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A Paksi Atomerőmű
az olcsó energia garanciája

Szállítói Nap 2016
Ezúttal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetői vehették
át a Kiemelt Szállító díjat, amelyet a Paksi Atomerőmű az intézmény több évre
visszamenőleg nyújtott teljesítménye alapján ítélt oda.

Az atomenergia ma a biztonságos energiaellátás alappillére Magyarországon,
és ez hosszú távon így marad – jelentette ki Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter, miután látogatást tett a Paksi Atomerőműben 2016. március 21-én.
aki a látogatás során találkozott a Paksi
Atomerőmű dolgozóival, és egyeztetett
az atomerőmű vezetőivel, a szakszervezetek képviselőivel is. A nemzeti fejlesztési miniszter hangsúlyozta, hogy
a kormány kiemelt figyelmet fordít a
létesítményre, amely a fenntartható
rezsicsökkentés és az olcsó energia garanciája.


Folytatás a 2. oldalon.
Fotó: Bodajki Ákos

A tárcavezető szerint a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően egyre
hatékonyabban működő atomerőmű
nélkülözhetetlen a rezsicsökkentés
eredményeinek megőrzéséhez is.
„Magyarország energiafüggőségének
csökkentése csak fenntartható módon
történő energiatermeléssel képzelhető el, ebben pedig több mint három
évtizede kulcsszerepet tölt be a Paksi
Atomerőmű” – mondta Seszták Miklós,

A Kiemelt Szállító díj 2015. évi nyertese évtizedek óta meghatározó partnere a Paksi Atomerőműnek. Az együttműködés során nélkülözhetetlen
tudományos háttér biztosításával segíti
elő az erőmű biztonságos üzemeltetését.


Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1999
óta a Szállítói Nap rendezvényen ad
tájékoztatást az üzemi területen munkát végző, legfontosabb üzleti partnerei részére az atomerőmű működését
érintő eseményekről, a közös munkával
kapcsolatos tapasztalatokról és célkitűzésekről.

10 százalékpontos javulás a Paksi
Atomerőmű biztonsági kultúrájában
A biztonsági kultúra szintjét meghatározó valamennyi érték javult, összességében pedig jelentős, 10 százalékpontos emelkedéssel jellemezhető a biztonsági kultúra szintje
az atomerőműben a 2015 októberében készült kérdőíves felmérés szerint. A vizsgálat
célja az volt, hogy képet adjon arról, milyen a biztonsági kultúra szintje a társaságnál,
azaz mennyire tekintik fontosnak, elsődlegesnek a munkatársak az ezzel kapcsolatos
intézkedéseket, mennyire része mindennapjaiknak, a munkájukkal kapcsolatos gondolkodásnak. A kérdőívek elemzését követően kapott eredmények azt igazolták, hogy
pozitív irányban történt változás az elmúlt két évben a biztonsági kultúra területén, a
dolgozók biztonságközpontú viselkedésében és gondolkodásmódjában.
2013 márciusában indult a Biztonsági
Kultúra Fejlesztési Program, amely a
biztonságközpontú viselkedést és gondolkodásmódot hivatott fejleszteni.
Nukleáris létesítmény működésében
a biztonság alapvető fontosságú és elsődleges szempont, a Paksi Atomerőmű
is ez alapján működik, a biztonsági igények szem előtt tartása a legfontosabb a
vállalat számára. A technológiát üzemeltetők gondolkodásában, mindennapi
munkájában a biztonságnak kell lennie

az elsődlegesnek. Ennek az attitűdnek
a magas szinten tartása és annak meghatározott időközönkénti mérése azért
fontos, hogy a biztonságtudatos tulajdonságok és viselkedési módok felmérésével meghatározhassuk a biztonsági
kultúra szintjét. Az Aon Hewitt Humán
Tanácsadó Kft. 2013-ban végzett először
célzott biztonsági kultúrával kapcsolatos
felmérést, majd ezt megismételte tavaly
októberben.

Folytatás a 2. oldalon.
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Gyere el, és hozd a családot, barátokat, ismerősöket is!
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A Paksi Atomerőmű
az olcsó energia
garanciája

Folytatás az 1. oldalról.
Az eredményekről elmondható, hogy 2013-hoz képest
10%-kal magasabb volt a kérdőívek kitöltési aránya.
A felmérés online és papíralapú kérdőívek alapján,
anonim módon történt. A válaszok alapján elért eredmények igazgatóságonként különböztek, amelyeket
összesítettek. A kérdőíves felmérést fókuszcsoportos
beszélgetések is követték, amelyek az erőmű dolgozóinak minden spektrumát érintették igazgatóságonként. A biztonsági kultúra szintjét egy ún. főindex szerint határozták meg, amelynek hét összetevője van.
Erre a hét kulcsfontosságú összetevőre vonatkoztak a
kérdések, amelyek a biztonságos működésben meghatározó szerepet töltenek be. A dolgozói válaszok
alapján a PA Zrt. jelenlegi biztonsági kultúra főindexe
84%-ot érte el, míg 2013-ban ez az eredmény 74%-os
volt. Az index számszerű adatánál igazán a biztonsági
kultúra szempontjából fontosabb mutató a változás
iránya, hogy a főindex mellett a hét kulcsfontosságú
összetevő mindegyike további erősödést mutat. A biztonság iránti elkötelezettség, amely társaságunk biztonsági kultúrájának legfontosabb összetevője 89%os támogatást kapott. Ez azt jelenti, hogy a társaság
vezetőségének és munkavállalóinak elsődleges célja,
hogy az erőmű biztonságosan működjön, és ezért
mindent megtesznek. A konzervatív döntéshozatalra
vonatkozó kérdések eredménye 93%-ot ért el. A konzervatív döntéshozatal témakörre vonatkozó kérdé-

