
Kedvenc film: Rocky
Kedvenc autómárka: Volkswagen
Kedvenc sportoló: Braun Ákos, Kovács Antal, Bor Barna, Aleksei Budolin
Legemlékezetesebb mérkőzés: kettő ilyen
van: Kovács Antal olimpiai döntője és
Braun Ákos Eb-döntője felejthetetlen
meccsek

Amire a legbüszkébb: a szüleim és a két
testvérem, a sportban pedig hogy indulhattam a londoni olimpián
Példakép: a szüleim, mert mindenért keményen megdolgoztak az életben
Hobbi: nincs különösebb hobbim, szeretek pihenni, és ezt a családommal vagy
a barátaimmal teszem
Születési idő: 1987. 10. 25.
Testsúly: 84 kg
Magasság: 172 cm

Tóth Márton

Hírek

■ Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. által szervezett 46. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozón a Paksi
Atomerőmű képviseletében egy kisebb létszámú csapat ült asztalhoz. Az 1000 fő feletti társaságok versenyében az atomerőmű csapata
vehette át a legsportosabb társaságnak járó
vándorkupát, míg a csapatversenyben ezúttal
harmadik helyezést ért el.

■ 116 versenyző 15 versenyszámban állt asztalhoz a 26. Villamosenergia-ipari Asztalitenisztalálkozón Pakson, az ASE-csarnokban. A Paksi
Atomerőmű által szervezett 12 résztvevő társaság versenyén a paksi csapat a versenyszámonkénti pontozás alapján a legtöbb pontot érte el,
7 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzéremmel zárt.
■ Kilenc csapat mérkőzött meg egymással
Pakson, a kispályás labdarúgó-bajnokság déli
csoportjának selejtezőjén. A szeptember 25-én,

Debrecenben helyet kapó döntőre
négy együttes kvalifikálta magát:
a tornát a Debrecen TITÁSZ nyerte
az EDF DÉMÁSZ és a Paksi Atomerőmű előtt.
A döntőbe még a MAVIR csapata jutott.

■ Az atomerőmű melletti horgásztavakon gyűltek
össze a 33. Iparági Horgásztalálkozó résztvevői (20
társaságtól 46 csapat), hogy kiderítsék, ki akasztja a
legtöbb halat. Az atomerőművet négy csapat képviselte, amelyből az egyik 112 kg-mal meg is nyerte az
A-kategória versenyét, ráadásul az egyéni versenyben is paksi versenyző végzett az élen 52 kg kifogott
hallal. A jó hangulatú hétvégén nemcsak a pikkelyesek, hanem a parton állók is ki lettek fárasztva.
■ Három ASE-s fiatalt nagy megtiszteltetés ért, amiért persze sokat is tettek: Polgár Luca judós (1997),
Koleszár Zoltán (1997) és Hodován Dávid (2001) kenus is elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által odaítélt „Jó tanuló, jó sportoló” címet.

Ment, látott, győzött
Alig egy év van már csak hátra a 2016-os riói olimpiai játékokig, a sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel edzenek rá. Új sorozatunkban mi a felkészülés különleges módját választjuk:
egy-egy múltbeli vagy kortárs olimpikon, olimpiai ikon bemutatásával próbáljuk megfejteni a titkot, amelynek révén ők a csúcsra törtek. Elsőként a Cseh Gőzmozdony, azaz Emil Zátopek futó
legemlékezetesebb pillanatait villantjuk fel.
Az egykori Csehszlovákiában látta meg a napvilágot 1922-ben Emil Zátopek, és első munkája indította el a sportkarrierjét. 16 évesen a zlini Bata
cipőgyárban kezdett dolgozni. A gyár szponzorált
egy kisebb futóversenyt
1940-ben, amire Zátopeket is benevezték, ahol
sportmúlt és edzés nélkül
98 embert legyőzve a második helyen végzett.
Ezután már nem volt
megállás, beindult a gőzmozdony, és négy olimpiai címig meg sem állt.
Első ötkarikás aranyát
1948-ban, Londonban szerezte 10 000 méteren
(életében ekkor futott másodszor ezen a távon),
majd 5 kilométeren második lett.
A következő periódusban egyre gyorsult Zátopek, hat év alatt összesen tizennyolcszor döntött
világcsúcsot. 5 és 30 km között minden rekordot
megjavított, a 10 000-et négyszer is. Csúcstartó
volt 5, 10, 20, 25 és 30 km-en, valamint egyórás
futásban is.
Jött 1952-ben a helsinki olimpia, ahol a magyar csapat az Amerikai Egyesült Államok és a
Szovjetunió mögött a harmadik helyen zárt az
éremtáblázaton, 16 arannyal, 10 ezüsttel és 16
bronzzal. Ezen a versenyen vált kérdésessé a cseh
futó részvétele, ugyanis kiállt egy politikai okokból meghurcolt társáért, és nélküle nem volt
hajlandó kiutazni a finn fővárosba. A politikusok
végül visszakoztak, ami egyedülálló volt ebben az
időben, így mindketten részt vehettek az ötkarikás megmérettetésen.
Ha már kiutazott, nem akart üres kézzel hazatérni, inkább történelmet írt. Megnyerte az 5000
és 10 000 métert, valamint a maratont, ráadásul

mindhármat olimpiai csúccsal. Ezt a triplázást se
előtte, se azóta senki nem tudta megismételni.
A legrövidebb táv elsősége után alig egy órával
a női gerelyhajítás aranyérme is a családban maradt, ugyanis felesége, Dana Zátopková
nyerte ezt a számot.
A maratoni futásról
csak az utolsó pillanatban döntött, úgy, hogy
előtte még sosem
futott ekkora távot.
A világcsúcstartó Jim
Peterssel tartotta a kemény tempót, majd a
felénél állítólag megkérdezte tőle, hogy milyen a
tempó, mire a válasz „túl lassú” volt. Erre Zátopek
rátett még egy lapáttal, leszakítva ezzel Peterst,
és meg sem állt a célszalag átszakításáig.
Csehszlovákiában nemzeti hősnek számított,
sportolói pályafutása után (1958) ezredesnek
nevezték ki, és a honvédelmi minisztériumban
dolgozott. Mivel azonban a kommunista párt demokratikus szárnyán állt, a prágai tavasz (1968)
után büntetésből hat évig egy uránbányában volt
kénytelen dolgozni a hat nyelven beszélő futó,
majd csak 1990-ben rehabilitálták, ekkor nyilvánosan bocsánatot kért tőle a cseh kormány, és
visszahelyezték ezredesi rangjába. 2000-ben halt
meg Prágában.
Zátopek stílusa teljesen eltért attól, amit abban az időben hatékonynak tartottak. Gyakran
forgatta a fejét, az arca az erőfeszítéstől eltorzult,
a törzsét riszálta. Gyakran zihált és fújtatott, innen
kapta a „Cseh Gőzmozdony” nevet. „Az atlétika
nem műkorcsolya. Itt nem kell mosolyogni, hogy
jó benyomást tegyek a zsűrire” – mondta egyszer
az ikon.
Tóth Márton

7

2015. július

A paksi BeseBabák a Gastroblues-on

– Információim szerint jótékonysági fellépésen, illetve egyéb rendezvényeken is felléptetek már, de a jövőben is számos koncert vár rátok, például a Gastroblues
Fesztiválon. Formációtok neve különös számomra: BeseBabák. Honnan jött a név?
– A párom – aki az idei év áprilisától már feleségem –, Bese Dóra után neveztük el a zenekarunkat.
Először Bese Dóri és Barátai voltunk, később változott
a név. Dórit a mai napig többen babának szólítják a
családban és az ismerősi körökben, így egy hirtelen ötlettől vezérelve a zenekart is átkereszteltük és lettünk
BeseBabák, ami mókásan hangzik.
– Emlékszel még arra, hogy mikor alakult meg a formációtok? Milyen stílust képviseltetek?

HÍREK
Jazzkoncert a Múzeumok Éjszakáján
Június 20-án este a Ludányi Tamás Quartett jazzkoncertjével várta a zenekedvelő közönséget a Paksi Képtár. Ludányi Tamás szaxofonon, Tálas Áron zongorán
játszott, Czirják Tamás a dobokat, Bögöthy Ádám a
bőgőt szólaltatta meg.
Doboshét Pakson
Június 20-án vette kezdetét az idei évben is a Pro Artis Művészeti Iskola szervezte nyári tábor, ahol a rudimental technikával ismerkedhettek az ország minden
részéből összegyűlt ütősök. Köte Zoltántól, a módszer
meghonosítójától, az ütőművész Holló Auréltól és a
Magyar Állami Hangversenyzenekar timpanistájától,
Joó Szabolcstól tanulhattak a tábor résztvevői.
A magas színvonalú közös produkciót és egyben zárókoncertet június 27-én 10 órakor tartották, amelynek
a Csengey Dénes Kulturális Központ adott otthont.
„… és Magyarország hadat üzent…”
A Paksi Városi Múzeum a Múzeumok Éjszakája és a
második világháború befejezésének 70. évfordulója
alkalmából június 26-án 17 órai kezdettel várta az érdeklődő látogatóközönséget az újonnan berendezett
időszaki kiállítására. A folyamatos tárlatvezetések
mellett családbarát programokat kínáltak kicsiknek
és nagyoknak.
Zöldszíves pedagógusok országos szakmai találkozója Sukorón
A Paksi Atomerőmű támogatásával a Hétszínvirág
óvoda óvónői is eljuthattak a Zöldszíves pedagógusok
országos szakmai találkozójára, amelyet június 1213-án a Velencei-tó melletti Sukorón tartottak.

– Dóri irodalmi vénával lett megáldva, mindig is
szeretett verseket írni, kezdetben ezeket zenésítettük
meg ketten. Később ezt felváltotta a tudatos dalszerzés, amikhez a színesebb hangzás érdekében társakat
kerestünk. Első fellépésünk a dunaszentgyörgyi katolikus templomban volt 2011-ben. Ekkor még egy lírai
művészeti stílust képviseltünk, csellóval, hegedűvel és
akusztikus hangszereléssel. Ez nagyon szépen illeszkedett a templom légkörébe. A mai napig vannak hasonló dalaink, de időközben bővítettük a megszólalási
lehetőségeinket elektromos hangzással is, és ez irányban tolódott el a dalszerzési gyakorlatunk. Szeretjük
ötvözni a különféle stílusokat, dalainkban arányosan
keverednek a country-, blues-, rock-, folkelemek, még
nagyzenekarra íródott szám is található köztük.
– Kik most a tagok, milyen hangszeren játszanak?
– Jelenleg öt tagja van a BeseBabáknak, kettő lány
és három fiú. Dóra énekel és gitározik, Lengyel Zita
hegedűn játszik és vokálozik, Nagy Márton Géza a
basszusgitárosunk, Kónya Zoltán a dobos. Jómagam
szintén gitározom.
– Hol láthatunk, hallhatunk benneteket legközelebb? Úgy tudom felléptek a Gastroblues Fesztiválon is...
– Igen, klubkoncertünk lesz. Munka után sietek is,
mivel készülődni kell a hangosítással, színpadi beszereléssel.

– A fellépések előtti előkészületeknek ezt a részét te
csinálod?
– Gyakran én végzem. A zenélés szerves részeként érdekel, és szeretek is hangtechnikával (stúdiózás, színpadi hangosítás) foglalkozni. Ezen a téren is
képzem magam, ezért idén elkezdtem egy hangtechnikusi képzést Budapesten. Nem az oklevél, hanem a
gyakorlati ismeretek miatt. Több mint 50 saját szerzeményünk van, ezért a közeljövőben lemezfelvételt is
tervezünk, ahol kamatoztatni tudom ezeket az ismereteket.
– Akkor mindenképp keresni foglak… Kérlek, fejezd
be ezt a mondatot: A zenélés számomra…
– …egy végtelen utazás.
Gergő örömmel újságolta, hogy szeptembertől új
taggal, egy igazi kisbabával bővül, nemcsak a BeseBabák, hanem a Kováts és Bese család is. Hogy ő is zenész lesz-e? Még nem lehet tudni, de a génjeiben minden bizonnyal benne lesz ez az adottság.
Gergő és párja Dóra szabadidejükben szeretnek
utazni itthon és a nagyvilágban, illetve a nyári időszakban minél többet a Duna vizén lenni és hangulatos kenutúrákat tenni. Ha elindulnak, egészen Mohácsig meg sem állnak… hacsak nem egy jó halászléért.


Lehmann Katalin

Falunap Dunakömlődön
A nyár beköszöntét és a felhőtlen vakációt ünnepelték
kicsik és nagyok az idén is az immáron tizedik alkalommal megrendezett Dunakömlődi Falunapon.
A június 20-án szombaton megtartott egész napos
esemény halászléfőző-versennyel kezdődött. A délelőtt
folyamán a Kackiás Verklis, Ring István szolgáltatta a
kellemes hangulatot.
– A halászléfőző-verseny eredményhirdetése után
a délutáni órákban a táncé lett a főszerep. A fellépők
közt szerepelt a Csillag Show táncegyüttes, amit a Szarkaláb Néptáncegyüttes tánccsoportja követett, majd a

DsD tánccsoport, a Duna-Party Táncklub és a Csámpai
Country Road Club hoztak vidámságot a júniusi családi
délutánba – tudtuk meg Faragóné Kertész Alice-tól, a
dunakömlődi faluház vezetőjétől.
A kellemes nyári est ezután a talán leginkább várt
attrakcióval, a nagyszerű humorista, Ihos József előadásával folytatódott. 19 órai kezdettel a Fiesta együttes latinos hangulatot teremtve csábította a kicsiket és
nagyokat a színpad köré. Az este utcabállal vette kezdetét, ahol a Laszlóczky-trió húzta a talpalávalót egészen hajnalig. 
Lehmann Katalin

23. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál
Egy hétig izzott a város: a hőséggel mit sem törődve ezúttal is rengeteg látogatót vonzott a Gastro
blues Fesztivál.
A több mint két évtizedes múlt inkább kötelez, mintsem attól kellene
tartani, hogy nem lehet újat mutatni. A szervezők minden évben tartogatnak meglepetést, melynek óriási
a sikere, zseniális előadókat felsorakoztatva. Az idei év szenzációja a
vasárnap esti ESZI-csarnokbeli Beth
Hart koncert volt, az énekesnő fergeteges műsort adott. Persze nemcsak
a záró momentum volt érdekes, hanem a teljes rendezvény: a klub- és
a templomi akusztikus koncertek, a
nagyszínpados és ESZI-parkbéli fellépések és a főzőverseny.
A művészek - elmondásuk szerint - szívesen fogadták a meg-

Fotó: Wollner Pál

Fotó: Juhász Luca

Kováts Gergővel nem egyszerű időpontot egyeztetni. Az utóbbi hetekben gyakorlatos tanulókkal foglalkozott, így ideje nagy részét ez töltötte ki, de mint mondta, szívesen foglalkozott a diákokkal. Kérdéseim előbb-utóbb mégis rátaláltak az atomerőműben dolgozó fiatal környezetvédelmi mérnökre, aki számára a zenélés egy soha véget nem érő utazás. Nem is kívántam sokáig rabolni az idejét – talán a diákok nagy örömére –, gyors kérdezz-felelekben kérdeztem őt zenéről,
családról.

hívást. A rajongók pedig ismét
élvezhették a zene, a bor és a
gasztronómia nyújtotta lehetőségeket, hiszen Pakson nemcsak a
helybélieket fogadják barátként,

hanem a távolabbról érkezőket is.
(Bővebb beszámolót következő
számunkban olvashatnak.)


Gyöngyösiné Nyul Petra
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Paks város képvielő-testülete azok részére, akik munkájukkal jelentősen
hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, és e területen kimagasló teljesítményt nyújtottak, Pongrácz Sándor-díjat alapított. Az elismerésben évente egy fő részesülhet, idén dr. Barok József tevékenységét ismerték el a Semmelweis-napi ünnepségen.
a belgyógyászat szakvizsgát. Ebben
az évben váltott munkahelyet is, és
került Paksra, az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz, ahol közel egy évtizedet töltött el üzemorvosként.
1995-ben következett egy újabb
váltás, azóta vállalkozó háziorvosként és foglalkozás-egészségügyi
szakorvosként is tevékenykedik. Napi
munkája mellett háziorvos megyei
szakfelügyelő is volt (1999–2011).
2003-tól a Paksi Gyógyászati Központ foglalkozás-egészségügyi szakellátás-vezetője. 2013-ban foglalkozás-orvostan szakirányra szakképző
minősítést szerzett.
Dr. Barok József betegsége miatt
az ünnepségen nem tudott részt venni, felépülése után Süli János polgármester személyesen adja majd át a
díjat.
Wollner Pál

Virtusúszás július 25-én
Idén ismét megrendezik a Daróczyvirtusúszást július 25-én, szombaton.
A mezőny a buszpályaudvar irányában lévő csónakleeresztőről rajtol, a
cél pedig a kalocsai Meszesi-part, a
kompkikötő utáni föveny. A nevezési
díj egységesen 3000 Ft. További információ: www.virtus-uszas.extra.hu
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A Tini Tüsik egy paksi fiatalokból álló kórus, melynek musicalek, rajzfilmdalok és gospelek mellett
mai könnyűzenei dalok szerepelnek a repertoárján. Immáron harmadik alkalommal nyílt lehetőségük tudásukat megmutatni egy nemzetközi
művészeti projekt, a Nuclear Kids keretein belül
Oroszországban. A Roszatom orosz állami konszern jóvoltából életre hívott program az orosz és
a külföldi atomenergia-iparban dolgozók tehetséges gyermekei számára szervez zenés showműsort. Céljuk, hogy az atomvárosokban élő
gyermekek megismerhessék egymást, baráti kötelékek alakulhassanak ki közöttük, és ezáltal a fiatalok körében is népszerűsíteni tudják az nukleáris energiát és a hozzá kapcsolódó ismereteket.
Horváth Diána, Cseke Borbála, Csuha Eszter és
Remmert Mirtill egész évben jártak Cseke Klárához, hogy ének-tánc produkciójukat tökéletesre
csiszolják, és a kiutazás előtt intenzív felkészítő
táborban vettek részt. A táncot Trungel Vivien tanította, a színpadi mozgást Molnárné Fodor Andreával gyakorolták.
A program egy Szentpétervár melletti üdülőfaluban folytatódik négy heten át. Válogatón
mutatja be mindenki otthon elkészített műso-

Kalocsai hírek
Kalocsán ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
A városban folyó, „Kalocsa Szíve” beruházásokat is megtekintették a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés tagjai, majd ezt követően a Kalocsai Polgármesteri Hivatal
Dísztermében vitatták meg az aktuális megyei kérdéseket június 26-án. A kihelyezett megyei közgyűléshez kapcsolódóan a kalocsai Sétáló utcában „Bács-Kiskun
Megyei Garabo” vásárra is sor került, amelyben kézműves mesterek, kistermelői
élelmiszerek és a BKM Értéktár elemeinek kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.
***

Alkotótábor Dusnokon

Hubert László helyi alkotó meghívására festők,
szobrászok adtak egymásnak randevút a Vajasparti településen. Az elkészült alkotásokból egy
tárlatot is összeállítottak, amely méltán színesíti majd a helyi programok sorát. A táborban
szinte minden korosztály képviseltette magát.
A művészek a technikai eljárások széles skáláját
alkalmazva hoztak létre újat, szépet és mondanivalóval bíró alkotásokat.
***

Búcsú a bűneinktől

Kalocsa és a környező szállások legnagyobb Jézus
Szívének szentelt búcsúünnepére került sor június 14-én a Szent István (jezsuita) templomban.
A hagyományos körmenetet – melyet szentmise
követett – a népviseletbe öltözött hívek tették
látványossá. Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke szentbeszédében
kitért a menekültekkel kapcsolatos dilemmára is,
miszerint a könyörület kell, hogy legyen az első
helyen szívünkben, de a racionalitás, a veszélyek
felmérése is jogos igényként fogalmazódik meg
az emberekben. 
Péjó Zoltán

Fotók: Péjó Zoltán

A képviselő-testület ünnepséget
rendezett az egészségügyben dolgozók tiszteletére június 26-án, a
Semmelweis-nap alkalmából az Erzsébet Nagy Szállodában. Köszöntőt
mondott Süli János polgármester.
Az ünnepet Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti műsora színesítette. Az eseményen ismertették,
hogy az ez évi Pongrácz Sándor-díjat
dr. Barok József kapta.
Dr. Barok József a Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban töltött középiskolai évek után 1976-ban szerzett
általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen.
Ez után kezdett el dolgozni a Bugát
Pál Kórház Belgyógyászati Osztályán,
Gyöngyösön. Az itt töltött idő alatt,
1981-ben megszerezte az üzemorvostan-szakvizsgát, 1986-ban pedig

Tehetséges paksi gyermekek szerepelnek újra a Roszatom musicaljében. A felkészítés után, az
oroszországi válogató alapján kiosztott szerepeket megtanulva, a nyolcvan gyermek kész darabbal indul egy közép-európai turnéra, melynek során Paksra is ellátogatnak.