sek azt takarták, hogy ha az erőműben a munkavállaló egy új, ismeretlen feladattal, helyzettel találkozik,
akkor át kell gondolnia, hogy az nem veszélyezteti-e
saját vagy mások biztonságát. A válaszadók 92%-a értett egyet a jelentési kultúra fontosságával. A jelentési
kultúra a biztonság meghatározó tényezője, hogyha
bármilyen hiba történik, akkor az jelentve és megfelelően dokumentálva legyen. A hiba okait minél előbb
meg kell határozni és kezelni kell, ezzel megakadályozható lesz a hiba megismétlődése. A folyamatos
fejlődés meghatározó attribútuma a biztonságnak.
Törekedni kell a folyamatos fejlődésre, a munkavállalók tudásának fejlesztésére, hiszen a szakmai fejlődés
támogatja a biztonság magas szinten tartását. A tanuló szervezet fontosságával munkatársaink 78%-a
értett egyet. A biztonsági kultúra felmérésének célja
az is, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol a további fejlődésre, nagyobb odafigyelésre van szükség.
A munkavállalók visszajelzései alapján ilyen például a
kommunikáció és információátadás területe, de a már
alkalmazott eszközök mellett van lehetőség a motiváció további erősítésére.
Volent Gábor biztonsági igazgatót idézve „A biztonság nem egy statikus állapot, folyamatos foglalkozást, odafigyelést igényel, hogy a biztonsági színvonal
megőrizhető, fejleszthető legyen.”


Laszlóczki Ivetta

Fotó: Vincze Bálint

Folytatás az 1. oldalról.
A tárcavezető rámutatott, elengedhetetlen, hogy az
atomerőmű a lehető legbiztonságosabban és leghatékonyabban működjön. A hatékonyság folyamatos javítására példaként említette a 15 hónapos üzemeltetési ciklus
közelmúltbéli bevezetését, amelyet a magyar nukleáris
ipar és a hazai tudományos élet összefogásával létrehozott új üzemanyag-kazetta alkalmazása alapozott meg.
Seszták Miklós kiemelte, hogy jó ütemben halad a 3.
és 4. blokk üzemidő-hosszabbítása is, amely további
20 évre biztosítaná a Paksi Atomerőmű működését. „A
termelési hatékonysággal legalább egyenértékű követelmény a létesítmény működésének biztonságossága,
amelynek fenntartásában és növelésében a kormányzat
továbbra is számít az itt dolgozók felelősségteljes és elkötelezett munkájára” – szögezte le a nemzeti fejlesztési
miniszter.
Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója arra emlékeztetett, hogy az
MVM Csoporthoz tartozó Paksi Atomerőmű 2015-ben
a megtermelt villamos energia mennyisége és a biztonsági mutatók szempontjából is rekordévet zárt. „A Pakson dolgozó kollégák több évtizedes elkötelezettsége
nélkül ma nem tartana ott az erőmű, ahol tart. Tulajdonosként úgy véljük, ezt az eredményes csapatot meg
kell becsülni” – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató.
Csiba Péter aláhúzta, hogy Magyarország energiaellátását egyedül az MVM képes tartósan, stabil keretek
között, megfizethető árszinten garantálni. Az elnökvezérigazgató meggyőződése szerint ez akkor tartható
fenn hosszú távon, ha a Paksi Atomerőmű továbbra is
az MVM Csoport tagjaként működik.
„A biztonságosság és a hatékonyság növelése folyamatos célkitűzés az atomerőmű számára, ennek
jegyében idén megkezdődik a dízelgenerátorok üzem
közbeni karbantartásának bevezetése és a turbinák rekonstrukciója is. E munkálatok eredményeként tovább
javul a Paksi Atomerőmű nemzetközi szinten is kimagasló rendelkezésre állása, ezzel pedig növekszik az
olcsó és környezetkímélő módon, szén-dioxid kibocsátása nélkül megtermelt villamos energia mennyisége” –
mondta el Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója.

10 százalékpontos javulás a Paksi Atomerőmű
biztonsági kultúrájában

Miniszteri kitüntetéssel ismerték el Bajsz József munkáját

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Zrt. felterjesztésére Papp Katalin vagyon- és portfóliókezelési osztályvezetőt (MVM Zrt.) és Bajsz Józsefet, a Minőségfelügyeleti Főosztály (MVM PA Zrt.) vezetőjét 2016. március 17-én, nemzeti ünnepünk alkalmából a nemzeti fejlesztési miniszter eredményes és példamutató
tevékenységéért miniszteri elismerésben részesítette.
Bajsz József 1977 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben. 2003 óta vezeti a
Biztonsági Igazgatóság Minőség
felügyeleti Főosztályát. Pályafutása
során több, az atomerőmű biztonságos és megbízható üzemeltetése
szempontjából fontos munkakörben dolgozott. Többek között részt
vett a Paksi Atomerőmű 1. blokkjának energetikai indításában is.
Munkájával a hazai és nemzetközi nukleáris szakmában is elismerést vívott ki. Aktívan közreműködik a Magyar Nukleáris Társaság
munkájában. Gyakori résztvevője a
Nemzetközi Atomenergia Ügynök-