Fotó: Juhász Luca

Pongrácz Sándor-díjas:
dr. Barok József

Térségi kitekintő
Paksi lányok a NucKids-musicalben

rát, ezután kap szerepet a musicalben az ös�szesen nyolcvan gyermek. A teljes darab összeállítása után a szereplők kéthetes turné keretein
belül először Magyarországra utaznak. Pakson
augusztus 5-én a Csengey Dénes Kulturális Központban, majd Bécsben és Prágában mutatják be
azt, a záró előadásra Moszkvában kerül sor. Nagy
izgalommal, lelkesedéssel készült a csoport, és
ugyanilyen várakozással néznek szembe a nagy
úttal. Oroszországban Kóti Szilvia tolmácsként
segíti a gyerekeket, felkészítőjük, Klári pedig a
designer asszisztenseként működik közre.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Rekord részvétel a
Kávé-, bor- és
pálinkafesztiválon
Zsúfolásig megtelt a Sárgödör tér, rekordot döntögetett a résztvevők száma az idei Kávé-, bor- és
pálinkafesztiválon. Országos volt az érdeklődés,
több ezren voltak kíváncsiak június utolsó szombatján a rendezvényre. Harmadik alkalommal
rendezték meg a Sárgödör téren a Kávé-, bor- és
pálinkafesztivált a Szent Iván-éji Mámor keretében. Az est folyamán mindenki megkóstolhatta a
helyi borászatok borait a környékbeli pálinkaházak kiváló pálinkáit és a kávéteraszon pedig egy
igazi olasz kávézóval vártak mindenkit.
A Szent Iván-éji Mámort 2012-ben tartották először,
amely a legrövidebb éjszakához fűződő mágiákat
elevenítette fel. Ehhez egy új programot társítottak,
ahol a helyi borászok, pálinkakészítők mutatkoztak
be. Az elmúlt évek során bemutatkozott már több
barista is, akik kávékülönlegességekkel ismertették
meg az érdeklődőket. A szervezők célja az volt, hogy
minél többen megismerjék a paksi Sárgödör teret,
hiszen az ország egyik gyöngyszeme, Paks város szívébe ágyazott hangulatos kis pincefalu.
Az idei rendezvényen a kapunyitást követően
Hesz Ádám Akusztik és a Fészer Band szórakoztatta
a nagyközönséget. Az ingyenes program sztárfellépője idén az Ocho Macho zenekar volt. Paks legnagyobb nyári fesztálján volt Fröccs utca, és nem maradhatott el a tűzforgatók produkciója sem, illetve a
Szent Iván-éji programban a tűzugrás.

Orbán Ottilia
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Erőműves híradások
Határon túli nyertes a Nukleáris Ötpróbán

Paksi villamosmérnök
nyerte el a Tolna
Megyei Mérnöki
Kamara Alkotói Díját

Nukleáris Ötpróba néven indítottak virtuális versenyt 2009 nyarán a Paksi Atomerőmű honlapján. A játék lényege, hogy
animációs eszközökkel kellett felépíteni egy-egy egyszerűsített atomerőmű-modellt. A legutóbbi vetélkedést Šafár Sándor
nyerte, személyében az utolsó győztest köszöntötték, miután a játék véget ért.

Alkotói Díjban részesítette Szente András
okleveles villamosmérnököt a Tolna Megyei
Mérnöki Kamara (TMMK). Az elmúlt évek
alatt nyújtott kiemelkedő alkotó-mérnöki,
társadalmi tevékenységének elismeréséül
odaítélt díjat a hagyományoknak megfelelően, idén is a TMMK éves taggyűlésén és
szakmai fórumán adták át.

Fotó: Vöröss Endre

Sándor, hivatalos keresztnevén Alexander, felvidéki ma- a turbinagépházban, megtekintette a reaktorcsarnokot,
gyar, Marcelházáról származik. A négyezer lelkes község az Atomenergetikai Múzeumot és a látogatóközpontot.
Komarnótól 20 kilométerre, a Zsitva partján fekszik. Sán– Szeretnék itt dolgozni, tetszenek a körülmények – fodor itt szerezte meg az alapokat, és már gyerekként is galmazta meg tanulmányai utáni célját Sándor. – A 4. évérdeklődött a fizika, azon belül is az atomfizika iránt. Ér- ben lehetőségem lesz specializálódni a nukleáris technika
dekelte, miként lehet hasznosítani a szupernova által az szakirány felé.
uránércben koncentrálódó energiát. Ennek ellenére csak
Elképzelhető tehát, hogy pár év múlva már paksi reakjóval a középiskola elvégzése után került a Budapesti Mű- torfizikusként látjuk viszont az ötpróba utolsó nyertesét
szaki Egyetemre, ahol ezen a nyáron abszolválta 3. évét. az atomerőműben.
Hallgatóként egyszer már járt a Paksi Atomerőműben, ez
-veúttal viszont a Nukleáris Ötpróba megnyerése okán kilencedmagával – rokonaival, ismerőseivel együtt
– látogatott el hozzánk.
A játék során nem
egészen öt másodperc
alatt rakta össze a reaktortartály elemeit, és
ez a tempó elég volt a
három esztendeje próbálkozó játékosnak a
győzelemhez. Magával a
játékkal a Fizikai Szemle
atomerőműves hirdetésében feltüntetett honlapcím felkeresésekor
találkozott először. A kis
csapat Varga József, a
Tájékoztató és Látogatóközpont önálló mérnöŠafár Sándor (jobbról a negyedik) nyerte az utolsó Nukleáris Ötpróbát
kének kalauzolásával járt

A hatezredik hordót is kiszállították
szilárdhulladék-kezelő üzem dolgozói mellett a sugár- és
környezetvédelmi, valamint a rendészeti szervezet munkatársai is részt vesznek.
A Paksi Atomerőműből június 30-án elszállították a
hatezredik kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot
tartalmazó hordót is a végleges tárolási helyre, a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóba, Bátaapátiba.OrbánO

Wiedemann Ferenc és Kovács Szilárd radioaktívhulladék-kezelők

A hatezredik hordó

Fotók: Orbán Ottilia

Az első kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot
tartalmazó hordót 2008 decemberében szállították ki
az atomerőműből, és eltávolításuk a munkában érintett
szakterületek kiemelkedő együttműködésének köszönhetően azóta is zökkenőmentes. Komoly, felelős tevékenység a hordók megfelelő előkészítése és kiszállításuk
lebonyolítása, amelyben a feladatok jelentős részét végző

Szente András 1965-ben Pincehelyen született. 1986-ban a Kandó Kálmán Villamosipari
Műszaki Főiskolán jeles minősítésű villamos
üzemmérnöki oklevelet, 2011-ben a győri Széchenyi István Egyetemen kiváló minősítésű
villamosmérnöki oklevelet szerzett, automatizálási rendszerek szakirányon.
A Paksi Atomerőműben 1988–1995 között
műszerkarbantartó üzemmérnökként, 1995–
1997 között irányítástechnikai szolgálatvezetőként, 1997–2007 között irányítástechnikai üzemeltetésvezetőként, 2007-től pedig
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli
Igazgatóságának Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályának technológiavezetőjeként (és
osztályvezető-helyetteseként) dolgozik.
Közel három évtizede kiemelkedő mérnöki, az elmúlt öt évben pedig rendkívül eredményes alkotó és oktató tevékenységet végez, így
példaadó munkájával jelentősen hozzájárult
a Paksi Atomerőmű eredményeihez is. Legismertebb munkái, K+F tevékenységei a Korróziómonitorozó rendszer (2011-ben Műszaki
Alkotói Pályázaton díjazott), a Szabályzóköri
rekonstrukció elvi megalapozása (2011–12) és
a Tolózár-vezérlőblokk fejlesztése (2011–13)
címet viselő alkotás. „Veszélyes technológiák
kockázatelemzése” címmel egyetemi jegyzetben társszerző. 2014-ben a WANO teamben a
csehországi Temelínben képviselte az erőművet. Közismert kiváló szakmai felkészültsége,
munkatársaival és a társszervezetekkel való
példamutató műszaki háttértámogató teljesítménye, lelkiismeretes és biztonságtudatos
munkairányítási tevékenysége, az oktatások
előkészítésében, szervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában, valamint a képzési
anyagok készítésében nyújtott kiváló teljesítménye. 2008 óta atomerőművi minősített oktatóként sokat fáradozik az új szakmai ismeretek széles körű átadása terén is. Jelenleg a
doktori disszertációját készíti az Óbudai Egyetemen.
András különös figyelmet fordít az erőműves szakmai tevékenységek képviseltére, a
külső és belső szakmai érintettekkel történő
korrekt kapcsolattartásra is. 2013. január óta
ellátja a Technológiai Digitális Rendszerek információbiztonsági felelőse feladatkört is.

Kárpáti Viktor
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OSZTÁLYTABLÓ

Vezérigazgatói Titkársági Osztály

Kovácsné Sztanó Adrienn
Fotók: Bodajki Ákos

Szekszárdon született 1988. április
8-án. Pakson él
párjával, itt végezte el az általános
iskolát a Móra Ferenc Általános Iskolában és a középiskolát

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI). Székesfehérváron, a Kodolányi Főiskolán OKJ-s képzésen vett részt, és
hivatalosan idegenforgalmi szakmenedzser
a végzettsége.
Az atomerőmű az első munkahelye, itt
kezdett 2012-ben az Atomix Kft.-nél mint

Kósa Olga
Oroszországban született Elektrostal városában, nem messze
Moszkvától. Itt végezte el az általános és középiskoláit is, majd
Moszkvában, a Lomonoszov Egyetemre járt.
Nagyon sokszor vett részt szinkrontolmácsként különböző konferenciákon, 10 éven keresztül dolgozott egy nukleáris
üzemanyagot gyártó cégnél. Akkoriban sokat utazott, munkáját oklevéllel és dicsérettel is elismerték. Magyarországra ment férjhez, itt alapított családot Pakson. A felsőfokú magyar nyelvvizsgát önállóan tanulva 1 év alatt szerezte meg.
Az atomerőművel közvetlen kapcsolatba először 2013-ba került, ahol a Tokozott Üzemanyag Kezelési Projektnél (TKP) tolmácsként dolgozott. Másfél év múlva az Utaztatási
Csoporthoz került utaztatási előadóként. Nagyon sokrétű és változatos itt a munkája:
minden, ami az utazással, kiküldetéssel, utazás szervezésével, a vízumok ügyintézésével,
a repülőjegyek biztosításával kapcsolatos feladat, az rajta keresztül megy végbe. Fontos és
felelősségteljes munkakör, tévedni itt sem szabad.
Olga szabadidején szívesen olvas és a család által szervezett bel-, illetve külföldi utazásokat is szereti. Párja szintén az erőmű dolgozója már 2004 óta, vegyészmérnök a Vegyészeti Főosztályon, a Dekontamináló Üzemben. Kislányuk, Szonja, idén megy iskolába, és
van egy 18 éves fia az első házasságából.
A hobbija a férje által megismertetett autómárka, az Alfa Romeo. Párjával együtt az
Alfa Amore internetes klub tagja, és gyakran részt vesznek a klub által szervezett találkozókon.
A legfontosabb dolog az életében a családja. Szülei nagyon távol vannak, csak párja,
kislánya és apósa az, akikre mindig számíthat, ők az igazi támaszai.
OrbánO

Jakabné Pataki Marianna
Decsi származású, ott töltötte gyermekkorát. Paksot a középiskolás évek során ismerte meg. Az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium menedzserasszisztens szakán végzett –hozzáteszi,
az iskolában megszerzett gyakorlati tudás jó alapnak bizonyult
szakmai továbbfejlődésében.
A Paksi Atomerőmű területén 1998-ban helyezkedett el.
Az Atomix Kft. állományában a Fejlesztési és Elemzési Osztályon műszaki ügyintézőként
adminisztrációs feladatokat látott el, egy rövid ideig a Műszaki Alkotói Pályázat gondnokolását is. Két év múlva megpályázott egy titkárnői állást az akkori biztonsági igazgató
mellett, ezt követően a műszaki igazgatói titkárságon dolgozott. A Paksi Atomerőmű Zrt.
állományába 2002-ben került. Néhány év elteltével kapott ajánlatot a vezérigazgató melletti titkárnői feladatok ellátására. Bár egy ilyen lehetőséget az ember nem szívesen szalaszt el, emlékei szerint kissé félszegen vágott bele, mert ezzel egy időben kezdett tanulni
a Zsigmond Király Főiskolán. Az élet azt igazolta, hogy jól döntött, sikerült megállnia
a helyét mindkét szerepkörben. Immáron a harmadik vezérigazgató munkáját segítheti.
Napi feladatai inkább lefedik egy személyi asszisztens tevékenységét, mintsem egy
hagyományosan elképzelt titkárnői munkakört. Az általános adminisztrációs feladatok
ellátása mellett szervezi és koordinálja a vezérigazgató külső és belső megbeszéléseit, találkozóit, bonyolítja telefonhívásait, támogatja nyomtatott és elektronikus levelezésében.
A külső partnerekkel, munkatársakkal, vezetőkkel való kapcsolattartás is kiemelten fontos – a reprezentációs feladatok mellett. Mindehhez jó szervezőkészség, nagyfokú önállóság, kreativitás, precizitás és hatékonyság szükséges. Sokszor váratlan helyzeteket kell
kezelni, szerteágazó információkat és feladatokat kell összegyűjteni, feldolgozni, elosztani, valamint a munkafolyamatokat logikusan koordinálni. Bár a vezérigazgató melletti
titkárnői állás közismerten nem nyugdíjas állás, büszkén meséli, hogy idén év elején már
a tízéves jubileumát töltötte a vezérigazgatói titkárságon.
Marianna családjával Bonyhádon él, férje egy belföldi és nemzetközi szállítmányozással foglalkozó cégnél műszaki vezető. Kisfiuk, Tomi ötéves, büszkék rá nagyon, mert tündérien okos kisfiú, aki megszínesíti és bearanyozza mindennapjaikat.

Gyöngyösiné Nyul Petra

utaztatási előadó az Utaztatási Csoportban,
tavaly októbertől pedig erőműves állományba került. Feladatai közé tartozik a külföldi
kiküldetések megszervezése, hozzá tartoznak az utasbiztosítással kapcsolatos intézni
valók, illetve a visszatérő utasok elszámoltatása.
Adrienn tavaly májusban férjhez ment,
párja szintén az erőmű dolgozója, a Reaktor Osztályon primer köri gépész. Kedvenc
elfoglaltságuk az utazás, általában a bel-

földi utak közül választanak, hiszen annyi
látnivaló van még itt, amit szeretnének felfedezni. Természetesen tervben van, hogy a
későbbiekben minél több külföldi helyet is
meglátogatnak. Ha az ideje engedi, elővesz
egy könyvet, mert nagyon szeret olvasni, nagyon kellemesen kikapcsolja, pihenteti őt.
Fontosnak dolognak tartja a munkáját,
mert lényeges az, hogy megfelelően helyt
tudjon állni a munkahelyén most és a közeljövőben is.OrbánO

Kovács Edit
Kecskeméten született, a közgazdasági szakközépiskolát is
ott végezte. Főiskolára Gyöngyösre járt, és idegenforgalmi
közgazdászként szerzett diplomát egészségturizmus és rendezvényszervezés szakirányokon. Jelenleg angolul tanul, célja a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése a közeljövőben.
2010-ben kezdte meg a munkát az Utaztatási Csoportban
utaztatási előadóként. Előtte Budapesten dolgozott egy utazási irodában értékesítő és
utazási tanácsadó munkakörben. Jelenleg csoportvezetői pozícióban dolgozik. Feladatai közé tartozik kolléganőivel együtt a külföldi kiküldetések megszervezése, repülőjegy
és szállásfoglalás, konferenciaregisztráció, vízumügyintézés, illetve a fordítás-tolmácsolási feladatok koordinálása. További célja, hogy a munkáját a lehető legpontosabban
végezze a jövőben is úgy, hogy az utasok bizalommal forduljanak hozzájuk.
Edit szülei már sajnos nem élnek. Egy öccse van, aki Szentkirályon, a családi házukban él barátnőjével. Edit Pakson él a párjával, jövőre lakásvásárlást terveznek. Hobbija a nyelvtanulás, olvasás és az utazás. Szívesen utazik külföldre. Sok lehetősége volt
utazni eddig is, kedvenc országa Spanyolország és Németország. Következő úti célja
az Amerikai Egyesült Államok. Párjával közös hobbija a motorozás, szívesen gyűjtik a
kilométereket itthon és külföldön egyaránt. Legfontosabb dolog az életében a család és
az egészség, ha e kettő megvan, teljes a boldogság.OrbánO

Kovács Zoltánné
Dunaszentgyörgyi származású. Az általános iskola elvégzése után a pályaválasztáskor a szekszárdi Bezerédj István
Kereskedelmi Szakközépiskolát jelölte meg, mert egy ottani
képzés keltette fel érdeklődését. A belkereskedelmi és áruforgalmi gazdálkodás szakirányon folytatott tanulmányok
végén 1986-ban tett sikeres érettségi vizsgát.
A középiskola után azonnal munkába állt, augusztus 1-jén kezdett el dolgozni.
A Paksi Atomerőmű területén immáron huszonkilenc éve végzi tevékenységét. Először
az Országos Szakipari Vállalatnál helyezkedett el, raktári kiadó munkakörben. Később
teljesítményelszámolóként alkalmazták.
Néhány év elteltével váltott szakterületet, 1993 márciusában felvételt nyert a Minőségbiztosítási Osztályra. A Welding Kft. alkalmazásában állt, mint adatrögzítő. E szervezeti egységnél maradva, de már az Atomix Kft. állományában, új munkakörbe helyezték át 2001-ben, ettől kezdve műszaki ügyintézői tevékenységet végzett.
Főosztályuk titkárságán rendszeresen helyettesítési feladatokat látott el, így 2005
márciusában a Minőségfelügyeleti Főosztályra történő átkerülése már csak részben
volt újdonság számára. Titkárnői munkaköréhez kapcsolódóan több informatikai képzésen, oktatáson vett részt, és az itt megszerzett ismeretek a későbbiekben segítették
munkáját – teszi hozzá.
Jelenlegi munkakörében – kisebb megszakítással – 2009 novemberétől dolgozik. Ez a
munkahely komoly kihívást jelentett számára, de munkatársaitól sok biztatást, támogatást kapott, és rájuk mindenben számíthatott az elmúlt évek során. Feladatai elsősorban a szervezeti egységük működéséhez kapcsolódó gazdasági és reprezentációt érintő
teendőkre terjednek ki. Megrendeléseket készít, foglalásokat és teljesítésigazolásokat
rögzít az SRM-ben, amelyek többek között jogi tagdíjakhoz, folyóirat-előfizetésekhez,
fordítás-tolmácsolási tevékenységhez kapcsolódnak. Munkája változatos, amely több
erőműves szervezettel is napi szintű kapcsolattartást igényel.
Szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen hosszú ideje az atomerőmű területén dolgozhat,
és ezen felül számára nagy jelentőséggel bír, hogy nyolc éve a Paksi Atomerőmű Zrt.
munkavállalójaként. Reméli, még sok színes feladat vár rá a jövőben is.
Andrea a családjával szülőfalujában él. Lányára, Kittire nagyon büszke, ő hat éve
kezdett el dolgozni tanulmányai befejezését követően, és becsülettel megállja a helyét
első munkahelyén, egy paksi építőipari cégnél, mint építésztechnikus.
Szabadideje – ahogy meséli –, nem túl sok van, de ha teheti, szívesen kertészkedik, és
gondozza virágait. Emellett olvasni és kirándulni szeret.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Bodor Mihály
Pakson született 1965-ben, itt
nőtt fel, családja is helyi illetőségű, lényegében minden
szállal a városhoz kötődik.
Az általános iskola után az autószerelői pályát célozta meg,
a szekszárdi 505. Sz. Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetbe felvételizett autószerelő-képzésre.
A kötelező szakmai gyakorlatot három éven át a paksi autószervizben töltötte. A sikeres záróvizsga letétele
után lehetősége nyílt gyakorlati helyén maradva munkába állni.
Szerette a szakmáját, otthon is foglalkozott autók javításával. Három év után azonban kiderült, hogy nem
folytathatja ezt a tevékenységet: egy allergia miatt az

olajos környezet nem volt megfelelő számára. Új területen, de mégsem távol a gépjárművektől, a Paksi
Konzervgyárban tudott ezután elhelyezkedni, ahol kezdetben személygépkocsi-, majd tehergépkocsi-vezetői
munkakörben alkalmazták. A gyár életében történt
változások révén sajnos munkáját nem tarthatta meg.
Pályája következő állomása – és egyben a mai napig is
– a Paksi Atomerőmű lett 1997-től. Összességében három évtizede annak, hogy gépjárművezetéssel foglalkozik. Az erőműbe kerülésekor az Atom Transz Kft. volt a
munkáltatója, ahol személy- és teherszállítási feladatok
ellátásával bízták meg. Majd az Atomix Kft. állományába került, az erőmű vezérigazgató-helyettese mellé gépjárművezetőként. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél 2006ban kapott státuszt. Egy későbbi szervezeti átalakítás

Rikk Róbert
Pakson született 1977ben,
gyermekkorától
kezdve Dunaszentgyörgyön él. Az általános iskola befejezése után a
szekszárdi 505. Sz. Ipari
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben
tanult, ahol 1994-ben tett sikeres záróvizsgát mezőgazdasági gépszerelő szakon.
Az iskola után, 1994 őszén helyezkedett el az
atomerőmű területén működő Turbó Kft.-nél, a
villamos karbantartó tmk-ban villamos gépszerelő
munkakörben. Az eredeti szakmájához képest más
volt az itteni tevékenység, de a helyi ismereteket,
technológiákat hamar elsajátította. Az itt eltöltött
öt év alatt egyéves sorkatonai szolgálatot is teljesítenie kellett, Bajára sorozták be. A honvédségi kötelékből tért vissza az erőműbe. Nemsokára munkahelyet váltott, abban az időben a „J” és Társa Kft.
vállalkozott az ásványvíz-ellátási tevékenységre,
ezt a feladatot látta el. Az erőmű területén terítette az ásványvizet, tehergépkocsi-vezető lett. Emellett, egy megbízás keretében, az Atomix Kft.-nek
is dolgozott az autómosóban. Hat évvel később,
2005-ben vették át az Atomix Kft. állományába
személygépkocsi-vezetőnek. Kezdetben egy autót
vezetett, főleg Budapest–Paks útvonalon közlekedve céges ügyeket intézett, vendégeket és erőműves
dolgozókat szállított.

után az ő tevékenysége is részben megváltozott, de lényegét tekintve továbbra is a vezérigazgatói titkárság által szervezett feladatokat látja el. Szereti a munkáját, jó
csapatban dolgozik, mindent rugalmasan megoldanak
a kollégákkal, ami a feladatok teljesítéséhez szükséges.
Visszakanyarodva kicsit az eredeti szakmájához,
elmesélte, hogy sok esetben jól jött a megszerzett tudás, amelyet gépjárművezetőként is alkalmazni tudott.
Mindig jó érzéssel töltötte el, ha például egy útközben
adódó problémát saját erejéből el tudott hárítani az autóján.
Mihály 12 éve elvált. Pakson él, ahogy mondja, túl
sok szabadideje nincs, de amikor teheti, sportol. Korábban sakkozott, asztaliteniszezett, kézilabdázott,
és a labdarúgás is a kedvencei közé tartozott. A közelmúltban a kerékpározás mellett tette le a voksot, napi
20 kilométert teker a város környékén, ha az időjárás
kedvező. Időnként barátaival találkozik.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Schönveicz
Ferenc
Gyermekkori álma 2007-ben vált valóra, amikortól buszvezető lehetett. Másfél évig járt különböző – jellemzően belföldi – utakra busszal. Volt
néhány külföldi utazás, ami mai napig meghatározó élmény számára. Ennek amiatt van nagy jelentősége, mert mindig is nemzetközi buszjáraton
szeretett volna sofőrködni. Két alkalommal járt
Szentpéterváron, és egyszer Svédországban is.
Egy kolléga nyugdíjba vonulása alkalmával kapott lehetőséget arra, hogy a vezérigazgatói titkárság keretein belül gépjárművezetőként folytassa
erőműves pályafutását 2008. szeptember 1-jétől.
A következő év elején vették át a Paksi Atomerőmű
Zrt. állományába. Az új munkakörét hamar megkedvelte, rugalmas munkarendben dolgozik, ez
számára a kötöttségek mellett szabadságérzetet is
biztosít. Napi feladatait a vezérigazgatói titkárság
vezetője diszponálja.
Róbert tizenhat éve nős, úgy véli, nagyon jó
összhangban élnek feleségével, Klaudiával és két
fiúgyermekükkel. Nagy kihívás előtt állnak, hiszen
a fiúk most mennek új iskolába, a nagyobbik, Robi
vendéglátó-ipari területen kezdi meg a középiskolai tanulmányokat, a kicsi, Patrik pedig általános
iskolás lesz.
Szabadidejüket víz mellett szeretik tölteni, Róbert motorozni és a téli időszakban heti rendszerességgel focizni is jár a barátaival.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Kissné Hegyi Ilona (KHI)
Pécsett töltötte gyermekéveit,
és a miskolci egyetem elvégzése
után, 1977 nyarán került Paksra. Két évig a VEGYÉPSZER
színeiben építhette az 1. blokkot, majd első fia megszületéséig az atomerőmű anyagvizsgáló laborjában volt önálló
mérnök. A babázás évei alatt végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) nukleáris energetikai szakmérnöki képzését, így a gyes után a reaktorfizikusokhoz
került. A reaktordiagnosztika a diagnosztikai laborba,
majd onnan 1986 nyarán egy régi egyetemi ismerős,
Kováts Balázs hívó szava az akkor alakuló ESZI-be vezette. Itt elsőként a középfokú szakmai képzések kialakításában vett részt, azután következett a „paksi főiskola”: 1987-től 2003-ig a BME paksi kihelyezett főiskolai

képzéseit menedzselte. Időközben 1987 decemberében
született második fia, akivel mindössze másfél évet töltött otthon, mivel megígérte az első főiskolásoknak,
hogy harmadik évben már mellettük lesz. A főiskolai
képzési szakok beindítását levelező évfolyamok is követték, majd jöttek a megszorítások, a bolognai rendszer, és a BME kihátrálni látszott a paksi képzésből.
Minden követ megmozgatva a Dunaújvárosi Főiskolával alakítottak ki partneri kapcsolatot, akkreditáltatták
a kihelyezett képzésüket, ami sajnos megszületése előtt
csendben kimúlt.
2000 és 2003 között először a szakközépiskola igazgatójaként, később az intézményfenntartó alapítvány
ügyvezetőjeként az ESZI szakközépiskolájának alapítványi átalakítását is levezette. A BME képzése 2003
őszén bezárta kapuit, az akkori humán igazgató meg-

Pakson született 1957. november 1-jén. Általános iskolai tanulmányait a paksi II. Sz. Általános Iskolában végezte, majd
Szekszárdon, az 505. Sz. Szakmunkásképző Intézetben
emelt szintű építőipari gépszerelő szakmunkás bizonyítványt szerzett.
1997-ben került az Atomtransz Vállalathoz gépkocsivezetőként. 2006-ban nyert felvételt az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-hez, és azóta is ezen a területen dolgozik logisztikai koordinátorként.
A jövőben is szeretné a rá bízott feladatokat magas
színvonalon, biztonságosan elvégezni.
Felesége is paksi születésű, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa. Három felnőtt gyermekük van.
Két leánygyermekük Budapesten él és dolgozik, fiúgyermekük tavaly érettségizett az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, és idén ugyanott webmester szakképesítést szerzett.
Ferenc szabadidejében szívesen szerel, barkácsol és
kertészkedik, amatőr szinten pedig íjászattal foglalkozik. A legfontosabb számára a családja boldogsága, biztonsága, és embernek maradni minden körülmények
között.
OrbánO

vonta tőle a bizalmát, leváltotta. A főiskolán végzett fiatalok százai adtak erőt ahhoz, hogy akkor ne a korkedvezményes nyugdíjat válassza.
Ezt követően az atomerőműben kezdetben az Ipari Biztonsági Főosztály, majd a műszaki vezérigazgató-helyettes és a vezérigazgatóság vezetőinek munkáját
segítette, és második éve vezetheti a Vezérigazgatósági Titkársági Osztályt. Osztályuk a vezérigazgató, a
cégvezetés és az igazgatóság operatív, adminisztratív
ügyeit intézi, az Utaztatási Csoport pedig a társaság
fordítás-tolmácsolási és külföldi utaztatási szerződéseit
gondnokolja. Hangsúlyozta, hogy nagyon jó kollektívát
örökölt, mivel elődei gondosan választották ki ezt a kis
csapatot.
Férje az Oktatási Főosztály vezetője. Fiai Budapesten
élnek: Balázs informatikus, Pekka pedig táncművészként már a kicsiket tanítja a néptánc szeretetére. Ilona
szeret olvasni, utazni, és reményei szerint nyugdíjasként majd a vitorlázásra is lesz lehetősége.
GYNYP
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Műszaki Alkotói Pályázat
Dicséretes pályázatok
10. Szekunder köri védelmek
rekonstrukciós lehetőségei a Paksi
Atomerőműben
Mach Gyula Máté

Fotók: Bodajki Ákos

A szekunder köri védelmek eszközparkjának életkora
meghaladta a 30 évet – elöregedett. Elemeinek gyártása,
alkatrészeinek utánpótlása megszűnt – jelentős nehézségekkel tartható üzemben, karbantartásuk egyre nehezebb.
Kiváltásuknál nemcsak funkcióik, de az üzembe helyezés
óta megváltozott üzemeltetői, karbantartói gyakorlatot,
ergonómiai szempontokat is figyelembe kellene venni.
A védelmek kapcsolatban vannak egymással (digitális a
reaktor, jelfogós a szekunder).
A telített gőzös turbinákkal felszerelt VVER 440-es blokkok szekunder köri védelmeinek struktúráját a kétturbinás
elrendezés és a reaktor biztonságos hűtésének prioritása
határozza meg. A kétturbinás megoldás miatt közös védelmi egységbe fogták össze azon technológiai jeleket, amelyek mindkét turbinára hatnak. A legfontosabb főberendezéseket (turbina, tápszivattyú, kiegészítő tápszivattyú)
leállítja, ha a hőhordozó paramétereiben veszélyes mértékű változások jelentkeznek. Ha egy védelem működése
beindul, az algoritmus végigfut.
Az új védelemnek funkcionálisan helyettesíteni kell a
jelenlegi rendszert, amelynek érzéketlennek kell lennie
zavarokra, azonosíthatónak és módosíthatónak, távolról
elérhetőnek kell lennie. Preferált olyan készülékcsalád kiválasztása, mely esetében a fejlesztői környezet integrált
módon támogatja felhasználói szoftverének fejlesztését,
és azok konfigurációjának, programjának kezelését, az üzemelő berendezések monitorozását.
Mach Gyula Máté
berendezéstechnikus, IMO
– 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.

12. A nukleáris üzemanyagok tömörségellenőrzésének, inhermetikus
üzemanyag-kazetták azonosításának,
tárolásának gyakorlata és fejlesztési
irányai a Paksi Atomerőműben
Varjúné Baracska Ilona, Burján Tibor
Az atomerőművek tervezésének és üzemeltetésének alapvető biztonsági követelménye az üzemeltetés következményeként keletkező radioaktív anyagok környezetbe való
kijutásának megakadályozása. Erre szolgálnak a mélységi
védelem elve alapján kialakított mérnöki gátak. Üzem közben a primer köri hőhordozó izotóp összetételének online
és laboratóriumi ellenőrzésével valósul meg annak kiderítésére, hogy az milyen mértékben (nagyságrendben) és
összetételben tartalmaz a nukleáris üzemanyagból származó bomlástermékeket. A jódizotópok a fűtőelem-burkolat hibahelyein át könnyen kijutnak a hőhordozóba, ezért

a fűtőelem-meghibásodások legérzékenyebb monitorai.
Mikrohibáknál a tömörtelenség méretére is lehet következtetni (131I, 133I).
A fűtőelem-szivárgásra, stacioner és tranziens üzemi
állapotokra a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia-kutató Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris
Technikai Intézete és a WANO is dolgoztak ki eljárásokat.
Nem könnyű feladat a tömörtelen kazetták kiválasztása, de
van hozzá vizsgáló tok (KGO, KWU).
Egyidejűleg több szivárgó kazetta tárolása is megoldható a pihentetőmedencében. Szivárgó üzemanyag-kazettát
az ideiglenes tárolóba (KKÁT) kiszállítani nem lehet. Ki kell
dolgozni, el kell fogadtatni, engedélyeztetni kell a szivárgó
üzemanyag-kazetták szállítási és a tárolási feltételeit.
Varjúné Baracska Ilona
laborvezető, VEO
– Komlón születtem 1956-ban.
Pályakezdőként 1979-ben, a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett friss
diplomával kerültem az akkor megalakult Radiokémiai Laboratóriumba,
önálló mérnökként. Az évek során a
szervezet elnevezése és a beosztásom többször változott,
de a feladatok közel azonosak maradtak, a primer és szekunder köri technológiai közegek, rendszerek vegyészeti és
radiokémiai ellenőrzése, állapotvizsgálata.
Pakson, családi házban élünk. Fiam 2004 óta szintén az
erőműben dolgozik, lányom Budapesten idegenforgalmi
területen építgeti szakmai karrierjét.
Burján Tibor
csoportvezető, NÜO
– Mohácson születtem 1957-ben.
Sombereki Általános Iskola, Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola Pécsen, majd a Nehézipari Minisztérium ösztöndíjasaként a Cseh Műszaki
Egyetem Prágában gépészmérnök,
szabályozás és automatizálás szakirányon. Az ERBE Paksi
Kirendeltségénél, az Üzembehelyzési Főosztályon kezdtem
dolgozni, majd öt év után kerültem át a PA Zrt.-hez. Előbb
a 3-4. blokki üzembe helyezésen, 1987-től a bővítés előkészítésen, 1993-tól a Földrengésvédelmi Projektben, talán
végül 2004-től a nukleáris üzemanyagok műszaki ügyeivel
foglalkozom.

Pakson élek 1980 óta, letelepedtem, családot alapítottam, három felnőtt gyermekem van. A nagyobbak (két
lány) már dolgoznak, a legkisebb fiú a BME-re jár, jövőre végez. A legnagyobb lányom férjhez ment, és unokám is van.
Éneklek a Katolikus Egyházi Kórusban, táncolok a Szarkaláb Néptáncegyesületben. Nyáron sárkányhajózok.