ség szakmai fórumainak, dolgozott
az Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége működésének beindításában, koordinálta a VVER-erőművek szakmai együttműködését,
részt vesz az Eureletric munkájában.
Több mint 20 nemzetközi atomerőművi vizsgálatban közreműködött
szakértőként, Kínától az Egyesült
Államokig.
Bajsz József tevékenységével kiemelkedően hozzájárul az atomenergia energetikai hasznosítását
célzó módszerek fejlesztéséhez és a
nukleáris kultúra terjesztéséhez.
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Urántoll és Atomtoll 2016
Paks város önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. március 11-én
tartotta a magyar sajtó napja ünnepséget az Erzsébet Nagy Szállodában. A köszöntők után a kézdivásárhelyi diákok műsorát látták a helyi sajtó képviselői.
Ez alkalomból adták át az Urántoll és az Atomtoll díjakat.

A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
a 2015. év kiemelt szállítója

az Atomerőmű című újságban tudósítók tevékenységének elismerésére alapította a vállalat vezetése. Az olvasói
díj értéke erkölcsi elismerés, hiszen a
lapban tudósítók nem hivatásos újságírók, hanem mérnökök, technikusok és
előadók, akik saját munkájuk mellett
publikálnak az atomerőmű és környezete eseményeiről. A 35 000 példányban
megjelenő havilap az atomerőműben
dolgozókon túl ingyenesen jut el a paksi
és Paks környéki háztartásokba, hozzájárulva ezzel a létesítmény tevékenységének megismertetéséhez.
Az Atomtoll díjat az Atomerőmű újság olvasóinak szavazatai alapján idén
Lehmann Katalin kapta, aki az atomerőmű környezetének kulturális programjairól, híreiről szóló írásaival járult
hozzá a lap olvasottságához és népszerűségéhez. A nyertes a Paksi Atomerőmű metrológiai üzemében dolgozik
ügyintézőként.

Wollner Pál

Az Urántoll díjat a Paksi Atomerőmű
alapította 1992-ben azzal a céllal, hogy
elismerésben részesítsen egy, az atomenergia békés célú alkalmazásáról, a
Paksi Atomerőműről tényszerű tájékoztatást adó újságírót. Az idei Urántoll
díjazott Szládek Balázs, a legjelentősebb
nemzetközi energetikai portál, a Platts
magyarországi munkatársa lett.
Szládek Balázs tudósítóként minden esetben hiteles tájékoztatást nyújt
a portálon a Paksi Atomerőmű kapcsán
felmerült, nemzetközi érdeklődésre számot tartó témákról. A Plattsen megjelenő angol nyelvű hírek komoly nemzetközi szakmai olvasóközönséget érnek
el, az ott megjelenő cikkek elfogulatlanok, objektívek, és gazdaság-szakmai
szemszögből közelítik meg a felmerülő
ügyeket. Szládek Balázs az első olyan
újságíró, aki nemzetközi médium képviselőjeként kapta meg az elismerést.
Az Atomtoll olvasói díjat, amelyet
idén adtak át harmadik alkalommal,

A BMGE által végzett, a nukleáris technológiával kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenység eredménye az elnyelő toldatok 20
éves üzemidő-hosszabbításához szükséges
vizsgálati technológia kidolgozása, a vizsgálóberendezés megtervezése, hidraulikai
vizsgálatok a kazettafej hűtőközeg-keveredési modelljének pontosításához, APROSmodellezés bizonytalanságainak csökkentése, a VVER-440-es blokkokra vonatkozó
modellfejlesztés és számítások elvégzése.
További kiemelkedő munkája az új algoritmus kifejlesztése az inhermetikus fűtőelemek felderítésére és azonosítására.
A kutatás-fejlesztés mellett szelektív
szorbens ioncserélő töltetet, pneumatikus
alkatrészeket és csődugókat szállított, és a
letapadt ólomlemez eltávolítására vonatkozó technológiát dolgozott ki, valamint
legyártotta az eltávolításhoz szükséges
eszközt.
Az év beszállítója díjat dr. Józsa János
rektor, dr. Czifrus Szabolcs intézetigazgató
és Kovácsi Ákos tanszéki mérnök vette át.
– A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem számára az ipari kapcsolatok – mint amilyen a Paksi Atomerőművel
fennálló, több évtizedes együttműködés
– sok szempontból is kulcsfontosságúak.
Ezek révén tudnak az egyetem oktatói-kutatói bekapcsolódni olyan kutatás-fejlesztési
munkákba, melyek az ipar aktuális, valós
igényeinek megoldását célozzák. A feladatok megoldása során – amihez a világ élvonalába tartozó módszereket alkalmaznak
és dolgoznak ki – új műszaki-tudományos

Fotó: Bodajki Ákos

Fotó: Wollner Pál

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) nélkülözhetetlen
tudományos háttér biztosításával segíti elő az atomerőmű biztonságos üzemeltetését, és az üzemeltetés során felmerülő feladatok megoldásában is jelentős
szerepet vállal.