15. Dózisszámítás a Súlyos Baleseti
Szimulátor kis csőtöréses esetéhez
Fülöp Annamária
Tavaly elkészült a súlyosbaleset-kezelési gyakorlatok végrehajtásának eszköze, a Súlyos Baleseti Szimulátor. A primer körben, a hermetikus térben és a reaktorcsarnokban
mért különböző paraméterek (nyomások, hőmérsékletek,
hidrogénkoncentráció, dózisteljesítmény stb.) értékeit valós helyzetben a Védett Vezetési Ponton található monitorokon a Műszaki Támogató Központ folyamatosan figyeli és
a döntéshozatala során felhasználja. Korábban a balesetkezelési gyakorlatok alatt a mért adatok baleset során feltételezett értékeit a gyakorlatvezető szóban közölte a Műszaki Támogató Központ tagjaival, a gyakorlatok „papíron”
zajlottak. A Súlyos Baleseti Szimulátor segítségével az adatokat nem szóban, hanem a valós helyzethez hasonlóan, a
monitorokon tudják követni a Műszaki Támogató Központ
tagjai. A szoftver maga nem végez számításokat, csak megjeleníti és lejátssza a baleseti helyzetben feltételezett, előzetesen kiszámított paramétereket. A pályázatom témája
az egyik ilyen paraméter, a hermetikus térben, valamint a
reaktorcsarnokban található súlyos baleseti gamma-dózisteljesítményt mérő műszerek által mért érték meghatározása volt a kiválasztott baleseti folyamat során.
Fülöp Annamária
elemző mérnök, FEO
– Pécsett születtem 1985-ben. Tolnán érettségiztem, a Sztárai Mihály
Gimnáziumban, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi
Karán végeztem mérnök-fizikusként
2009-ben. Első munkahelyem a Paksi
Atomerőmű (2010-től). Tagja vagyok a Magyar Nukleáris
Társaság Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoportjának.
Faddon élek, család, gyermek még nincs.
Szabadidőmben főleg biciklizem – hét közben rövidebb, hétvégeken hosszabb távokat győzünk le, és nagyon
szeretek úszni is. Tíz éve játszom klarinéton a paksi Roger
Schilling fúvószenekarban.
gyulai

Kockázatértékelés
A Magyar Tudományos Akadémia Sugár- és Környezetfizikai (SUKO) Albizottsága, a Magyar Nukleáris Társaság Környezetvédelmi Szakcsoportja és az Óbudai Egyetem Alternatív Energiaforrások Tudásközpontja közös rendezvényt
szervezett a „kockázatok értékelése az energetikában” témakörben júniusban.
Az év elején indított előadás-sorozatnak a kiegyensúlyozott tájékoztatás
a célja: nyílt, bárki meghallgathatja.
Kádár Péter, az Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet igazgatója
előadásában sorra vette az energiafejlesztés eszközeit a szenes erőművektől a szélkerekeken keresztül az
atomerőművekig – melyikre könnyű,
melyikre nehéz méretezni, valamint
kiesése jelentős gondot okoz-e.
Tóthné Laki Éva, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Fejlesztési és Elemzési

Osztály csoportvezetője már 13 éve
foglalkozik a biztonsággal. Témája a
hermetikus tér viselkedése a tervezési
és azon túli üzemzavarok során. Hermetikus terünk 50 000 m3, melynek
akár egy nagy csőtörés hatását is el kell
viselni, nehogy sugárzó anyag kerüljön ki az erőműből. Egy Oroszországban megépített modellen kísérlettel
is ellenőrizték (kis, közepes és nagy
csőtörés) a számítások eredményeit
és rendben találták azt. Megemlítette
a hidrogén-rekombinátorok szerepét,

végül bemutatott több megvalósult
átalakítást, mely mind a nagyobb biztonságot szolgálja.
Varga Péter, az MTA Szeizmológiai
Intézet nyugalmazott igazgatója a
legkiszámíthatatlanabb veszélyforrás,
a földrengés értelmezéséről, különféle szempontok szerinti besorolásáról
és előrebecslési normáiról beszélt.
Veszélyeztetettség szempontjából jó
helyre épült az erőmű – állapította
meg.
gyulai
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Műszaki átalakítások – Turbinaolaj-hűtők hűtési hatékonyságának javítása
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatokra, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások
mellett folyamatosan végeznek újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.
A Projekt Főosztály koordinálásában a turbina olajrendszeréhez kapcsolódóan jelenleg két projekt van folyamatban. Az egyik a turbinaolaj-hűtők hűtési hatékonyságának javítására, a másik – a nagyobb volumenű – a turbinaolaj tisztításának korszerűsítésére irányul. Mindkét projekt szorosan kapcsolódik tehát a turbinaolaj megfelelő
paramétereinek fenntartásához, azaz a megfelelő minőségű és hőmérsékletű olaj biztosításához a turbina- és generátortengely csapágyak, a turbinaszabályzó, valamint
a generátor-tengelyzár olajrendszerének ellátására. A fejlesztéseket két részben mutatjuk be – elsőként a turbinaolaj-hűtők hűtési hatékonyságának javítását – Botka Rita
projektvezető segítségével.
A Paksi Atomerőműben üzemelő turbina-generátor
egység csapágyazásainak kenését közös olajrendszer
látja el. A kenőolaj hűtéséért a kondenzátor hűtővízrendszere felől megtáplált olajhűtők a felelősek.
Az utóbbi években problémát jelentett az olajhőmérséklet megkívánt értéken, 42 °C-on tartása, a Dunavíz hőmérsékletének nyaranta bekövetkező felmelegedése miatt. Az olajhűtők kánikulai időszakban
meglévő problémáinak kezelésére olyan megoldást
kellett találni, ami amellett, hogy nem igényel komolyabb beruházást és lényegében nem módosítja
a meglévő technológiát (többek között a generátor
nyershűtővíz-rendszerének üzemét), lehetőséget ad
kiegészítő vízmegtáplálás biztosítására legalább két
olajhűtőnél. Példaként szolgált a korábban mintegy
kényszermegoldásként eredményesen alkalmazott,
az egy-egy olajhűtőre csatlakozó ideiglenes tűzivízmegtáplálás, amivel a nyári melegcsúcsok heteiben
is tartható volt az olajhőfok, és ez a technika igazolhatóan nem befolyásolta a generátorhűtést. Ezt
a megoldást azonban nem lehetett állandósítani.
A megfelelő hosszú távú megoldására megvalósíthatósági tanulmányt készített a Paksi Mérnöki Kft. Ebben több megoldást is vizsgált. A koncepciók közül a
szakmai szervezetek a turbinánkénti 1. és 2. olajhűtők
VD rendszerről történő megtáplálását tartották a legoptimálisabbnak a megvalósulási idő, a költségszint
és az eredmény szempontjából.
Az új csőkapcsolás kialakítása egyszerű, a turbinaolaj-hűtők hűtése a 10-40VD21 jelű berendezésekről (a Taprogge szűrő előtt) leágaztatott vezetékkel

történik. A leágazáshoz közel kézi elzáró armatúrát
építenek be, az újonnan kialakított csőszakasz leválasztása lehetőségének, valamint a karbantartási tevékenységeknek a biztosítására. Az új vezeték a gépház „A” sorának -3,6 méteres szintjén megy végig,
majd – a meglévő födémáttöréseket felhasználva – a 0,0 méteres szintre vezetik
fel azokat. Itt egy T idommal elágaznak, és
a beépített egy-egy darab kézi armatúra
után bekötnek az 1. és 2. olajhűtők belépő
hűtővízvezetékeibe.
Az átalakítással javíthatóvá válik tehát
a turbinaolaj hűtésének hatékonysága,
ami nyári kánikulai helyzetben is biztosítja a turbinaolaj hőfokának megfelelő
szinten tartását. A tartalék olajhűtő külső
vízmegtáplálása kedvező hatású a három
üzemi hűtő áramlási viszonyaira (nagyobb
tömegáram, kisebb mértékű iszaposodás,
működő légtelenítés). Az átalakítás megvalósításával elkerülhető az olajhőfok
növekedése miatti, termeléscsökkentést
okozó leterheléses beavatkozások szükségessége.
A projekt az ERBE Zrt. fővállalkozásában valósul meg: az ERBE Zrt. a tervező, a
Kópis és Társa Kft. a kivitelező. Az 1. blokkon teljes körűen befejeződött a projekt,
a további három blokkon az idei főjavításokra ütemezték a kivitelezést. Projekt Főosztály,
illetve a Projekt Támogató Osztály részéről Bernáth

A Sugárvédelmi Szakcsoport jubileumi éve

Szabolcs a gépész projektfelelős, a Rendszertechnikai Osztály részéről Valentiny István a rendszerfelelős, a berendezéstechnikus Forray János. A projekt
első vezetője Tárnok László volt, a jelenlegi projektvezető tőle vette át a feladatot.
Prancz Zoltán

Kiegészítő megtáplálás a 2. turbina 1. és 2. olajhűtőinek
hűtővízvezetékébe

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportja idén április végén ünnepelte
megalakulásának 50. évfordulóját. Dr. Bujtás Tibor sugár- és környezetvédelmi főosztályvezetőt, a
szakcsoport elnökét kértük meg, hogy röviden tájékoztassa az Atomerőmű újság olvasóit a szakcsoport
életéről.

PAV-os voltam…

– Az idei továbbképzésen vezetőségválasztó taggyűlésre is sor került. Milyen célokkal folytatja munkáját az újraválasztott vezetőség?
– A szakcsoport saját szervezeti és működési szabályzata alapján négyévente vezetőségválasztó taggyűlést tart. A jelölőbizottság javaslatot tett a megválasztandó elnök, titkár, illetve vezetőségi tagok
személyeire. A szakcsoport szavazásra jogosult tagjai
újraválasztották dr. Bujtás Tibor elnököt, dr. Vincze
Árpád titkárt és néhány korábbi vezetőségi tagot, de
közel 50%-ban megújult a szakcsoport vezetősége,
melynek tagjai minden fontos szakterületet képviselnek a sugárvédelmi szakmában. A jövőbeni legfontosabb feladatok közül a sugárvédelmi hatósági
rendszer átalakulását érintő jogszabályok komplex
szakcsoporti véleményezését, valamint az új blokkok
építése kapcsán Paks II. munkájának sugárvédelmi
támogatását emelném ki.
BRóbert

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

AEM

– Kérem, mutassa be a Sugárvédelmi Szakcsoport
szakmai munkáját, eddig elért eredményeit!
– A szakcsoport célja, küldetése a sugárvédelemmel foglalkozó vagy a sugárvédelmet mindennapos
munkájában alkalmazó magyar szakemberek társulatba tömörítése az ionizáló sugárzás és az atomenergia biztonságos felhasználása érdekében. A legfontosabb eredményeket kiemelve, a Sugárvédelem
szakkönyv megjelentetését, az online tudományos
folyóirat (www.sugarvedelem.hu) alapítását, a negyedévente megjelenő Hírsugár tájékoztató kiadvány
gondozását, a hazai és a nemzetközi konferenciákon
való részvételt, a továbbképző tanfolyam megrendezését és a Nívódíj-pályázat alapításával is támogatott
tehetséggondozást említeném. A jubileumi év alkalmából rangos kiadványt adtunk ki, és megszerveztük
a 40. sugárvédelmi továbbképző tanfolyamot, amelynek célja a sugárvédelem területén elért eredmények,
bekövetkezett, illetve várható jogszabályi változások
ismertetése volt.

Régi fényképeket várunk
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Szakmák az atomerőműben
Sorozatunkban ez alkalommal a Műszaki Igazgatóságon, a Műszaki Főosztály Gépész Műszaki Osztályán dolgozó Hamvas Attila berendezéstechnológia-vezetővel beszélgettünk.
Elmondása szerint hasonlóan érdekes, egyedi munka
volt a 3. blokki 1. számú revíziós akna rekonstrukciója és a pihentetőmedence és hűtőköre vizsgálatainak 2013-as munkálatai (még a mostani TG-projekt
megalakulása előtt), amelyben jelenleg – elsősorban
munkaköri változás miatt – már nem vesz részt. Idén
január közepén került jelenlegi (berendezéstechnoló-

Fotó: Bodajki Ákos

Attila nyírségi származású. Édesapja 1977-től az atomerőműben dolgozott, családja 1979-ben, Attila születésének évében költözött Paksra. A paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban érettségizett, majd a Dunaújvárosi
Főiskola karbantartás szakirányán szerzett gépészmérnök diplomát. 2001 szeptemberében atomixes
kölcsönzött munkavállalóként került az erőmű (akkori nevén) Karbantartás Technológiai Osztályának
(KTEO) fővízköri csoportjához. Bár a szervezet neve
és feladata többször módosult (jelenleg Gépész Műszaki Osztály), Attila a kezdetektől fogva ugyanannál
az asztalnál dolgozott ez év januárjáig. Az MVM PA
Zrt. állományába 2005-ben nyert felvételt berendezésmérnökként.
A korábbi években elsősorban a reaktor-karbantartás területén tevékenykedett. – Szerencsém volt,
mert igen érdekes, szakmai kibontakozásra, fejlődésre lehetőséget biztosító munkákban vehettem részt
– mondta. – Ilyen volt például a 2003-as üzemzavar
utáni Helyreállítási Projekt és az azt követő Tokozott
Üzemanyag Team, illetve a Tokozott Üzemanyag Kiemelt Projekt tevékenységében való közreműködés is.

gia-vezető) munkakörébe főnöke, Tóth Ferenc (Tofe)
hirtelen, tragikus halála miatti változások következ-

tében. Egyelőre ismerkedik új feladataival, ami elsősorban az osztályon dolgozó kollégák munkájának
segítése, összefogása, az osztályra beérkező és az osztályon képződő, rábízott műszaki feladatok irányítása,
nyomon követése, olykor többszakmás feladatok ös�szefogása, koordinálása, értékelések, elemzések készítéséből áll.
A kollégáival igen jó a kapcsolata, többségükkel
közel 15 éve dolgozik együtt, az egymáshoz való viszonyuk jellemzően baráti, magánéleti dolgokban is
segítik egymást.
Szabadidejével kapcsolatban elmondta: – Az elmúlt időszakban szabadidőből nem sok jutott, lévén,
hogy nemrég értünk egy építkezés végére. Igyekszem
minél több időt tölteni párommal, Évával és 2,5 éves
kisfiammal, Nimróddal. Új hobbim (a családi házzal
együtt jött) a kertépítés/szépítés, igaz lassan haladok
vele. Kerékpározni is szeretek. Igazi, régi, gyerekkorom óta tartó szenvedélyem a motorozás, de erre mostanában kevéske időm jut csak, mindössze évi néhány
alkalom, de ennyivel is elégedett vagyok.

Kárpáti Viktor

Generációk
Frast család

Rovatunkban ismételten egy olyan családot szeretnénk bemutatni, ahol több generáció életét alapjaiban határozta meg az atomerőmű múltja, jelene. Sikerült munkahelyük szeretetét, az atomerőmű iránti elkötelezettségüket átadni a családban felnövekvő gyermekek számára. Beszélgetőtársunk Frast Etelka és fia, Krizák Milán.
gondoskodó szeretettel támogatta fia
önmegvalósítását, kiteljesedését. Soha
sem szerette volna korlátok közé szorítani terveit.
Etelka szabadidejében könnyűzenei
koncertekre jár, szívesen olvas regényeket, egyéb irodalmi műveket, de
imádja a színház világát is, szívesen jár
előadásokra, ahol kedvenc színészei
előadásában egy-egy jó komédiát, zenés vagy drámai darabot megtekintve
feltöltődik, kikapcsolódik.
Krizák Milán 1989. július 8-án Dunaújvárosban született. Gyermekkorát,
majd később iskolás éveit is Pakson
töltötte. Társadalomtudományi érdeklődéssel és sikeres gimnáziumi érettségivel a tarsolyában felvételizett a Pécsi
Tudományegyetem politológia szakára, ahol az alapszakot sikeresen elvégezte. Mivel élete szerves része az aktív
sport, az egészséges életmód, no és a
kommunikáció színes világa is felettébb érdekli, ezért sportriporteri képesítést is szerzett Budapesten. Milán úgy
látja, hogy az önmegismeréséhez, személyiségének, kommunikációs képességeinek fejlődéséhez hozzásegítették
ezek az évek. Véli, hogy a jó munkához
elengedhetetlenül szükséges a nyitottság, a közvetlenség, a befogadó készség, amelyek birtokában könnyebb
volt az a váltás, amikor az erőmű Külső
Technológiai Osztály munkaerő-után-

pótlása keretében az Atomix Kft.-nél
betanuló gépészként felvételt nyert.
Jelenleg a betanulás hónapjaiban jár,

elsajátított tudással, a náluk tapasztalt
hozzáállással és munkakultúrával teljes értékű tagja lehet ennek a mikro-

nyáron pedig már az elméleti szakmai
alapismeretek, sikeres vizsga birtokában megkezdi a műszakosok egyáltalán nem könnyű életét. Vonzó számára,
hogy az utánpótlás jegyében számos
fiatallal dolgozhat együtt. Az egymás
között kialakított intenzív kommunikáció, életkori sajátosságaik egyezősége,
a jelenkor technikai vívmányainak aktív
használata, elősegítik csapattá válásukat, műszakos közösséggé formálódásukat. Reméli, hogy az oktató kollégáktól, a vezetőktől, a munkatársaktól

társadalomnak. Az erőművi közösség
értéket teremtett és teremt, a vállalat
pedig a stabil működésével egzisztenciát és a szakmai karrier lehetőségét
biztosítja. Milán első, közvetlen benyomásai igen kedvezőek, visszaigazolva
látja édesanyja és nagymamája szavait,
akik biztatták, hogy érdemes erőműves
műszaki pályára lépnie.
Tervei között szerepel, hogy a közeljövőben önállósodik, külön lakásba
költözik, később pedig jöhet a családalapítás.BRóbert

Fotó: Bodajki Ákos

Frast Etelka 1967. január 30-án született Szekszárdon. Az általános iskolát és
a gimnáziumot Pakson végezte. 1985.
november 12-én az atomerőmű Üzembehelyezési Főosztályára nyert felvételt
dokumentátor munkakörbe. Édesanyjától, aki az elsők között létesített munkaviszonyt az atomerőművel – 559-es
törzsszámmal – sokat hallott a PAV
belső világáról. A szülői segítő háttér,
a szűkebb kollektíva közvetlensége, segítőkészsége nagyban segítette Etelka
beilleszkedését, erőművi betanulását.
Fiatal pályakezdőként minden ismeretet munka közben kellett megtanulnia, megértve a technológia egészét,
annak főbb részeit, az alfanumerikus
azonosítási rendszert. Már az erőmű
indulási éveiben is kimagasló, korszerű infrastruktúra segítette a feladatok
elvégzését, aminek működtetéséhez
szükséges volt Etelka és kollégái kitartó
szorgalma. Az elkövetkezendő másfél
évtizedben koordinátorként és költséggazdálkodóként dolgozott. A 2000-es
évek kezdete óta titkárnőként, szakmai
titkárként lát el kiterjedt feladatokat
felső vezető mellett. Jelenleg a humán
igazgató közvetlen kollégája, ahol bizalmon alapuló felelősségteljes munkát végez. Presztízsnek tartja, hogy az
atomerőműben dolgozhat.
Édesanyjához hasonlóan ő is biztos
hátteret teremtett gyermeke számára,
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Kiss Gyula, aki jelenleg a Dokumentációkezelési Osztály vezető CAD mérnöke, szinte az erőmű egész területét
ismeri, mint a tenyerét, no és a régi pauszos tervdokumentumokat. Most megoszt velünk néhány gondolatot a pályafutása kezdetéről és a jelenről.
erőműbe, és PAV-os lettem. A jelenlegi I. sz.
orvosi rendelő volt akkor berendezve irodának, ott kezdtem az erőműves pályafutásom
az Üzembehelyezési Főosztályon, azon belül pedig a Villamos Osztályon. Annyira
zsúfoltak voltak az „irodák”, hogy még egy
székem sem volt az első egy hónapban. Csak
akkor tudtam leülni, amikor valaki kiment
az irodából. Akkor még a villamos területen nem sok minden volt a helyszínen, ezért
elkezdtük a felkészülést a „nagy” feladatra,
a leendő munka előkészítését, a meglévő
tervdokumentációk feldolgozását, a betanulást. 1981-ben beindult a „gépezet”. Az 1-4.
blokki üzembe helyezést követően, a 80-as
évek végén egy kicsit nyugodtabb időszak
következett. Jelentős munkákban vettem
részt. Az egyik a leendő 1000-es blokkokkal
kapcsolatos (az volt a terv, hogy újabb blokkok épülnek) előkészítő munka volt. A helyszínen is ismerkedtünk a technológiával a
Szovjetunióban, Energodárban. Ez a beruházás akkor meghiúsult. A másik nagyobb
munka a földrengés-állósági projektben

volt, amit a mi területünkön „easy fix”-nek
neveztek. A villamos elosztók, relétáblák,
kábelnyomvonalak megerősítését végeztük.

Fotó: Bodajki Ákos

– Nagyon sok és felelősségteljes a munka, amivel foglalkozol. A kezdeti időszakban
még lehetetlen volt elképzelni, hogy nem papíralapú terveket forgatunk majd a kezünkben. Az elmúlt 35 évben rohamosan fejlődött
a technika. Mesélj arról, hogy hogyan kezdődött az erőműves pályafutásod!
– Az egész családom paksi, Édesapám
a konzervgyárban, Édesanyám a Nemzeti
Bankban dolgozott sokáig, majd az Építőipari KTSZ-től ment nyugdíjba. Sajnos nem
élnek már. Feleségem és családja szintén
tősgyökeres paksi. A lakótelepen lakunk
sorházban 1991 óta.
Pakson jártam általános iskolába, gimnáziumba, majd 1977-ben megszereztem
Budapesten, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Erősáramú Karán a villamos üzemmérnöki végzettséget. Budapesten dolgoztam 1977-től 1980-ig. 1979 őszén kezdtem
foglalkozni a gondolattal, hogy visszatérek
Paksra, és természetesen az atomerőműben kerestem a munkalehetőséget. Végül
is 1980. június 4-én sikerült bekerülni az

Az, amit most csinálok, a CAD-es számítógépes tervfeldolgozás 1992-ben kezdődött.
Döntés született, hogy a villamos szakterületen a rossz minőségű terveket (amelyek
pauszon és az akkori technikával fénymásolva léteztek) számítógéppel feldolgozzuk.
Az én feladatom az ehhez a számítógépes
tervfeldolgozáshoz a tervek előkészítése,
a megvalósult állapothoz sok-sok helyszíni felmérés és ellenőrzés, valamint a már

el-KÉP-esztő

Fiataljaink

Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori mindennapjaiból

Állandó rovatunk következő szereplője Balogh Ferenc, a Villamos Műszaki Osztály berendezésmérnöke
portjába került berendezésmérnök munkakörbe. A közeg
nem volt ismeretlen számára, hiszen főiskolai szakdolgozatát is ennél a csoportnál írta, így szívesen csatlakozott
a csapathoz, immáron kollégaként.
Itt újabb kihívásokkal találkozott és
új nézőpontból ismerte meg az erőmű folyamatait, de mint mondja, az
a néhány éves üzemviteli tapasztalat
igazán jól jött e területen is. Jelenlegi
feladatai közé tartozik a csoport felelősségi körébe tartozó berendezések
műszaki hátterének biztosítása, ami
magába foglalja az adott villamos
motorok – generátorok karbantartásának tervezését, az ebben a témában felmerülő rekonstrukciós
folyamatok engedélyeinek kezelését
a folyamatos üzem közben felmerülő hibák kijavítására
történő intézkedéstől egészen a külső szakcégekkel történő kapcsolattartásig, szakmai átvételekig. Feladatkörét
sokrétűnek és érdekesnek tartja, szakmai fejlődésének
remek táptalajt teremtenek a tapasztalt kollégák, akikkel
kapcsolata kiváló.
Fecó számára nagyon fontos a család, a barátok, a
sport, valamint az utazás és a természet. Szabadidejében
legszívesebben hobbijának, a vadászatnak hódol. Elmondása szerint a vadászat szenvedély, s bár tudja, hogy
egyesekben ez elsőre visszatetszést kelt, de ha mesélhet
azokról az élményekről és értékekről, amelyeket számára
ez a sport ad, a befogadó fülek megérhetik, „hogy mi ez
az ősi ösztön, amit valaki örököl, valaki pedig nem, de ez
így van rendjén.”
Krausz Attila
Fotó: Bodajki Ákos

1984-ben született a tolnai megyeszékhelyen, gyermekkori éveit Pakson töltötte. Már a Bezerédj István Általános Iskola tanulójaként jó barátságba került a reál tantárgyakkal, ezért nem is volt kérdés,
hogy az ESZI-ben szeretné folytatni
tanulmányait. Itt került közelebbi
kapcsolatba az atomerőművel, és a
kötelező szakmai gyakorlatok során
tapasztalta meg először az atomerőműves légkört. Az érettségi, valamint az erősáramú elektrotechnikai
technikusi bizonyítvány megszerzése
után Pécsre került, ahol a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán szerzett mérnöki diplomát
villamos energetika szakirányon.
Fecó kötődése a vállalathoz korán kialakult, hiszen édesapja közel 28 évig – nyugdíjba
vonulásáig – az erőműben dolgozott. A főiskola elvégzését követően a Villamos Üzemviteli Osztályon kezdett
el dolgozni betanuló elektrikusi munkakörben. Az előírt
képzések elvégzése után a 4. blokk F műszakjában látott el elektrikusi feladatokat. Elmondása szerint jó hangulatú, segítőkész közösség fogadta, a tapasztalt, sokat
látott kollégáktól szinte mindennap tanulhatott valami
hasznosat, újat. A műszakozás nehézségei ellenére szerette ezt az időszakot, fontosnak tartja, hogy testközelből ismerhette meg az erőmű rendszereit, technológiáit.
2013 elején kezdte meg a vezető elektrikusi munkakörbe
történő betanulást, azonban egy kínálkozó lehetőséggel
élve váltott, ennek eredményeként 2013. július 1-jétől a
Villamos Műszaki Osztály Forgógép és Installációs Cso-

számítógéppel megrajzolt tervek utólagos
ellenőrzése. A villamos áramútterveknek
a 95%-a elkészült, a fontosak gyakorlatilag
teljesen.
– Nagyon sok erőműves év van mögötted, az 1-4. blokk üzembe helyezési időszaka alatt éjjel-nappal dolgoztatok. Most mi a
helyzet? Van időd a pihenésre? Család?
– A feleségem dekoratőr, néha besegítek
neki a munkájában, általában a számítógépes és nyomtatási részében tudom egy
kicsit tehermentesíteni. Fiam 30 éves, az
erőműben dolgozik az ERBE-nél, irányítástechnikai szakértő, lányom 25 éves, egy
gyógyszertárban dolgozik Nagydorogon, és
mindketten Pakson laknak. Régebben, amíg
a gyerekek kisebbek voltak, sokat utaztunk,
ma már kevesebbet. Van egy szőlőnk, veteményesünk nem messze attól, ahol lakunk,
a teniszpálya mögött. Oda szoktunk kijárni.
Szép és nehéz idők vannak mögöttem. Most
is sok a munka, a feladat, a pihenésre viszont mindig kell, hogy jusson idő.
OrbánO

Az atomerőmű vezetése hagyományosan évente Műszaki Alkotói Pályázatot hirdet. Minden évben nívós és színvonalas szellemi alkotásokat értékelnek
a szervezők, a pályázat célja olyan munkák, ötletek
felkutatása, amelyek az erőmű előtt álló problémák,
valamint a társaság stratégiai feladatainak megoldását, a hatékonyság növelését s zolgálják.
Ezeket 1977-ben Újítás – ma már Műszaki Alkotói Pályázat – néven kellett elbírálásra benyújtani, de
a cél mindig ugyanaz volt. Elképesztő!
Mack István brigádvezető rajzos tudósítása az éppen aktuális újítási javaslat benyújtásáról. (1977)
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25 éves az Atomerőmű Tűzoltóság
25 évvel ezelőtt alakult meg az ország egyik legjobb tűzoltócsapata, az Atomerőmű Tűzoltóság. Kiválóságukat nem csupán – és szerencsére nem elsősorban – a gyakorlatban bizonyítják, hanem versenyeken is: olyan eset nem fordulhat elő, hogy kupa nélkül térjenek haza. A jubileum alkalmából két, a kezdetek óta itt dolgozó veteránt, Bőhm Péter parancsnokot és Tibai László szerparancsnokot
kértük, hogy emlékezzen vissza az elmúlt 25 évre.
Tibai László szerparancsnok 1987ben került a Paksi Állami TűzoltóságTibai László
hoz. Kezdetben a paksi parancsnokság kihelyezett őrse működött az erőmű területén, ahova
Bőhm Péter, az egység vezetője hívta dolgozni. Úgy emlékszik vissza, hogy mint minden újoncot, őt is aggodalmakkal töltötte el ez a kihívás, de annyira megszerette a tűzoltószakmát, hogy mást már el sem tud képzelni magának.
Legnagyobb élménye az volt, amikor 1991-ben kiküldték
Angliába, hogy átvegye Simont, a 61 méter magasba felérő
emelőkosaras gépjárművet. Európában akkor még csak 2
darab volt az említett autóból, és Lászlónak adódott az a lehetőség, hogy láthassa, hogyan készül, majd együtt tesztelhesse a kész járművet angol kollégáival. Ebből a mai napig
helyzeti előnye van, hiszen ízig-vérig ismeri a Simont.
Jelenleg az új műszaki felszerelésekhez ír kezelési, karbantartási és használati útmutatókat; az új felszerelések beszerzésében és annak összeállításában, tesztelésében vesz
részt, mentorként foglalkozik az új felszerelők gyakorlati és
elméleti felkészítésével, valamint tűzoltó-technikai előadásokat tart. Büszke arra, hogy azt csinálhatja, ami a hobbija,
és hogy az Atomix Tűzoltóságnál dolgozik, hiszen nemcsak
elvárják tőlük a folyamatos fejlődést, hanem biztosítják is
számukra az ehhez szükséges feltételeket, és nagy gondot
fordítanak egészségük megőrzésére és kontrolljára.
Bőhm Péter parancsnok 1982-ben főelőadói beosztásban kezdte pályafutását a Paksi Városi Tűzoltó-parancsnokságon. Kezdetben az atomerőmű-építkezés tűzvédelmi
ügyeit kapta meg, a tűzvédelmi hatósági és szakhatósági
feladatokat kellett megoldania. Ekkor még a vállalat dolgozóit képezték ki a tűzoltási feladatok ellátására, de hamar rájöttek, hogy az üzemi személyzet nem tud tüzet oltani más
feladatuk mellett, ha „éles” helyzet adódik. Ebből kifolyólag

1990-ben megalapították a Paksi Atomerőmű Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságát, amelynek az élére őt nevezték ki
parancsnoknak. Az erőmű adta az épületet és a technikai
felszerelést, a Belügyminisztérium biztosította a létszámot,
a személyi juttatást és a védőfelszerelést. 1994-ben történt
meg a „privatizáció”, és megalakult az Atomix Kft. Tűzoltási
és Kárelhárítási Szakágazat, amelynek azóta is ő a vezetője.

végezhessék munkájukat. Nagy
hangsúlyt fektet a szakmai tudás és
Bőhm Péter
a fizikai állóképesség szinten tartására, fejlesztésére; fontosnak tartja, hogy tűzoltói fizikailag
és szellemileg is hosszú ideig alkalmasak legyenek munkájuk végzésére. Elmondta, hogy a kor haladása mindig
változásokat hozott az életükben, 3-4 évente mindig meg

Mint mondta, büszkeséggel tölti el, hogy lehetősége
volt a nulláról felépíteni egy olyan tűzoltóságot, mint amilyet ma az Atomerőmű Tűzoltóság megtestesít. Büszke a
kollégáira, akik mind megfelelnek a szakmai képzettségeknek és követelményeknek, és számos megmérettetésen
bizonyították felkészültségüket itthon és külföldön egyaránt. Számára nagyon fontos az emberek értéke, hiszen
nélkülük a legjobb technikai háttérrel sem működne ez a
szakma. Éppen ezért igyekszik minden lehetőséget megteremteni arra, hogy kollégái a legmagasabb színvonalon

kellet újulniuk. Most az új blokkok építésére kell felkészülni, a létszámot meg kell erősíteni. Szükséges a jelenlegi
képzési rendszer megújítása. Egy teljesen új fejlesztésű
e-learning képzési anyag készítése van folyamatban, amelyet már tavaly teszteltek. A meglévő állományból tovább
kell képezni azokat a személyeket, akik alkalmasak lesznek
a jövőben felvételre kerülő személyek betanítására. Nem
utolsó sorban számos feladat adódik az új tűzoltólaktanya
építésével kapcsolatban is, amelynek munkálatai az idei
év végén kezdődnek. 
L.I.

Az új tűzoltólaktanya látványterve
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„Piszkos 12”
Az emberek követhetnek el hibákat, amiket nem lehet előre jelezni, bármikor bekövetkezhetnek. Minden tevékenység során számolni kell ezekkel a hibakockázatokkal és meg
kell próbálni kiküszöbölni őket.
1. A túlzott magabiztosság, vagy önbizalom a munkával és/vagy képességgel kapcsolatban.
Az NBSZ 2.2.2. kimondja, hogy „Az engedélyes szervezet
és a beszállító szervezetek vezetőségének minden szinten következetesen és határozottan el kell várniuk és
támogatniuk kell az erős biztonsági kultúrához szükséges hozzáállást, valamint biztosítani kell, hogy a munkavállalók felismerjék és megértsék a biztonsági kultúra kulcsfontosságú szempontjait. Ezt többek között úgy
kell megvalósítaniuk, hogy nem támogatják a túlzott
magabiztosságot…”
Jelentős figyelmet kell fordítanunk a túlzott magabiztosság felismerésére és megakadályozására, hiszen
a biztonsági teljesítmény hanyatlásának egyik tipikus
megnyilvánulása a túlzott magabiztosság. Ezt a jelenséget múltbeli jó teljesítmény, független értékelésekből származó dicséretek és a nem igazolható megelégedettség idézheti elő. A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Tanácsadó Csoportja (INSAG) a leépülést 5 fázisban határozta
meg. Ezek a következőek: túlzott önbizalom, önelégültség, tagadás és visszautasítás, a veszély, valamint a teljes összeomlás.
A túlzott magabiztosság jelei:
önteltség; tudáshiány palástolása; képmutatás; téves
önértékelés; félelem a visszajelzésektől és kritikáktól;
nem kérdez, és nem kéri ki más véleményét, téves feltételezések; megrögzült szokások; mindent bevállalás
2. Szabályszegés
A biztonsági kultúra egyik fontos kulcsa a
szabályok, eljárásrendek használata és betartása. Fontos, hogy a munkavégzést szabályozó eljárásrendek,
szabályzatok világosan legyenek megfogalmazva,
és a napi alkalmazás céljára legyenek használhatóak. Különösen fontos, hogy az üzemeltető személyzet
megértse, hogy az eljárásrendek és szabályzatok nem
öncélúak, hanem magunk és környezetünk védelmében készültek. A nukleáris iparágban elfogadhatatlan
a „szokások szerinti” viselkedés és az olyan kifogás,
hogy valaki nem tudja, milyen szabályokat kell betartani; nem ismeri a szabályok tartalmát, vagy nem tudja,
hogy hol keresse a szabályokat. Szintén nem megengedett, hogy valaki kényelmes és megszokott módon
cselekedjen a szabályokat mellőzve, és azok változásait
ne kövesse nyomon.
3. Kommunikációs problémák
!?

Az atomerőműben csoportosan végzett tevékenységek során elengedhetetlen a félreérthetőség
nélküli kommunikáció. Kommunikációs problémát jelenthet a hiányosan és pontatlanul átadott információ,
valamint az visszaigazolás hiánya arról, hogy megértették az utasítást. Fontos, hogy az utasítást adó személy
tömören, világosan megfogalmazva és a leglényegesebb részleteket kiemelve érthetően adja át az információt. Probléma a háromutas kommunikáció hiányos
alkalmazása, valamint a szóbeli közlésnek ellentmondó
testbeszéd is. A háromutas kommunikáció azt jelenti, hogy az információt adó megszólítja a fogadó személyt és közli a világosan, pontosan megfogalmazott
információt. Eztán a fogadó visszamondja a közlést az

adónak, melyet neki nyugtáznia kell, hogy jól értette-e
a feladatot a fogadó fél. Abból is adódhatnak kommunikációs problémák, ha valaki sok idegen szót, zsargont
használ. Szabatos, műszaki nyelvet célszerű használni
zsargonszerű kifejezések nélkül.
4. Hiányos előkészítés
Hiányos előkészítést eredményezhetnek
pontatlan munkadokumentumuk, hiányzó engedélyek
és a hiányzó eszközök. Mielőtt munkának lát valaki, győződjön meg a szükséges dokumentációk, engedélyek
rendelkezésre állásáról; továbbá fordítson figyelmet
a vonatkozó eljárásrendek, technológiák, engedélyek előírások használatára! Munkavégzés előtt fel kell
mérni a szerszám-, eszköz- és segédanyag-használati
igényeket. A nem megfelelő állapotú munkaterület és
a tisztázatlan célok is a hiányos előkészítés mutatói. A
munkakörnyezetre, helyzetre vonatkozó általános szabályokat és felelősséget mindig tisztázni kell a munka
megkezdése előtt.
5. Figyelemelvonás
Munkavégzés során az elvégzendő feladatra
való összpontosítást megzavarhatja, ha valaki, szabadság előtti munkanapját vagy éppen szabadság utáni
első munkanapját tölti. Ugyanígy figyelemelterelő
lehet az étkezés előtti vagy utáni közvetlen időszak. Elvonhatja a figyelmet a munkáról a zavaró környezet (zaj,
rossz világítás), összetéveszthető helyszínek (a blokkok
szimmetrikus elhelyezkedéséből adódóan), berendezések,
kijelzők; vagy ha többször fordul elő, hogy ugyanazon
a helyszínen több vállalkozó is munkát végez. Magánéleti problémák esetén is tisztában kell lenni, hogy ilyen
helyzetben is nagyobb a figyelemelvonás kockázata.

magunk elé. Ha túl sok munkát időzítünk egyetlen
napra, az csak feszültségét okoz. Állítsunk fel fontossági sorrendet. Szánjunk időt az előkészítésre, a másnap
időbeosztásának átgondolására. Feladatvégzés közben
szüneteket kell tartani még akkor is, ha éppen nagyon
jól megy a munka. Munka közben koncentráljunk maximálisan a feladatra, lehetőség szerint minden zavaró
inger kiszűrésével! Ha vannak kellemetlen feladatok,
azokat a legjobb azonnal elvégezni és nem halogatni.
8. Új helyzet
Emberi mivoltunkból adódóan nem szeretjük a szokatlan, új helyzeteket. Ezek szorongást, félelmet, stresszt válthatnak ki belőlünk, és ilyenkor megnő
a kockázata annak, hogy hibázunk munkavégzés során,
de az egészségünk rovására is mehet. Legtöbben a szervezeti változásoktól, valamint a működés és szabályváltozásoktól tartanak. Szorongást válthat ki belőlünk egy
első alakalommal végzett feladat, ha a megszokottól eltérő körülmények között és ismeretlen munkavégzési feltételek mellett kell dolgoznunk. Ezen esetekben a legtöbb,
amit tehetünk, hogy tudatosítjuk magunkban a változást, és az új helyzetnek megfelelően jól átgondoltan,
körültekintően járunk el tevékenységünk során.
?

9. Ismerethiány

Ismerethiány az, amikor munkánk során egy
feladattal kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre a hatékony megoldáshoz szükséges ismeret, szakértelem,
tudás. Ennek hátterében elégtelen szaktudás, gyakorlat
hiánya vagy korlátozott rövidtávú memória állhat. Az
ismerethiányt ne próbáljuk feltételezésekkel vagy következtetésekkel kezelni, mert ezáltal munkánkat pontatlanul vagy lassabban végeznénk! A tudáshiány palástolása túlzott magabiztossághoz vezet.