eredmények születnek. A folyamatba az
egyetem oktatói természetesen az érdeklődő hallgatókat is bevonják – mondta
dr. Józsa János. – Az utóbbi évtizedben is
nagyszámú megbízás érkezett az atomerőműtől a BME tanszékei felé. Az Nukleáris
Technikai Intézet mellett a Gépészmérnöki,
Építőmérnöki, Villamosmérnöki és Informatikai, Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Karok tanszékei is jelentős részt vállaltak és
vállalnak az atomerőműhöz kapcsolódó feladatok elvégzésében. A megbízások számát
és volumenét tekintve az egyetem részéről
továbbra is a Nukleáris Technikai Intézet
tekinthető a legjelentősebb partnernek.
Az utóbbi évtized néhány K+F-szerződését kiemelve megemlíthetjük a primer víz
ellenőrzését, a fűtőelem-meghibásodások
detektálását, termohidraulikai és reaktorfizikai számítások, elemzések elvégzését,
az előzetes leszerelési tervhez kapcsolódó
felaktiválódás-számítások elvégzését, valamint jelentős műszer és eszközfejlesztést.
Az említett vállalkozási munkák egy kisebb
részét a Műegyetem más akadémiai intézetek, illetve kis- és középvállalkozások bevonásával végzi.
Wollner Pál

Folytatás az 1. oldalról.
A bevezető gondolatok és a díjátadás
után a program szakmai előadásokkal
folytatódott. Elsőként Szinger Csaba
gazdasági igazgató számolt be a pénzügyi-gazdasági eredmények alakulásáról. Kiemelte, hogy az elmúlt években
csökkent a villamos energia ára, azonban a vállalat emellett is következetesen
törekszik az eredmény szinten tartására. Ebben kérte a szállítók együttműködését is. Az elmúlt évben a hazai
villamosenergia-termelés 52,7%-át a
Paksi Atomerőmű biztosította. A 2015.
évi termelési eredmény jelenti az eddigi
paksi csúcsot (15 834,4 GWh). Rövid áttekintést adott továbbá az új közbeszerzési törvény legfontosabb változásairól
és a szállítókkal szembeni elvárásokról.
Takács Zoltán karbantartási igazgató
a karbantartási, üzemviteli, műszaki,

Fotó: Bodajki Ákos
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valamint képzési területekhez kapcsolódó, folyamatban lévő projektekről, a
2015. évi főjavítások eredményeiről és
a 2015. évben végrehajtott feladatokról számolt be. Társaságunk életében a
legnagyobb kihívást jelentő feladatok: a

3. és 4. blokk üzemidő-hosszabbítása, a
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat ütemterv szerinti feladatainak végrehajtása,
az üzem közbeni karbantartások és a 15
hónapos kampányok bevezetése, valamint a kiemelt beruházások teljesítése.

A 2015. évi főjavításokat összesen 144
nap alatt hajtották végre. A blokkok
teljesítménye átlagosan 90,4%-os volt.
A karbantartó személyzetre vonatkozó
képzési feltételeket az 55/2012. (IX.17.)
NFM-rendelet tartalmazza, melyek szigorú betartását várja el a Paksi Atomerőmű a szállítóktól is.
Volent Gábor biztonsági igazgató
előadásában kihangsúlyozta, hogy a
biztonságos működés megvalósítása az
atomerőmű és a szállítók közös érdeke.
Az elmúlt évben tapasztalt eltéréseket a
biztonsági mutatók segítségével illusztrálta és az atomerőmű területén történő
munkavégzéssel kapcsolatos szabályokra és elvárásokra hívta fel a figyelmet,
hiszen itt kiemelt fontosságú a biztonságtudatosság, a szabályok betartása és
az általános rend fenntartása.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Miben különbözik Fukushima Csernobiltól?
Márciusban és áprilisban emlékezünk a világ két legnagyobb nukleáris balesetére: a fukushimai atomerőműben 5 éve természeti katasztrófa, míg 30 éve Csernobilban emberi mulasztás okozott az INES-skálán 7-es szintű, azaz nagyon súlyos balesetet. A megegyező besoroláson túl a két katasztrófa kiindulópontja, rövid
és hosszú távú hatása, kimenetele jelentősen különbözik, illetve egy dolog egészen biztosan közös még bennük: részletes elemzésük, a hozzájuk vezető hibák és
katasztrófák áttekintése fejlődésre, a biztonság növelésére, a kockázati tényezők csökkentésére taníthatja a világ nukleáris intézményeit és szakembereit.
Kategória

Fukushima Daiichi

Csernobil

A baleset időpontja

2011. március 11.

1986. április 26.

Elsődleges ok

Természeti katasztrófa és elégtelen védelem

Emberi hiba és tervezési hiányosságok

Baleset részletei

Egy 9.0 erősségű földrengés és két, ezt követő szökőár (10-15 méter magas) károsította az erőmű nagyon alacsony magasságban elhelyezett energiaellátó rendszereit, valamint a hőelnyelő
közeg rendszereit, ezáltal a hűtést biztosító rendszerek elvesztését okozva. Ezt gázrobbanások
követték, így a pihentetőmedencék vízszintje lecsökkent, bár maguk a medencék nem károsodtak.