6. Nagy munkaterhelés
10. Fáradtság
Az atomerőműben számos tevékenység nehéz munkakörülmények (pl. szűk terek, zaj, rezgés, kedvezőtlen hőmérséklet, klíma), illetve kockázatokat hordozó
munkakörülmények (pl. ionizáló és elektromágneses sugárzás, feszültség alatti munkavégzés) között végezhető, ezért sokan nagy munkaterhelésnek vannak kitéve.
Nagyobb terhelést érzünk akkor is, amikor kényelmetlen
testhelyzetben vagy a magasban (állványon, pódiumon)
végzünk munkát. Ezek a munkakörülmények sokkal
nagyobb figyelmet, összpontosítást igényelnek. Nagy
munkaterhelést jelent, ha összetett feladatokat vagy
több párhuzamos feladatot kell ellátnunk, de a monoton
tevékenység is. A párhuzamos feladatvégzés (amikor
egyszerre több dolgot csinál valaki) a számítógépnek
való, az emberi agy nem képes erre. Érdemes először
befejezni az elkezdett munkát és csak utána fogjunk
hozzá a következőhöz!
7. Időkényszer
A legtöbb ember időhiányban szenved, és
több feladata van, mint amennyi belefér a munkaidejébe. Ennek az időkényszernek számos oka lehet, pl.:
szoros határidő, rosszul felmért időigény, túl sok feladat,
ütemezési problémák, nem megfelelő munkarend, rossz
időgazdálkodás vagy az utolsó pillanatra hagyás.
Mikor összeállítjuk napi vagy heti elvégzésre váró
feladatunkat, mindig reális, elérhető célokat tűzzünk

A fáradtság szubjektív, mindenki másképpen éli meg és számos oka lehet. Legtermészetesebb
oka az alváshiány, ám betegség vagy stressz is állhat a
háttérben. Váltóműszakban dolgozó kollégák gyakrabban érezhetik magukat fáradtnak, hiszen biológiai
órájuk folyamatosan változik. Monoton tevékenység,
ingerek hiánya vagy túl sok inger is fáradtság érzéséhez
vezethet. Szerencsére a fáradtság kezelhető, de többnyire csak életmódbeli és/vagy napirendi változással.
11. Nem megfelelő csapatmunka
A szervezeti célok elérését a munkatársak
közötti együttműködés minősége döntően befolyásolja. Ezért a csapatmunka elengedhetetlen egy cég hatékonysága és versenyképessége szempontjából. Ha a
csapatmunka nem megfelelően működik, annak olyan
okai lehetnek, mint: személyes konfliktusok, egyéni ambíciók előtérbe helyezése, a közös cél hiánya, a tekintély
nélküli vezető vagy gyenge együttműködés. Együttes
szabályrendszer megalkotása és annak napi gyakorlata
segítheti a megfelelő csapatmunkát.
12. A saját hibakockázatok ismerete…

LI.
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Felhasználói szabályok az Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) alapján
A felhasználói szabályok az általános irodai munkavégzéssel és az ügyviteli informatikai rendszerek használatával kapcsolatos információ
biztonsági szabályokat tartalmazzák. Mindenkire általánosan vonatkoznak, és ebbe a körbe a szerződéses partnereket is beleértjük.

6. rész: Az informatikai hálózat és hálózati alkalmazások használata
SZAB-IBIR 4.1.5 és 4.1.6 fejezetei
Mindennapi munkánk rutinja, hogy a munkakörünkhöz kapcsolódó hálózati tárhelyeket és alkalmazásokat használjuk.
Az, hogy milyen hálózati tárhelyeket és alkalmazásokat érünk el, a munkakörünk dönti el, és ezeket a jogosultságokat a szervezeti vezetőnk igényli
meg részünkre az Informatikai Csoporton keresztül.
A jó gazda gondosságával kell eljárnia a szükséges
és elégséges elvet alkalmazva, hiszen az ügyviteli
rendszerek szolgáltatójától igényelt hozzáférések
nincsenek ingyen, valamint információbiztonsági
szempontból sem szerencsés, ha túl szűkre vagy éppen túl tágra van ez a jogosultsági kör megállapítva.
A cél az, hogy a mindennapi munkavégzés során
keletkező adatokat biztonságos módon tárolják el.
Megoldott legyen a szükséges alkalmazások elérése,
figyelembe véve a várható helyettesítések lehetővé
tételét is.

A hálózaton csak az IT-szolgáltató által biztosított
és üzemeltetett IT-eszközök lehetnek, amely úgy valósul meg, hogy minden normál hálózati csatlakozási pont védve van. A tárgyalókban lévő csatlakozási
pontok alapesetben tiltottak, ha azokat használni
szeretnénk, előre meg kell igényelni, aktiváltatni kell
a használat időtartamára.
Amennyiben egy tárgyalóban számítógép is
található, érdemes a tervezett megbeszélés előtti napon leellenőrizni, hogy nem esett-e ki tartományból. Azt talán kevesen tudják, hogy ha egy
számítógépet nem használnak egy hónapig, akkor
azt automatikusan leválasztják, és ebben az esetben
csak a HelpDesknél történő bejelentés után tudják
azt újra a hálózatra tenni, és ehhez még a helyszínre
is ki kell jönnie a szakembernek. Én nem olyan régen
kerültem ilyen helyzetbe, mázlim volt, meg tudtam
oldani, de ez csak a szerencsémnek volt köszönhető.

Ezért tanácsolom azt, hogy érdemes a helyszínt előző nap megtekinteni, leellenőrizni a számítógépet,
nehogy meghiúsuljon emiatt egy megbeszélés.
Vannak olyan ügyviteli rendszereink, amelyekhez
létezik távoli elérés. Ezt a hozzáférést a szolgáltató
biztonságos csatornán, külön eszközzel (USB eToken) és jelszóval védett távmunkavégzési felületen
nyújtja. A távoli számítógépen csak a megjelenítés
és a bevitel történik, azonban adatot kijuttatni vagy
betölteni nem lehetséges.
Visszatérve a hálózati tárhelyekre, a funkciógazdának a jogosultság-kiosztások naprakészen tartásán túl figyelmet kell fordítania a tárhellyel való gazdálkodásra is. A mi osztályunknál az a szokás, hogy
a négy évnél régebbi anyagokat archiváljuk. Ez év
elején írtuk a 2010-ben készült anyagainkat DVD-re.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként!

Susán Janka

Oroszország nukleáris energetikája –
válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 2. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak cikksorozatunkban, felidézhetik vagy megismerhetik az atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.
A Honvédelmi Állami Bizottság (GKO) Sztálin ál- moderátoros reaktor alkalmas plutóniumtermelésre, lasztotta ki az Urál-vidéken, Cseljabinszktól északra,
tal aláírt utasítása 1945. augusztus 20-án létrehozta de a honvédelmi célokra szükséges mennyiséget csak 100 km-re. Az itt „készült” plutónium már elegendő
a GKO-nak az atomenergia felhasználásának összes nagyságrendileg nagyobb teljesítményű reaktorral volt ahhoz, hogy a Szemipalatyinszktól nyugatra, 170
lehet előállítani. Ezért a km-re lévő kísérleti telepen 1949. augusztus 29-én
területét irányító, rendkívüli
Népbiztosok Tanácsának két, egyenként szubkritikus plutónium félgömb összefelhatalmazással rendelkező
Speciális Bizottsága 1945. lövésével (implóziójával) felrobbantsák a Szovjetunió
Speciális Bizottságát, amelynovember 30-án határo- első, 22 kilotonnás atombombáját, s ezzel megtörjék
nek vezetője Lavrentyij Berizatot hozott a 817. számú az USA atommonopóliumát [1].
ja belügyminiszter lett. Tagja
üzem (a későbbi Majak)
volt a bizottságnak Kurcsatov
létrehozásáról, benne az Forrás: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Создание_
és Pjotr Kapica akadémikus is,
A-1 nevű, 100 MW tel- советской_атомной_бомбы
ez utóbbi azonban a Berijával
jesítményű, mesterséges 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ф-1_(реактор)
való nézeteltérése miatt visszahűtésű urán-
grafit reakutasította a részvételt a bizott
Kimpián Aladár ny. főmérnök
torral. A Majak helyszíságban [1].
nét maga Kurcsatov váA 2. sz. Laboratóriumban
Pjotr Kapica akadémikus
Kurcsatov irányításával megkezdték az első szovjet atomreaktor, az U238 neutron
besugárzásával plutóniumot
termelő, grafitmoderátoros,
hűtés nélküli, 20 W teljesítményű F-1 berendezés építését.
A grafittéglákból összerakott,
7,5 m külső átmérőjű gömb
belsejében lévő furatokban
helyezték el az uránrudakat és
a neutronfluxust szabályozó
rudakat. A kritikus állapotot
1946. december 25-én érték
el [2].
Az F-1 reaktorral szerzett
tapasztalatok azt mutatták,
A grafitmoderátoros F-1 reaktor építés közben és kész állapotban
hogy az U238 töltetű, grafit-
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NUCLEAR

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

Rövidhírek a nagyvilágból

Befejeződött az azbesztmentesítés

A Roszatom közleménye szerint még 2015-ben megkezdik a második blokk építését az iráni Bushehr telephelyen.
A hírt a félhivatalos Fars News ügynökség hozta. A 915 MWos 1. blokk 2013 szeptemberében kezdte meg kereskedelmi
üzemét.
Befejezték a reaktor-felsőblokk és a dízelgenerátorok
szerelését a Fuqing-3 blokkon. A Kína dél-keleti részén, Fujian tartományban épülő egység hazai fejlesztésű, második
generációs CPR-1000 blokk. Egy blokk már üzemel a telephelyen, négy van építés alatt és egynek folyik a tervezése.
Az orosz gyártású üzemanyag szállítása nem fog csökkenni Ukrajnába annak ellenére sem, hogy a piacon megjelent a Westinghouse is. A TVEL alelnöke úgy fogalmazott,
hogy az ukrán felhasználás növekvőben van, és a politikai
konfliktusok ellenére az érvényben lévő szerződéseket nem
fogják felülvizsgálni. Az orosz vélemény szerint az amerikai
cég nem képes egyedül ellátni az atomerőműveket. A 2014.
évi adatok szerint az orosz beszállítás 600 millió USD értékű
volt.
Elhagyta a Szentpétervár melletti Izsora gyártóművet a
Rosztov-4 blokk reaktortartálya. A 320 tonnás berendezés
uszályon teszi meg az utat rendeltetési helyéig, várhatóan
június végén érkezik meg. A gyárban készültek a 3. blokk berendezései is, amelynek most folynak az üzemi próbái. A két
blokk a VVER-1000/320 típust képviseli, teljesítményük 1100
MW. A 4. blokk 2017-ben kezdheti meg a villamos energia
termelését.
A Japan Atomic Industrial Forum közleménye szerint a
TEPCO szakemberei eltávolították az összes üzemanyagot
(548 db) a Fukushima-Daiichi erőmű 5. reaktorának zónájából. Az üzemanyagot a blokk felső részén lévő pihentetőmedencébe szállították, ahol így összesen 1542 db kazetta van
jelenleg. A 2011-es földrengés és cunami idején a blokk éppen szokásos karbantartáson volt. A reaktor és a pihentetőmedence hűtését a 6. blokk dízelgenerátorainak segítségével sikerült megoldani.
A Westinghouse nyerte meg a svéd Forsmark atomerőmű 1. és 2. blokkjára szállítandó szabályozó- és biztonságvédelmi rudakra kiírt pályázatot. A gyártás a cég svédországi
telephelyén történik majd. Az elmúlt években már ezernél
több ilyen alkatrészt szállított a vállalat az erőműnek.
A gyrotron egy, az ITER-ben felhasználandó berendezés.
Erőteljes mikrohullámú sugárnyalábot biztosít a vákuumkamrában lévő plazma felhevítésére és a plazmaáramlás
fenntartására. Az orosz gyártóműben, az ITER képviselői
előtt tartott hivatalos próbát sikeresnek minősítették, így
megnyílt az út a sorozatgyártás előtt. A Nyizsnyij Novgorodban található gyár az összesen szükséges huszonnégy darabból nyolcat fog gyártani.
Forrás: NucNet, 2015. június

Varga József

Nyolc évig tartott a program
A Magnox Ltd. végzett az Egyesült Királyság Chapelcross
telephelyén folyó munkák egyik legkényesebb fázisával. Egy
évvel korábban sikerült a befejezés, és 5 millió fonttal a tervezett költségek alatt maradtak. A projekt során meg kellett
tisztítani a turbinacsarnokot, a négy reaktorépületet és a tizenhat gőzfejlesztő környezetét. Mintegy 3000 tonna azbeszt
eltávolítása volt a feladat, a jelenlegi ismeretek szerint ez volt
eddig Európában a legnagyobb ilyen munka. A március végén befejezett munka egymilliónál több csomagot produkált,
ezeket megfelelő hulladéktárolóban helyezték el. A munkálatok 2009-es megkezdése előtt konténmentet építettek a 16
gőzfejlesztő köré, már ez maga is jelentős feladat volt (160
km acélállványzat, 49 tonna acélszerkezet és 24 ezer m2 lemezfelület). A befejezést követően a szerkezetet alaposan
megtisztították, és visszaállították eredeti állapotát. A bontás
alatt folyamatosan ellenőrizték az azbesztszálak koncentrációját a levegőben. Az eredeti költség 43 millió font volt, azt
sikerül jelentősen csökkenteni. Az elért jelentős eredmény
azt jelzi, hogy a dolgozók biztonságban, időben kedvezően és
költséghatékonyan végezték munkájukat – nyilatkozta John
Grierson, a telephely igazgatója. A befejezés jelentős mérföldkőnek tekinthető a telephely biztonságos és fenntartható
állapota felé vezető úton, és jelzi az elkötelezettséget a gondos
leszerelés iránt – tette hozzá a vezető.

Még két blokk épülhet Dél-Koreában
A minisztérium bemutatta középtávú tervét

A következő 15 évre szóló állami tervekben két új atomerőművi
blokk építése kapott helyet, egyúttal kidobtak a programból
négy széntüzelésű erőműre vonatkozó elképzelést. A kormány
és a minisztérium a fentiek magvalósításával igyekszik majd
kielégíteni a fogyasztási igényeket és csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. A két, egyénként 1500 MW-os reak-

Az utolsó nehéz teher is megérkezett a Vogtle
atomerőműbe
Hosszú utat tett meg az 585 tonnás gőzfejlesztő
Az „A” jelű berendezést Dél-Koreában készítették, onnan
indult hajón Savannah kikötőjébe. Ezután vasúton utazott a
telephelyig – áll az üzemeltető közleményében. A „B” jelű
egység márciusban érkezett meg, mindkettő a 3. blokkban
dolgozik majd. Az elmúlt harminc év szünete után a Georgia
Power és alvállalkozói építik az első két új blokkot az Egyesült
Államokban. Az elmúlt évek nehézségei miatt a költségvetést
14%-kal túl fogják lépni, ezt jelezték az állami szervek felé.
Az is nyilvánvaló lett, hogy a blokkok nem kezdik meg működésüket 2019 és 2020 előtt.
Idén májusban érkezett meg a 4. blokk 101 tonnás térfogat-kompenzátora a helyszínre, amelyet Olaszországban
gyártottak. A 3. blokk hasonló berendezése tavaly augusztusban érkezett. Az eddig az 1. és 2. blokkot kiszolgáló 500 kV-os
alállomást áttervezték, új megszakítókkal és egyéb beredezésekkel látták el. A munkák során nem kellett szüneteltetni
a térség áramellátását. A 3. blokk hűtőtornya már korábban
megépült, és rákötötték a vizes rendszerekre, a 4. blokké jelenleg 30 m-en tart, végleges magassága 180 méter lesz.
Forrás: NEI Magazine, 2015. június

Varga József
torblokk 2029-ig történő megépítésével számolnak az országban. A nyilvánosságra hozatallal egy időben a minisztérium a
terveket megküldte a Nemzetgyűlés számára is. A két reaktor
költségei 6,3 milliárd dollárt tesznek ki. Az ország jelenleg 23
reaktort üzemeltet, amelyek 22%-át biztosítják a villamosenergia-termelésnek. Hét reaktor építése van folyamatban vagy van
tervezés alatt, ezek üzembe lépési ideje 2027. A 2029-ig terjedő
időszakban az atomerőművi blokkon kívül húsz széntüzelésű
erőmű és tizennégy gáztüzelésű erőmű is megkezdi üzemét, a
beépített teljesítmény meghaladja majd a 46 ezer MW-ot.
Forrás: Nucleonics Week, 2015. június

Varga József

Az E.ON és a Vattenfall a
leszerelésből is részesedni akar

Németországi közös tulajdonú blokkok bontását végezné a két cég
A tervezett munkákról szóló együttműködési
megállapodást a két óriáscég leányvállalatainak vezetői írták alá. Közös nyilatkozatukban
azt hangsúlyozták, hogy a leszerelési és bontási munkák során a lehető leggazdaságosabb
megoldást fogják alkalmazni. Az együttműködés fő célja az eddig megszerzett tapasztalatok
összegzése. Új eljárásokat kívánnak kifejleszteni és gyakorlatba ültetni a nagyberendezések
bontása során, továbbá a logisztika, a hulladékkezelés és -tárolás területén. A szakemberek átcsoportosítása megtörtént. Nem elég
csupán a megszerzett tapasztalatok cseréje a
partnerek között, ezt a folyamatot állandóan
javítani is kell.
Fukushimát követően a német kormány
nyolc, 1980 előtt indított atomerőmű üzemeltetési engedélyét vonta vissza. Ezekben a létesítményekben vagy egyik, vagy mindkét cég
tulajdonos vagy rendelkezik részvényekkel.
A kormány atomerőmű-leállítási programja
szerint 2022-re minden blokkot kivonnak az
energiatermelésből. Ezek sorát nyitja a Grafenrheinfeld egység, amelyet 2015 végén fognak leállítani. 2003-ban már – gazdasági okok
miatt – leállították a 640 MW-os Stade atomerőművet, ami 1972-ben kezdte meg működését. Ez is közös tulajdonú egység volt, jelenleg
folyik a leszerelése.

A Samsung által vezetett
konzorcium nyerte a pályázatot

A Shin Kori 5. és 6. blokkját építheti a közös
cég
A Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) hivatalos közleménye szerint a Samsung C&T –
Doosan – Hanhwa Construction hármas által
benyújtott ajánlat nyerte el az 1,06 milliárd
USD értékű beruházást. Az 5. blokk építése
2016 szeptemberében indulhat, a 6. blokké
egy évvel később. A blokkok indítását 2021-re
és 2022-re tervezik. Mindkét blokk APR1400
típusú egység lesz. A telephelyen jelenleg két
OPR-1000 típusú blokk üzemel, ezek 2011-ben
és 2012-ben kezdték meg működésüket. A már
megépült 3. és 4. blokkoknak (APR1400) már
üzemelniük kellene, de bizonyos kábel-ellenőrzési próbák miatt ez késedelmet szenved.
Az indítások várható időpontja 2015 júliusa és
2016 májusa. A KHNP új tenderről is említést
tett. A Shin Hanul telephely 3. és 4. blokkjára
(szintén APR1400 típus) 2016. második felében írják ki a pályázatot. Mindkét blokk építése
2018-ban indulhat, az üzembe lépés 2023-ban
esedékes.
Forrás: World Nuclear News, 2015. június

Varga József
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A WiN nyári programjai

A világ kávéi Pakson
Tizenkétféle arabica kávéfajta közül választhatnak az Erzsébet Nagy Szálloda kávéházába betérő vendégek, köztük olyan ritkaságokból is, mint a Mexico Maragogype, a világ legnagyobb szemű kávébabja, a Jamaica Blue Mountain, amely szakértők szerint a világ legjobb kávéja, és a legdrágább kávé,
a Kopi Luwak, amely az indonéziai cibetmacska emésztőrendszerét megjárva nyeri el végleges ízét.

Az Erzsébet Nagy Szállodában május óta helyben
darálják és magas nyomású kávéfőzőkkel préselnek krémes tetejű kávét, amely összegyűjti és koncentráltan megtartja az értékes aromaanyagokat.
A kívánt élmény elérésében fontos a pörkölés módjának a megválasztása:
A bécsi pörkölést, például a gyümölcsös ízt
és virágaromát adó E
 tióp Yirgacheffe-t, vagy az
erőteljes ízű, zamatos Tanzániát a lágyabb, hosszú
kávék szerelmesei fogyasszák – ezek koffeintartalma a legmagasabb.
A középbarna pörkölési móddal (francia
pörkölés) erőteljesebb lesz a kávé íze, koffeintartalma pedig közepes. A bársonyos, selymes ízt adó
Guatemala Antiqua (a kávék hercegnője) vagy a
telt aromájú Brazil Santos, illetve a Kenya Fancy
kávéfajták kapucsínóként igazán finomak.

Az olasz pörköléssel karakteres íz és sötétbarna, feketés szín érhető el. A presszókávét kedvelők az olajos felületű, kemény kávészemekkel
rendelkező kávéfajták (Jáva, Panama) közül válasszanak.
Gourmandok feltétlenül kóstolják meg a Mexico
Maragogype-t, amely a világ legnagyobb szemű
kávébabjából készül, a Jamaica Blue Mountaint,
amelyet a világ legjobb kávéjának tartanak, vagy
a híres-hírhedt Kopi Luwak-ot, amely nemcsak a
világ legdrágább kávéja, de előállítása se mindennapi: a fákon élő, indonéziai cibetmacskaféle, a közönséges pálmasodró megeszi a kávébabot, ami a
beleken keresztül, ürülékként távozik. Ezek után
vállalkozóbb szellemű őslakosok kapirgálják ki
óvatosan a kávészemeket a cica székletéből.

BRóbert

A Women in Nuclear (Nők a Nukleáris Energetikában) nyári
programjai:
◈◈ 2015. 06. 27–28., Tata: Víz, Zene, Virág Fesztivál, nukleáris stand
◈◈ 2015. 06. 29., Géderlak: atomenergiáról szóló előadások a nyugdíjasklubban
◈◈ 2015. 07. 05., Paks:
Gastroblues Fesztivál,
nukleáris stand
◈◈ 2015. 08. 09., Dombori:
sárkányhajóverseny,
nukleáris stand
◈◈ 2015. 08. 23–28., Bécs: WiN Global konferencia
A WiN Magyarország nyáron is nagyon aktív, nincs
uborkaszezon. A csoport tagjai nukleáris standot működtettek a híres tatai Víz, Zene, Virág Fesztiválon 2015. június
27–28-án. Már több alkalommal jártunk ott, de az idén
különösen aktuális volt a stand szervezése, mert a sajtóban megjelenő számtalan, atomerőműveket érintő hír
manapság sok kérdést generál. A fesztiválon szervezett
nukleáris stand tökéletesen alkalmas eszköz arra, hogy
az emberek kérdéseket tegyenek fel, és hiteles válaszokat
kapjanak.
A WiN-nek van egy olyan vállalása, hogy előadás-sorozatot szervez az atomenergiáról a Duna bal partján lévő
településeken. Idén a géderlaki nyugdíjasklubra esett a
választás. A WiN három tagja nukleáris energiáról szóló
előadást tartott a júniusi klubfoglalkozáson, amelyet kötetlen hangulatú beszélgetés követett.
A WiN nukleáris standjával hagyományos nyári programként minden évben részt vesz a Gastroblues Fesztivál
főzőversenyén. A program csakúgy, mint a korábbi években, idén is rendkívül sikeres volt. A zenerajongók láthatóan nem közömbösek az országban zajló események
iránt, érdekli őket az atomerőmű új blokkjainak építése –
számos kérdés elhangzott a rendezvényen ezzel kapcsolatban.
Szucsán Marina

Pannónia pénztári hírek
Eredményes évet zárt a nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése
A nyugdíjpénztár 2015. május
28-ai küldöttközgyűlése megtárgyalta és elfogadta a pénztár 2014. évi beszámolóját és a
2015–2017. évi éves és hosszú
távú pénzügyi terveket.
A küldöttek a 2014. évi beszámolóból stabil gazdálkodási képet kaptak a pénztárról, és pozitív működési
eredménnyel fogadhatták el a beszámolót. A 2014. évi
beszámoló a kisebb mértékben csökkenő taglétszám
mellett minden más fontosabb mutatóban javulást,
bővülést mutat 2013. évhez képest.

Az alapszabály kisebb módosításokkal 2015. június
3-án lépett hatályba. A Választható Portfóliós Rendszer

Mutató
Záró taglétszám (fő)
Éves tagdíjbevétel (Mrd Ft)
Működési eredmény (M Ft)
Fedezeti tartalék záróállománya (Mrd Ft)

Szabályzata kisebb, technikai jellegű módosításokkal
később, az MNB jóváhagyását követően lép hatályba.

Újabb beolvadás a nyugdíjpénztárba
A 2015. június 18-ai küldöttközgyűlések a Quaestor
Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. július 1-jei befogadásáról döntöttek.
A beolvadással a Pannónia Nyugdíjpénztár mintegy 700 taggal és 400 milliós tagi vagyonnal gyarapodik, ugyanakkor a Quaestor Nyugdíjpénztár tagjainak
stabil pénzügyi alapokon nyugvó, jól működő pénztári
hátteret tud biztosítani.
A jogutód Pannónia Nyugdíjpénztár alapszabályát
mindkét pénztár küldöttközgyűlése, illetve közgyűlése elfogadta, amely az átalakulás napjával (2015. július
1.) lép hatályba. Az alapszabály a jogutódlás rögzítésén túl néhány technikai jellegű módosítást tartalmaz.

2013. év
34 989
6,90
-82,548
81,985

2014. év
34 723
7,75
8,4
89,269

A beolvadással összefüggésben a 2015. június 30-ai
fordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegek és
vagyonleltárak elfogadására 2015. szeptember közepén kerül sor, újabb küldöttközgyűlésen.
Egészségpénztárral gyarapodnak a Pannónia
Pénztárak
A Quaestor Nyugdíjpénztár beolvadásával összefüggő esemény, hogy a Quaestor Egészségpénztár
2015. július 1-jétől Pannónia Egészségpénztár néven
folytatja tevékenységét. A 2015. június 18-ai közgyűlés a Pannónia Pénztárak vezető tisztségviselőit választotta meg igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági
tagoknak.
Számlavezető bankot vált az Önsegélyező
Pénztár
Az Önsegélyező Pénztár – költségcsökkentési céllal – 2015. július 1-jével az UniCredit Bankhoz helyezi
át számlavezetését. A tagdíjakat fogadó új számlaszám:
10918001-00000003-09321004. Az OTP Banknál vezetett számla még néhány hónapig „él”, de kérjük tagjainkat, hogy egyénileg teljesített tagdíjbefizetéseiket
az új számlaszámra utalják.
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Az ördög nem alszik!
Vigyázzunk a napsugárzással!
Aligha van, aki ne hallott volna a napsugárzás káros hatásairól, avagy a leégés veszélyéről, hiszen az utóbbi évtizedekben ez mintegy negatív slágertémáként
rögzült a köztudatban. Jellemző ennek kapcsán, hogy az időjárás-előrejelzések az ultraviola sugárzás erősségét is közlik. Ennek ellenére hajlamosak vagyunk
megfeledkezni erről a veszélyről: a szabadban végzett munkába belefeledkezve, vagy éppen a strandolás hevében észrevétlenül repülnek a percek, az órák, és
az ember gyakran csak este szembesül a fájdalmas következménnyel, a leégéssel. Hasznos lehet tehát felfrissíteni, átgondolni a kapcsolódó tudnivalókat és a
védekezés, mindenekelőtt a megelőzés lehetőségeit.
A napfény elektromágneses energia,
amelyet a nap
és a többi csillag
bocsát ki (így
talán helyesebb
a kozmikus sugárzás
elnevezés). A napfénynek csak egy meghatározott, 100 és 400
nanométer közé eső, hullámtartománya az UV (ultraviola) sugárzás, mely
a szemnek láthatatlan. Az UV sugárzást szokás tovább bontani UVC, UVB
és UVA sugártartományokra. Az UVC
sugarak normál esetben elnyelődnek
az atmoszférában és az ózonrétegben,
azonban az elvékonyodott ózonréteg
területén elérhetik a földfelszínt. Ezeken a helyeken számolni kell biológiai
hatásaikkal, amely a bőr gyulladását,
késői pigmentálódását, a bőr felső rétegének megvastagodását jelenti, illetve
az erős szemirritációt. Az UVB képes

kiváltani az UVC fent említett hatásait,
emellett rákképződést okozhat, valamint immunrendszert gátló hatása is
van (fotoimmunoszuppresszió). Másfelől azonban ez a fénytartomány szükséges a D-vitamin szintéziséhez. A természetes napfénynek mindössze 1/15-öd
része UVB. Az UVA sugarak legfontosabb biológiai hatása a bőr azonnali
barnulása, a meglévő pigmenttartalom
sötétedése. Az UVA is bőrpírt, gyulladást kelt, de az UVB-vel ellentétben ez
csak több nap után jelentkezik. Szintén
van rákkeltő hatása.
Ezek a sugarak tehát a bőrben és a
szemben nyelődnek el, ott fejtik ki hatásaikat, mely hatások lehetnek azonnali vagy késői megjelenésűek. Az
azonnali reakciók általában toxikus,
azaz direkt károsodáson alapulnak.
Ilyen az akut napégés vagy a fototoxikus reakciók. Utóbbi esetekben valamilyen fényérzékenyítő hatású anyag

kerül a bőrre, vagy valamely szedett
gyógyszer fokozza a bőr fényérzékenységét. E korai reakciók kialakulásának
mértéke nagyban függ attól, ki melyik
bőrtípusba sorolható.
A késői, krónikus fényhatások közül
a bőr idő előtti öregedése, pigmentfoltok képződése, a különböző bőrrákok
(basalioma, spinalioma, melanoma) kialakulása a legjelentősebb. A bőr rákos
megbetegedésének
(carcinogenezis)
alapja a fény okozta maradandó DNS és
RNS károsodás, az ún. mutációk kialakulása a sejtmagban. Mindezek mellett
sok meglévő bőrbetegséget is tovább
ronthat a fényhatás.
Az azonnali, még inkább a késői
hatások kivédése miatt igen fontos a
megfelelő fényvédelem, különösen az
érzékenyebb, fehér bőrűek esetében –
már tavasztól kezdődően. A védekezés
lehet mechanikai: megfelelő ruházat,
kalap, UV-szűrős napszemüveg vise-

lése. Emellett igen nagy választékban
hozzáférhetőek a különböző fényvédőkrémek. Ezeken az SPF (Sun Protective Factor) jelölés után álló szám jelzi
a fényvédő faktor számát UVB tartományban, valamint egy + jel, ha UVA
tartományban is véd. A legjobb készítményeket a nagy fotostabilitás, a
vízállóság, nagy tapadóképesség miatt
elegendő naponta egyszer alkalmazni.
Rendelkezésre állnak kozmetikailag jól
tolerálható, emellett irritáló és allergizáló hatóanyagoktól mentes, gyakran
színezett, alapozóként is funkcionáló
készítmények. Természetesen a megelőzés alapvető eleme, hogy a leginkább
napsütéses órákban ne tartózkodjunk
a napon. Vegyük figyelembe ugyanakkor, hogy az UV sugarak nagy része
felhős időben is képes átjutni. A gyermekeket fokozottan kell védeni!.


Prancz Zoltán

Bemutatták Paks II. Multi-D tervét
A paksi blokkok építése, üzembe helyezése idején még lyukkártyába lyukasztottuk
a rendszersémák adatait az első berendezésnyilvántartáshoz, és nagygépen (IBM
360) listáztuk. A szerelés meggyorsítására
alkalmaztak egy svájci rendszert – célszámítógépen feldolgozva a fotogrammetriai felvételeket elő lehetett gyártani a
pontosított izometriatervek alapján az
egybefüggő (egyenes cső, ívelem, hegtoldat, armatúra) blokkokat. A blokkindítás
feltétele volt annak idején az R55 számítógép telepítése. Majd kaptunk Moszkvából
mágnesszalagon tartalékalkatrész-adatokat a már működő blokkokhoz, melyhez
egy egész csapat jött javítani. A személyi
számítógép, a hálózat, a grafikus képernyő,
az AutoCad program csőcsatlakozás-ellenőrző rutinnal még ki sem volt találva, nem
is beszélve a mobil-, az okostelefonokról.
Multi-D Engineering címmel rendezett
nemzetközi konferenciát a Roszatom állami konszernhez tartozó Nyizsnyij Novgorodi Mérnöki Iroda Atomsztrojexport
vállalat Moszkvában 2013. június 13-14.
között, melyen húsz ország szakemberei
vettek részt. Az ott bemutatott program
egy egységes informatikai rendszer, melynek segítségével naprakészen követhetők
a munkafolyamatok a tervezéstől a kivitelezésen keresztül az üzembe helyezésig.
Az adatbázisban minden tevékenységet,
eseményt rögzítenek (az eszközök, beren-

dezések tervezése, gyártása, melyik fázisában tart, valamint, mikor, hova, kik építették be). A folyamat az igényekkel kezdődik,
mely dokumentummá, majd modellé válik
– természetesen virtuálisan körüljárható
3D-s modellé. Azon az építés fázisai követhetők – mi van kész, minek hova kell kerülnie, de az üzemeltetés közbeni állapotokat,
a lebontási folyamatát is modellezhetik,
optimalizálják, hogy költségszinten, határidőn belül maradjanak.
Először is a 3D-s modellre épül, kiegészül az ütemezéssel (időtengely 4D), a méretadatok (5D), a dolgozók (humán erőforrás 6D), az eszközök és szerszámok (7D), a
költségek (8D) – nem csoda, hogy Multi-D.
A Paks II. beruházás fővállalkozója, a
NIAEP-ASZE sajtótájékoztatót tartott Budapesten május 28-án abból az alkalomból,
hogy berögzítették a magyar fél által ös�szeállított 12 700 követelményt a Multi-D
informatikai rendszerébe.
Alekszej Szacsik marketingvezető elmondta, hogy a legmodernebb számítástechnikai megoldásokat tartalmazó
Multi-D modellező rendszer működése óta
projektenként kimutatható az optimalizálás eredménye – a tavaly átadott rosztovi
atomerőmű 3. blokkját két hónappal határidő előtt fejezték be. Minden „dimenzióban” nagy segítség a háttéradatbázis.
A rendszer nemcsak a beépített anyagokat
követi nyomon, hanem például a dolgozó-

kat is a munkavédelmi sisakjukba épített
chip segítségével, ami adatokat továbbít
arról, hogy milyen munkafázissal mennyi
időt tölt el a dolgozó – lehetőség adva normázás vagy nemzetközi összehasonlításra.
A rendszer lehetővé teszi, hogy az
építési helyszínekre telepített kamerákkal az építés munkafolyamatait nyomon
kövessék.
Természetesen a tárolt információkhoz
egy meghatározott hierarchia szerint lehet

hozzáférni. Hét vezetői szintre definiálták
az ellenőrző jelentéseket.
Végül Alekszej Szacsik megemlítette,
hogy a konszern több mint 100 milliárd
dolláros megrendelésállománnyal rendelkezik. Kilenc blokkot épít Oroszországban,
és összesen 18 blokk kivitelezésén dolgozik. A közvetlenebb kapcsolat érdekében
képviseletük van szerte a nagyvilágban
már 15 országban, 1998 óta Magyarországon is.

gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Mácsik György
Gyurit az otthonában kerestem fel, hogy felidézzük az erőműves éveket, és meséljen a nyugdíjas éveiről. Paks egyik
csendes utcájában lakik a feleségével, a ház és környezete
újságba illő idilli képet fest.
– Csodaszép az udvarotok, a növények és a sok-sok virág.
Látszik, nem tétlenkedsz itthon, a kaputokra ki lehet írni,
hogy az „Én virágos házam”.
– Eltaláltad, mert valóban minden évben megkapjuk ezt
a kedves feliratot a kapunkra. Valóban sokat dolgozom a
kertben, és gondozom a növényeket, de a virágok babusgatását a feleségem végzi. A házat közösen építettük 1988–
89-ben, imádunk itt élni.
– A nyugdíjas éveid hogyan telnek, mióta vagy nyugdíjas?
– Az erőműben 1979-ben az Építészeti Osztályon kezdtem
dolgozni. Ahogy nőtt a vállalat, úgy nőttek a feladatok. Az
eredeti szakképesítésem víz- és gázszerelő volt, de az épületgépészetben találtam meg az igazi hivatásomat. Munka mellett sokat tanultam, különféle képzéseken vettem
részt. Emlékszem a technikusi vizsgára, többen jártunk az
erőműből az egyik kolléga tanyájába, a szekszárdi Csötö-

nyi-völgybe, és ott készültünk a vizsgákra. Megszereztem
a TÜV-ös nemzetközi bizonyítványt is. A ledolgozott 28
év alatt voltam munka-előkészítő, műszaki ellenőr, minőségellenőr, állapotfelügyelő, és minőségbiztosítási feladatokat is elláttam. A Karbantartás-technológiai Osztály
építész-épületgépész csoportjának a vezetőjeként jöttem
nyugdíjba 2007-ben. A fiam akkor kezdte a családi házának az építését, és a munkája mellett nem tudott az építkezésnél mindig ott lenni. Akkor, mint friss nyugdíjas, rögtön
„főállásom” lett, irányítottam és felügyeltem a ház építését.
Az első év hamar elszállt, majd jöttek az otthoni tennivalók.
Sokat segítettem a szüleimnek és a feleségem szüleinek.
Faddi születésű vagyok, a szüleim ott éltek. Már nyugdíjas voltam, amikor az egészségük megromlott, és naponta
jártam hozzájuk és ápoltam őket. Sajnos három és fél éve
elmentek. A feleségem édesanyja is beteg lett, akit egy éven
át segítettem a gyógyulásban, hiszen a lányai mindannyian
dolgoztak. A mai napig jó a kapcsolatunk, és nagyon tiszteljük és szeretjük egymást. Tudatosan mondtam így, és
nem azt, hogy az anyósom, mert ha rajtam múlna, nem
lennének anyósviccek. Ha lemegyek vásárolni, ügyeket intézni, mindig a háza felé kanyarodok, és benézek hozzá.
Az itthoni teendőket szívesen megcsinálom. A hétvégeken
rendszeresen összejön a nagycsalád, segédkezem a főzésben, és a mosogatást, felmosást is szívesen megcsinálom.
– A volt kollégáiddal tartod a kapcsolatot?
– Igen néha bemegyek az erőműbe, ahol mindig szívesen
fogadnak, és megnézem a fiatalokat. Az osztály- és évzáró
bulikra, névnapi összejövetelekre a mai napig kapok meghívást. A Csötönyi-völgyben együtt tanulókkal – több évtizede – évente találkozunk egy ottalvós buli keretében.
Nagyon szeretek sétálni, szinte naponta megyek boltba,
és akkor is találkozom a régi ismerősökkel. A piaci napo-

kat akár nyugdíjas-találkozónak is nevezhetem, hiszen ott
mindig összefutok régi arcokkal, akikkel véleményt cserélhetünk a napi aktualitásokról.
– Szerettek utazni, kirándulni?
– Nagyon szeretünk utazni. Rendszeresen megyünk a családunkkal Balatonfüredre, Fadd-Domboriba. Hétvégeken
a környező települések rendezvényeire, koncertekre, színházba járunk. Cserkeszőlőre évente többször elmegyünk.
Bikalra is járunk, nagyon sok program és látnivaló várja az
odalátogatókat. Egyedülálló a lovasszínház bemutatója, az
idén a János vitézt nézzük meg a családdal.
– A családodról legyél szíves pár szót mondani.
– Feleségemmel 39 éve élünk boldog házasságban. Mondhatom, hogy az életem legjobb választása volt, mindig mellettem állt és segítette a munkámat, összefogta a családot.
Balázs fiunk építész, az erőműben dolgozik, Pakson lakik a
családjával. Két gyönyörű unokám van, Bende az idén lesz
7 éves, Andor 2 éves. Petra lányunk Baján él és dolgozik,
informatikus könyvtáros a főiskola könyvtárában.
– Milyen hobbid van?
– Az én hobbim a két unokám. Imádjuk a Dunát, a gesztenyefák alatti séták, kirándulások mindig nagy élményt adnak. Amikor velük vagyok, elfeledem minden fájó részem,
és az öröm, amit adnak, a világon mindennél többet ér.