A csernobili atomerőműben nem az előírásnak megfelelően üzemeltették a reaktort, ami kontrollálatlan reaktormegfutást eredményezett, amit gőz- és hidrogénrobbanás követett, valamint hosszan tartó tűz alakult ki a reaktorban. A balesetet
hat kritikus emberi hiba okozta, melyekbe beletartozott az automatikus védelmek, valamint az üzemzavari biztonsági hűtővízrendszer kikapcsolása, továbbá
a biztonsági kultúra hiánya. A robbanások a zónából radioaktív kibocsátást eredményeztek a reaktorzónából a magas légkörbe majd Kelet- és Nyugat-Európa irányába legalább 10 napon át.*

INES-besorolás

7. szint – nagyon súlyos baleset

7. szint – nagyon súlyos baleset

Reaktorok száma

Hat; de csak három érintett

Négy; de csak egy reaktor érintett

Reaktorok típusa

Forralóvizes reaktorok (BWR-3 és -4). Csernobillel ellentétben a fukushimai erőmű rendelke- Régi szovjet grafitmoderátoros reaktor (RBMK). A grafit miatt rendkívül gyúlézett konténmentszerkezetekkel, amelyek megakadályozták a sugárzó anyagok nagy részének kony volt. A reaktor nem rendelkezett robusztus konténmentszerkezettel, és semmi nem állt útjában a radioaktív anyagok légköri szétszóródásának.
kiszóródását. Ezenkívül a fukushimai reaktorok nem tartalmaztak gyúlékony grafitot.

Radioakív kibocsátás

A francia IRSN (Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet), egy 2012 márciusában kiadott 12 millió terabecquerel*****
jelentésében úgy becsülte, hogy a fukushimai baleset körülbelül 10%-a a csernobili kibocsátás
radiológiai ekvivalensének, és körülbelül 5%-a a Csernobil által elszennyezett területeknek.

Baleset-elhárítás

A japán hatóságok korai intézkedéseket hoztak a lakosság kitelepítésére, kálium-jodid kiosz- A szovjet hatóságok elmulasztottak azonnali intézkedéseket hozni a környező
tására, a közlekedés korlátozására és a régióból származó élelmiszerek kereskedelmével kap- lakosság védelme érdekében: nem voltak korai és széles körű védelmi intézkedések, mint például kálium-jodid kiosztása vagy az érintett területen az élelmicsolatban.*
szerek felügyeletére vonatkozó korlátozások.*

Kitelepítési zóna

20 km; 20-30 km önkéntes zóna, és öt település a kitelepítési zónán kívül (a kitelepítési intéz- 30 km
kedés bizonyos területeken visszavonva)**

Kitelepítettek száma

150 000***

Kapcsolódó
halálesetek

A sugárterhelés miatt bekövetkező haláleset a balesetből eredő sugárzásnak kitett munka- A bizonyítottan a balesetből adódó sugárzás miatt bekövetkezett halálesetek
vállalók vagy a környező lakosság körében nem volt megfigyelhető.***
száma jelenleg 62. *****

Hosszú távú
egészségkárosodás

A lakosságot ért sugárterhelés mind az első évben elszenvedett terhelést, mind az élettartamra vetített terhelést tekintve alacsony, vagy nagyon alacsony kategóriába sorolható. Sem
a jelenleg élő lakosság, sem leszármazottaik körében nem várható a sugárzásból eredő egészségügyi hatások gyakoriságának kimutatható mértékű növekedése. A legjelentősebb egészségügyi hatások a földrengés, szökőár és a nukleáris baleset okozta lelki és társadalmi trauma,
valamint az ionizáló sugárzások vélt kockázataival kapcsolatos előítéletek és félelmek. ***

Jelenlegi állapot

A reaktorok állapota stabil. A 4. blokki pihentetőmedencében tárolt üzemanyag-kazetták eltá- A sérült reaktor jelenleg betonszarkofággal van körülvéve. Egy új biztonsági
volítását 2014-ben fejezték be. A 3. blokkon intézkedések történnek a sugárzás csökkentésére, védőburkolat (New Safe Confinement – NSC) kiépítése 2017-ben fejeződik be.
folyik a 2. blokki reaktorépület bontása és az üzemanyag eltávolításának előkészítése. Az 1. A csernobili elzárt övezetben jelenleg radioaktívhulladék-tárolók építése folyik.
reaktorblokkon 2011-ben kialakított burkolatot 2015-ben ideiglenesen lebontották az üzemanyagnak és a törmeléknek a reaktorépületből és a pihentetőmedencéből való eltávolítása
érdekében. Az 1-3. blokkokból a légkörbe kikerülő sugárzás drasztikusan lecsökkent, és 2013
júliusában a közvetlenül a baleset után mért érték 1/80 milliomod része volt. A szennyezett víz
szivárgásának megakadályozására is intézkedéseket hoztak, mint például a talajvíz kiszivat�tyúzása, jégfal kialakítása, valamint a tenger felől szivárgásbiztos falak építése. Az erőműből
szivattyúzott vizet dekontaminálják. *****

A hatóságok 1986-ban körülbelül 116 000 embert telepítettek ki az atomerőmű
környezetéből, és ezt követően áttelepítették őket, majd 1986-ot követően körülbelül 220 000 embert Fehéroroszországból, az Orosz Köztársaságból és Ukrajnából.*****