Vadai Zsuzsa

Nyugdíjba vonult kollégáink
2015. július
Július hónapban felmentését megkezdte:
Ferenczi Józsefné GIG GKFO PSZO osztályvezető
Herman Géza KAIG ÜFFO AO osztályvezető
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Közhasznúsági jelentés

Törzsgárdatagsági
elismerések

Beszámoló a Műszakosokért Alapítvány 2014. évi működéséről
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél működő Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete szociális és rehabilitációs
célú alapítványt hozott létre 2004-ben a három műszakos
munkavállalók és családtagjaik megsegítésére.
Az alapítvány 2014-ben az Alapító Okiratában meghatározott célok szerint, a rászoruló munkavállalók megsegítése érdekében működött.
Az alapítvány nyitó pénzeszköze 2014. évben 2 167 037
Ft volt.
Az alapítvány ebben az évben 1%-os támogatást kapott, melynek összege 560 267 Ft volt, továbbá az Alapító részéről a MÉSZ számlájáról 8 000 000 Ft-ot utaltak át.
A folyószámla kamata 337 Ft.
Az előző évekhez hasonlóan az alapítvány ez évben is
csak pénzbeli támogatás formájában nyújtott segítséget a
rászorulóknak.
Az alapítvány által nyújtott támogatás bruttó összege:
9 152 000 Ft volt, a levonások után 8 951 200 Ft-ot kaptak
kézhez az érintettek.
2014. évben az alapítvány az EHO, banki költség, könyvvezetési díj stb. címén 507 919 Ft költséget fizetett ki.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben is díjazás
nélkül látta el a feladatát, így ez nem jelentett külön költséget.
Az alapítvány összes kiadása 2014-ben 9 545 909 Ft-ot
tett ki.
A 2014. évi pénzmaradványok összege: 1 181 732 Ft.
Az előző évhez viszonyítva a támogatások összege és a
támogatásban részesülők száma növekedést mutat.
A változás a következő: a támogatásban részesülők száma 111 fő, növekedést mutat, 42%-kal emelkedett. Meg-

változott a különböző támogatási formában részesülők
létszámának belső aránya: betegségi támogatásban 45 fő,
születési segélyben 36 fő, temetési segélyben 19 fő, valamint rendkívüli segélyben 10 fő részesült. Rokkantsági támogatásra 1 igény volt.
Az alapítvány minden nehézségek és problémák ellenére célkitűzéseinek megfelelően eredményesen működött, a rászoruló munkavállalók érdekeit szolgálva.

2015. június
10 éves

Feil Roland
Kovács János
Ragoncsa István
Szaksz Szilvia
Vajna-Schämer Hajnalka
Petter László
Nyiratiné Fehér Edit Margit
Jantner Mária

MIG MFO IMO
KAIG KAFO AKO
KAIG ÜFFO BRO
BIG SKVFO DO
GIG LOGFO BSZO
GIG LOGFO BSZO
HUIG HUFO MSZO
HUIG HUFO JLO

20 éves

Tarczal István

BIG RENDO
30 éves

FELNŐTTKÉPZÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

2015. augusztus 3.
hétfő, 14.00 - 16.00 óra
LEVELEZŐ és NAPPALI KÉPZÉSEK,
TANFOLYAMOK

Kiss Marianna
Varga Kálmán
Teleki Gábor
Féhr János
Harmath Péter István
Nagy Tibor
Csepregi Anikó
Molnár Istvánné
Lovas Tiborné
Tóthné Laki Éva
Zámbó László
Szeip Attila
Mérges Miklós
Major Balázs László
Németh Pál
Soltyka-Hecz Jolanta
Puch Ignác



ÜVIG ÜIFO ÜVO
ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO IÜO
ÜVIG VEFO VEO
ÜVIG VEFO RHKO
MIG NUFO
MIG NUFO FEO
KAIG KAFO FKO
KAIG KAFO VKO
KAIG ÜFFO AO
BIG SKVFO DO
BIG SKVFO DO
GIG GKFO PSZO
HUIG OKFO SZIMO
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Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit
Az Országos Kéktúra rövid története
Európa első hosszú távú turistaútját születése óta ezrek
járták már. Szent István királyunk halálának 900.
évfordulójára, 1938-ra készült el az akkor még
910 km-es út, az Országos kék út. Kezdeményezője a Magyar Turista Egyesület akkori elnöke, Cholnoky Jenő volt.
A második világháború vészes éveit követően 1952-től a „Munkára, Harcra Kész” és az
„Ismerd meg hazánkat” elnevezésű mozgalmak
újraélesztették a túramozgalmakat, amelynek
egyik első túraeseménye a Tapolcától Tolvajhegyig
terjedő 852 km-es, 25 szakaszra osztott útvonal.
Nem kellett sokat várni, és a Lokomotív Sportkör 1953-ban megjelentette az első Kéktúra füzetet, amely egy mindössze 12 oldalas kiadvány
volt. Ugyanebben az évben adták ki az első jelvényt a túra teljesítéséért.
Birtokosainak száma mára már elérte a négyezer főt.
Néhány év múlva pedig megjelent egy térképvázlatokkal is kiegészített
füzet.
1961: Megalakul az Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ)
Kék-túra Bizottsága. Egyre többen kezdik bejárni a túraútvonalat.
1964: ,,Az Országos Kék-túra útvonala mentén” címmel újabb kiadvány lát napvilágot, amely a Sümegtől a Nagy-Milicig terjedő útvonalat
színes térképmellékletekkel mutatja be. A kis kézikönyv szerkesztője Thuróczy Lajos.
A hetvenes évek fontos mérföldkövet jelentenek a túraútvonal életében. Meghosszabbítják az utat a nyugati határszéli Velem községig.
1979: ,,Másfélmillió lépés Magyarországon” címmel, Rockenbauer Pál
vezetésével a Magyar Televízió útifilmet forgat.
Hét évvel később a stáb ,,Még egymillió lépés…” megtételére vállalkozik, amely az akkori nyugati pontból indulva éri el Szekszárdot.
1989: A ,,Még egymillió lépés…” útvonala a Kék út szerves részévé
válik, és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra nevet kapta.
1992: Felfestik a következő szakaszt is, a szakasz neve az Alföldi Kéktúra nevet viseli.
1996: Elkészül az országon átívelő hatalmas kör, egésszé formálódik
az Országos Kéktúra.
Az évtizedek folyamán népszerű útvonallá nőtte ki magát a Salgótarján – Ózd-Diósgyőr útvonalon haladó Kohász Kéktúra, amelynek nyomvonala nem mindig esik egybe a Kékkör útvonalával.
Az előbbihez hasonló népszerűséggel rendelkező út még a badacsonyi
hajóállomástól induló, Pétfürdőig tartó közel 94 km-es Balaton-felvidéki
Kéktúra és a Szob-Diósjenő útvonalon haladó Börzsönyi Kéktúra.
Az előző számban megjelent kérdésünkre (Mit ábrázol a kép?) a helyes
válasz:
Szúrós csodabogyó
Következő feladványunk: Mit ábrázol a kép?


Lehmann Katalin

Egy festmény és mögötte egy festő
Claude Monet sorozatai

Monet-t tartják az impresszionizmus legkiemelkedőbb alakjának, vezető egyéniségének. Az irányzat a nevét is az Impresszió, a felkelő nap c. 1872-ben készült képéről kapta.
Az impresszionisták megpróbálták megfesteni a pillanatot, mintegy megállítva az időt.
A festményeken tulajdonképpen a festők benyomásait láthatjuk, a fények és a színek újszerű alkalmazásával. Ezeknek nagyon szép példái Monet sorozatképei.
„Nagyon szeretem Londont, de csak télen,
egyetlen tömeg, egységes egész, és olyan
egyszerű. De Londonban főleg a ködöt szeretem, a köd az, ami olyan grandiózus méretet
ad neki… Hogyan festhették meg a XIX. sz.
angol festői tégláról téglára? Azok az emberek olyan téglákat festettek, amilyeneket
nem is láttak, amilyeneket egyáltalán nem
láthattak!” – vallott erről Monet. A londoni
Parlament-sorozatát nézve is a fények játékát
láthatjuk, ahogy a ködön áttörve vagy a vízen
játszva, eddig még festményeken nem látott
színeket, árnyalatokat hoznak létre.
1899 és 1901 között háromszor is járt Londonban – ezek voltak az itteni utolsó útjai –,
fiát látogatta meg, aki angolul tanult. A Hotel
Savoyban szállt meg, a szobája ablakából a
Waterloo-hídra látott, és
innen a szobája erkélyéről készült egyik sorozata. A Parlamentről készült
képeket a vele szemközt
lévő Saint Thomas kórház
erkélyéről festette meg.
A rueni katedrálisról
készült sorozata talán a
legismertebb. Itt tartózkodásának oka először
egy örökösödési ügy volt,
amikor a katedrálissal
szembeni hotelben szállt
meg, de a visszatérései
már a téma továbbgondolásának köszönhetőek.
A festő kora reggeltől

festett, és félóránként cserélte a vásznakat,
így tudta megragadni a pillanat varázsát. Ezt
a sok vásznas technikát alkalmazta más sorozatoknál is.
Még egy korábbi kísérletezését említeném meg, amelyek Párizsban, a Saint Lazare
pályaudvaron készültek még 1877 körül. Ekkor a pályaudvar állomásfőnökétől engedélyt
kapott, hogy festhessen, sőt ha a téma úgy
kívánta, kedvéért beindítottak egy vonatot
is, hogy elegendő füst legyen, vagy éppen kiürítették a peront.
Beszélhetnék még a szénakazlakról festett
sorozatáról, a normandiai partokon, a Velencében készült képekről, és sorozatnak tekinthetjük az előző számban bemutatott tavirózsás képeit is.
Susán Janka

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Molnár Istvánné (1956–2015)
2015. május 5-én, 58 éves korában elhunyt Molnár Istvánné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. december 29-én született Pakson. 1982. október
11-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007. december 30-án történő
nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon primer köri büfékezelőként dolgozott.
Temetése 2015. május 28-án Pakson, az evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Kis Károly (1930–2015)
2015. május 22-én, életének 85. évében elhunyt Kis Károly, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1930. augusztus 27-én született Székesfehérváron. 1980.
április 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1990. október 1-jén történő
nyugdíjazásáig a Vegyészeti Osztályon dolgozott analitikus laboráns munkakörben.
Temetése 2015. június 6-án Pakson, az evangélikus temetőben volt, ahol kívánsága szerint szűk családi körben kísérték végső útjára.
Mérges Miklós (1940–2015)
2015. június 1-jén, életének 76. évében elhunyt Mérges Miklós, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1940. január 11-én született Tengelicen. 1984. augusztus 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1994. december 31-én
történő nyugdíjazásáig a Turbina Osztályon dolgozott szekunder köri művezető
munkakörben.
Temetése 2015. június 9-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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Babahírek
A nevem Pukli Milán Krisztián. 2015. április
25-én születtem Szekszárdon. Születésemkor súlyom 3550 gramm, hosszúságom 54
centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a családba. Nagyon szeretem a hasamat. Jó kisfiú vagyok, gyakorlatilag eszem,
alszom, ha pedig fenn vagyok, rengeteget
mozgok és sokat nevetgélek. Apukám, Pukli Krisztián, a Reaktor Osztályon primer köri
főgépész, anyukám, Pukliné Bátai Mónika,
Szekszárdon egy olasz bútoripari cégnél
szabász, rajzoló.
Radóczi Lili a nevem. Szekszárdon születtem 2015. május 9-én, 3070 grammal és
51 centiméterrel, második gyermekként
érkezve a családba. Négyéves bátyám,
Levente, azóta is féltő gondoskodással vigyázza minden rezdülésemet, de természetesen az egész család hercegnőként kezel.
Jókat eszem, ébren érdeklődően nézelődök, és már most rengeteget mosolygok.
Igazi „Borsószem Királykisasszony” vagyok
– szeretem, ha valaki felvesz, és imádok a
hordozókendőben aludni, miközben anya
sétálgat a tesóval és velem. Apukám, Radóczi Martin, az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatánál dolgozik, anyukám, Radócziné Hornyák Ivett pedig
itthon van velem, hogy minél több csajos programot csinálhassunk együtt.
Bartos Roland vagyok. 2015. május 16-án
Szekszárdon születtem 3270 grammal és
53 centiméterrel. Második gyermek vagyok
a családban, van egy másfél éves nővérem,
Petra. A szüleim szerint jó baba vagyok, főleg, ha kézben ringatnak. Már a hajmosást is
jól tűröm. Sokszor fáj a pocakom, de ennél
több fejfájást okoz a gondoskodó nővérem,
aki nagyon szeret, segít fürdenem is, csak
ő még nem túl óvatos. Azért jókat szundítunk együtt ebéd után. A szüleink sem panaszkodhatnak, ugyan későn fekszem, de
csak kétszer kelek fel éjjel: fél háromkor és
hatkor. Apa, Bartos Roland, KÜV-operátor a
Reaktor Osztályon. Anya, Bartos-Molnár Rózsa, szerződéskötő a Beszerzési Osztályon.
Szepesi Viktóriának hívnak, és 2015.
május 21-én, 14 óra 30-kor láttam
meg a napocskát Pécsen. Születésemkor 3380 gramm és 49 centiméter voltam. Az első, régóta várt csemete vagyok a családban és a második unoka
egy hónapon belül, nagyszüleim nagy
örömére. Imádom a pocakomat megtömni, és szeretem, ha a babakocsi
álomba ringat, olyankor semmi sem
tud az alvástól eltántorítani. Apukám,
Szepesi Zoltán, a Radioaktívhulladék-kezelő
Osztályon dolgozik folyékony radioaktívhulladék-kezelő gépészként. Anyukám, Füredi Anita, itthon vigyáz rám.
A nevem Antal Tamás. Szekszárdon születtem 2015. június 2-án. Születéskor súlyom
3890 gramm, hosszúságom 56 centiméter
volt. Első gyermekként érkeztem a családba. Kedvenc hobbim az alvás, de ennél jobban a hasamat szeretem. Ébren sokat néze-

lődök, és talán kicsit akaratos is vagyok, de álmomban apa és anya nagy
örömére mosolygok is már. Apukám, Antal Tamás, az Atomix Kft. Biztonsági
Szolgálatnál vagyonőr. Anyukám, Besenczi Zsanett, a Paksi Kormányablakban ügyintézőként dolgozott születésemig.
Oláh Bence vagyok, és Szekszárdon születtem 2015. június 9-én. Súlyom születésemkor 3480 gramm és hosszúságom 53 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a
családba, akit már nagyon vártak szüleim.
Nagyon jó alvó kisbaba vagyok. Szeretem
a hasamat, és teli pocival nagyokat tudok
aludni, éjjel is hagyom szüleimet pihenni.
Jókedvű, sokat mosolygó kisfiú vagyok, a
szüleim szeme fénye. Apával az esti fürdetést
nagyon szeretem. Apukám, Oláh Sándor, az
Atomix Kft.-nél személy- és vagyonőrként
dolgozik, anyukám, Oláh-Rózsa Gyöngyi, születésem előtt a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskolában iskolatitkárként dolgozott.
Vaszkó Zsolt a nevem. Szekszárdon születtem 2015. május 12-én 11 óra 4 perckor. Súlyom 3550 gramm, hosszúságom 54
centiméter volt. Egészséges, jókedvű, jó étvágyú baba vagyok, hobbim a kocsikázás,
sétálgatás Furkóval, a kutyapajtással, nevetgélés anyával és apával, de egyelőre természetesen a jól megérdemelt tejci mindennél
fontosabb. Anyukám, Vaszkó-Csapó Anna, a
születésem előtt a látogatóközpontban dolgozott, apukám, Vaszkó Zsolt, informatikai
munkatárs a Karbantartási Főosztályon.

Kissné Farsang Erika

Mi illik?

Telefonetikett
„A telefon térben és nem időben távbeszélő!” – tanított minket annak
idején apám, amit a testvéremmel próbáltunk is betartani. Már a nyolcvanas években sem volt olcsó mulatság az egész délutános telefonálás,
de ez a mondás ma is helytálló. Igaz, manapság inkább pityeg, csipog,
rezeg vagy zenél, de ugyanúgy beszélni kell bele, és ha módunk van rá,
udvariasan tegyük mindezt.
Az általános telefonetikett eltérhet az üzleti életben használatos szabályokétól. Hangosan – de ne üvöltve –, érthetően beszéljünk, udvarias
köszönéssel mutatkozzunk be. Ha mégis túl hangosak vagyunk – amit
általában nem érzékelünk –, hajtsuk be legalább az ajtónkat, hogy ne
zavarjunk ezzel mást. Mindig mondjuk el röviden, kit, miért keresünk.
Egyik esetben sem kell megsértődnünk, ha megkérdezik tőlünk, milyen
ügyben keressük az illetőt. Soha ne együnk, igyunk, dohányozzunk telefonálás közben, mert mindez behallatszik, ugyanúgy, mint amikor az
asztalon éppen rendet rakunk, vagy a mellékhelyiségben tartózkodva
mobilozunk. Egyébként is fontos, hogy a telefonálást fogjuk rövidre, hiszen az idő pénz. Ha megszakadna a hívás, mindig a kezdeményező feladata az újrahívás.
Az üzleti életben a szabályok merőben mások lehetnek. Ott leginkább
a titkárnő által közvetített kép jellemzi a céget, lehet véleményformáló
szerepe. Ezért fontos, hogy ők is mindig udvariasan kommunikáljanak.
Ne tőlük várja el főnökük, hogy harmadszorra is ugyanazt a kifogást
kelljen elmondaniuk, ha nem szeretnének valakivel beszélni. Ha vendégünk van, vagy éppen értekezleten vagyunk, a legjobban tesszük, ha
elhalasztjuk a telefon felvételét, illetve jelezzük előre, ha mindenképpen
fogadnunk kell az adott hívást. És ne felejtsük el a legfontosabbat: este 9
után nem illik telefonon keresni senkit, semmilyen ügyben, ugyanúgy,
ahogy ebédidőben sem szerencsés.
Czibuláné Mayer Szilvia