A fehéroroszországi, orosz köztársasági és ukrajnai lakosság körében egészen
2008-ig több mint 6000 pajzsmirigyrákos megbetegedést diagnosztizáltak a baleset idején sugárzást elszenvedett gyermekek és fiatalkorúak körében. (2005-ig
15 haláleset).****

Balesetet követő biz- Az EU közvetlenül a balesetet követően döntést hozott önkéntes alapon vállalt biztonsági fetonsági fejlesztések
lülvizsgálatok, úgynevezett stressztesztek bevezetéséről, amelyek célja az Európa-szerte üzemelő atomerőművek biztonságának ismételt felmérése a fukushimai baleset tükrében.
Az európai atomerőművek üzemeltetői biztonsági értékeléseket hajtottak végre minden
atomerőműben, és a nemzeti biztonsági hatóságok is készítettek jelentéseket az előzetes értékelésen átesett vizsgálatok alapján.
A folyamat eredményeképpen egyetlen atomerőmű bezárását sem javasolták, ami igazolja
Európa nukleáris létesítményeinek magas fokú általános biztonságát. A nemzeti hatóságok
cselekvési terveket adtak ki (National Action Plans – NAcP) az üzemeltetők számára a biztonsági ajánlások megvalósítására vonatkozóan, beleértve kiegészítő berendezések telepítését
teljes feszültségvesztés vagy a hőelnyelő közeg elvesztésének esetére; a telephelyi szeizmikus
műszerek fejlesztésére vagy telepítésére; valamint tartalék üzemzavari blokkvezénylő létesítésére. Európán kívül stresszteszteket végeztek az Egyesült Államokban, Japánban, valamint az
Európát környező országokban: Örményországban, Fehéroroszországban, Horvátországban,
Oroszországban, Svájcban, Törökországban és Ukrajnában.

A még mindig üzemelő RBMK típusú reaktorok hiányosságainak kiküszöbölésére
átalakításokat hajtottak végre. Minden RBMK-reaktor szabályozó- és biztonsági
kazettáinak átalakítása megtörtént, miáltal a reaktorok alacsony teljesítményen
sokkal stabilabbak. Az automatikus vészleállító mechanizmusok gyorsabban
működnek, egyéb biztonsági rendszereket pedig továbbfejlesztettek. Automata
ellenőrző berendezéseket is telepítettek. 1989 óta a volt Szovjetunió több mint
1000 nukleáris mérnöke volt tanulmányúton nyugati atomerőművekben, és onnan is számos alkalommal érkeztek szakemberek viszontlátogatásra.******

A jelenlegi atomener- Japán 2014-es új energiapolitikája 2030-ig az atomenergia arányának 20%-ra történő növelégetikai álláspont
sét irányozza elő a teljes villamosenergia-termelésben. Négy atomreaktor már újra megkezdte
működését. Jelenleg további 39 kereskedelmi reaktor újraindításának a lehetősége áll fenn,
amennyiben a nukleáris hatóság ehhez hozzájárulását adja.*******

Ukrajnában jelenleg 15 reaktor üzemel, és 2 van építés alatt. 2014-ben az ország
villamosenergia-termelésének közel 50%-t az atomenergia adta. A kormány tervezi a villamosenergia-termelésben a nukleáris részesedés fenntartását 2030-ig,
ami jelentős új építéssel jár majd.*******

Szakmai lektor: Szerbin Pável
*Forrás: Nuclear Energy Industry (NEI)
**Forrás: METI, 2015 szeptember
***Forrás: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Levels and
effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and
tsunami, 2014

****Forrás: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2008. jelentés, Health effects due to radiation from the Chernobyl accident
*****Forrás: TEPCO, JAIF, 2015. május és Citizens Nuclear Information Center, 2016. február
******Forrás: World Association of Nuclear Operators (WANO)
*******Forrás: World Nuclear Association (WNA) & PRIS IAEA
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Paksi polgár az erőmű szomszédságából
Beszélgetés Nős Bálinttal, az RHK Kft. munkatársával

– Mostanság több hazai és nemzetközi
szervezetben képviseli a társaságot.
Milyen út vezetett idáig?
– 2002-ben kerültem az RHK Kft.
Buday Gábor vezette műszaki és tudományos igazgatóságára. Ő nemcsak főnököm, hanem mentorom is volt, bízott
bennem, és a kezdetektől több külföldi
szakmai eseményre is delegált. Igyekeztem minél több tapasztalatot szerezni
kint, de a hazai radioaktívhulladék-kezelési módszerekről is. Talán ennek köszönhetően több szakmai szervezetbe, többek között a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség radioaktívhulladék-kezeléssel, illetve a nukleáris üzemanyagciklus
záró szakaszával foglalkozó tanácsadó
testületébe is beválasztottak.
– Idén a Magyar Nukleáris Társaságban is vezető szerepet kapott.
– Igen, az a megtiszteltetés ért, hogy
beválasztottak a Magyar Nukleáris Társaság elnökségébe. Ez a szervezet azt
tekinti fő feladatának, hogy bővítse a
társadalom nukleáris technológiákkal
kapcsolatos ismereteit. Úgy gondoljuk,
ha a hétköznapi emberek tudatosabban

ítélik meg az atomenergetika területének történéseit, adott esetben, a tények
alapján, felelős döntéseket tudnak hozni. Jómagam elnökségi tagként is igyekszem majd a radioaktív hulladék és a
kiégett fűtőelemek kezelésével kapcsolatos ismeretterjesztést erősíteni.
– Mit tekint a legnagyobb kihívásnak a
szakmájában?
– A nukleáris iparban nincs megállás, folyamatos a fejlődés. A biztonság
elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen,
a modernizációt elsősorban ez hajtja.
Ugyanakkor nyílik azért lehetőség a
költséghatékonyabb megoldások alkalmazására is, és ezt a filozófiát követi az
RHK Kft. Ennek szellemében kezdtük el a
Paksi Atomerőművel közösen a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló elhelyezési rendszerének felülvizsgálatát,
hogy a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezését optimalizáljuk.
Ennek a munkának a befejezése a rövid
távú kihívások egyike. Ugyanakkor az
atomenergetika egyik legnagyobb kérdése, hogy mi lesz az atomerőmű kiégett
fűtőelemeivel hosszú távon, amikor 50

Fotó: RHK Kft.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnök-fizikus diplomát nukleáris technika szakirányon. Még abban az évben Paksra került, tudományos
munkatársként a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-hez (RHK Kft.), a hazai nukleáris
hulladék kezeléséért és elhelyezéséért felelős céghez. Nős Bálint ma már a stratégiai és
műszaki igazgatóság vezetője, paksi polgárként három gyerek büszke édesapja.

év múlva befejeződik az átmeneti tárolás
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában.
Ez egy összetett kérdés és egyben szép
kihívás is.
– Mire a legbüszkébb szakmai múltjában, illetve a magánéletében?
– Akkor a magánélettel kezdem!
A családomra vagyok a legbüszkébb.
A feleségemmel három gyönyörű gyermekünk van. Én még Pécsen születtem,
de ők már igazi paksi gyerekek. Itt járnak óvodába, iskolába, és ennek nagyon
örülünk. Mikor ide kerültem, egy nagyon
szép és élhető városra találtam, és szerencsések vagyunk, hogy ők itt nőhetnek
fel.
Szakmai szempontból az RHK Kft.
munkatársaival együtt a közelmúlt egyik
legnagyobb feladata az volt, hogy részt

Vendégeink voltak

A Tolna, Fejér és Bács-Kiskun Megyei kormányhivatalok védelmi bizottságai az erőműben

A WiN, MÁV-GYESEV elnök-vezérigazgatója,
valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
képviselőinek látogatása

A WiN és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői
az atomerőműben

Hirt Ferenc országgyűlési képviselő látogatása
az atomerőműben

A marokkói űrkutatási hivatal képviselőinek látogatása

vettünk a radioaktív hulladék, meg a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó
Nemzeti Politika és Nemzeti Program
kidolgozásában. Ehhez kapcsolódóan
az a megtiszteltetés ért, hogy az Európai
Unió ötévente megrendezett, radioaktívhulladék-kezeléssel foglalkozó konferenciáján, az EURADWASTE-en felkértek egy
előadásra. A magyar hulladékkezelés
gyakorlatát mutattam be, amit az uniós
illetékesek is példaként állítanak a régió
országai elé. Ez egy olyan mérföldkő
volt, amire örömmel és büszkén tekintek
vissza. Azt gondolom, hogy ez az elismerés mindazon kollégánknak is szól, akik a
magyar Nemzeti Program megalapozásában, kialakításában az elmúlt közel két
évtizedben részt vettek.

RHK

Lendületben az MVM –
Indulnak a brüsszeli és
moszkvai külképviseletek
Az MVM Zrt. vezetősége még 2015 végén határozott külképviseleti irodák megalapításáról, annak
érdekében, hogy a vállalatcsoport bővítse külkapcsolatait, növelje nemzetközi jelenlétét és aktívabban bekapcsolódjon az európai politikai, gazdasági, szabályozói folyamatokba.
A cégcsoport nemzetközi kapcsolatrendszerének
megerősítése érdekében első körben Brüsszelben és
Moszkvában került sor a külképviseleti irodák felállítására, amelyek hivatalosan 2016. április elején kezdték meg működésüket. Az irodák feladatai többek
között az MVM-vállalatcsoport helyi és regionális
képviseletének ellátása, az üzleti lehetőségek felkutatása, a nemzetközi kapcsolatok bővítése és a lobbitevékenység.
Brüsszel esetében szintén kiemelt feladat az uniós
politikai, gazdasági és szabályozási folyamatok figyelemmel kísérése, különösen az EU zöld- és klímapolitikájának, valamint a villamosenergia-piaci berendezkedés átalakításának nyomon követése. Ezáltal a
vállalatcsoport első kézből rendelkezhet a közép- és
hosszú távú stratégiai döntések meghozatalához
szükséges információkkal. Moszkva esetében további
kiemelt cél a magyar–orosz együttműködés erősítése
nukleáris, gázpiaci és energetikai infrastrukturális
beruházások kérdésében.
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Sport
Magaslati bajnok
Csupán négy hónap van hátra a 2016-os riói olimpiai játékokig, a sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel edzenek rá. 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. Negyedik alkalommal egy magyar hős, Tatai Tibor kenus pályafutásába tekintünk be.

Fotók: internet

Tatai Tibor nem keresi a
nyilvánosságot, megvannak a maga elvei és hozzá
a kemény feje. És persze
az őserő is megvan benne,
amivel meg tudja valósítani a céljait. Tatai Tibor
kenus. És olimpiai bajnok.
1960-ban, 16 éves korában kezdett el lejárni a
BKV Előre telepére, a budapesti Pünkösdfürdőre. Kajakozni kezdett, majd kenura váltott. „Egy jó barátom beszélt rá. Azt mondta,
ez nehezebb. Ráadásul eltört a kezem, s ez a kenuzásban nem zavart.”
Gyorsan belelendült, hiszen négy év múlva az 1960as olimpia kenu egyesének aranyérmesét, Parti Jánost
is legyőzte, ám ekkor be kellett vonulnia katonának.
Két évig Péccsel és a hadsereg módszereivel ismerkedett, majd a leszerelése után kivívta a részvétel jogát az
1968-as olimpiára, amelyet Mexikóvárosban tartottak.
Itt gyújtotta meg első alkalommal nő, Norma Enriqueta Basilio az olimpiai lángot. A 2240 méteres tengerszint feletti magasság és az azzal járó alacsonyabb

oxigéntartalmú levegő még inkább igénybe vette a
szervezetet. Ugyanakkor több atlétikai rekordot a magasságnak tulajdonítanak (48 új világcsúcs született
ezen az olimpián), Bob Beamon is itt érte el a 8,90 méteres világrekordját távolugrásban, ami 1991-ig csúcs
is maradt.
Tatainak nem csak a testét, hanem a lelkét is meg
kellett acéloznia, hiszen a verseny előtt két nappal a
kajak-kenunak helyt adó xochimilcói pályán Wichmann Tamással szétlövésen döntöttek az 1000 méteres kenu egyes magyar résztvevőjéről. Tatainak feküdt
ez a magaslati levegő, biztosan nyert, majd a döntőben a német Lewe támadásait magabiztosan hárítva
megszerezte a magyar kajak-kenu második egyéni
kenus győzelmét (az elsőt 8 évvel korábban Parti János nyerte, a következőre 32 évet, Kolonics György
sydney-i aranyáig kellett várni). Az akkori szövetségi
kapitány, Granek István attól tartott, hogy a táv elején
Lewe elhúz, ezért húsz dollárt tett rá, hogy nem lehet
250 méternél egy másodpercnél nagyobb hátránya.
„Így aztán erősen kezdtem, és ötszáznál már átvettem
a vezetést.”
Olimpiai bajnokként 1969-ben az Európa-bajnokságon bronzot szerzett, 1970-ben világbajnoki aranyat,

Rövidhírek

Az MVM 2016-ban is Miklós
Edit főszponzora

Futball

Cselgáncs
Yasuhiro Awano világbajnoki bronzérmes, 28 éves japán dzsúdóedző vendégeskedik április végéig Pakson, és segíti
az olimpiára készülő és az utánpótláskorú versenyzők munkáját.

Teremfoci
A 2016-os Paks városi bajnokság március 19-i döntőjét a Diófa csapata nyerte
a Kreszpark Rangers előtt, a harmadik
helyen az OVIT SE végzett. A 16 csapatos
viadal január 2-i rajtja óta 17 játéknapon
keresztül feszültek egymásnak a csapatok az ESZI sportcsarnokában, ahol igazán parázs mérkőzéseknek is szemtanúja
lehetett a kilátogató publikum.

Twirling
A Paksi Botforgató és Kulturális SE a május elejei, füzesgyarmati harmadik országos bajnokságra készül, ahol az előző,
budapesti forduló alapján – 6 arany-,
1 ezüst- és 4 bronzérem – szép eredményeket várhatunk a lányoktól.

18:00 óra
17:00 óra
17:00 óra
17:00 óra
17:00 óra

MTK–Paks
Paks–Videoton
Újpest–Paks
Paks–Haladás
Diósgyőr–Paks

Kosárlabda
Az alapszakaszt a második helyen zárták a március 19-i
meccsel az ASE kosarasai, így a középszakaszban folytatják a küzdelmet a bajnoki címért. A 10 fordulós, szerda–szombati középszakasz utolsó öt játéknapján az ASE
négyszer lép pályára.
Április 13. szerda 16:00 óra Egis Körmend – ASE
Április 16. szombat 18:00 óra

ASE – Zalakerámia ZTE KK
Április 20. szerda 18:00 óra Szolnoki Olaj KK – ASE
Április 23. szombat 18:00 óra

ASE – TLI-Alba Fehérvár
Április 20. szerda

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2016-ban is főszponzorként segíti Miklós Edit felkészülését, támogatva a világklas�szis alpesi síelőt az eddigi kimagasló sikerek folytatásában.
Az eredményekben gazdag 2015. év után az MVM idén is a
sportoló mögött áll, hogy öregbítse Magyarország hírnevét
a világban.

ASE szabadnapos

Fotó: MVM

Fotó: Molnár Gyula

Megkezdődött az utolsó hónap a 2015/2016-os labdarúgóbajnokságból, a 30. fordulóval folytatódik a 33 körös széria, ám előtte még a 20. fordulóból elmaradt, MTK elleni
meccset pótolja a paksi csapat.
Április 12. kedd
Április 16. szombat
Április 20. szerda
Április 23. szombat
Április 30. szombat

majd egy év múlva vb-ezüstöt (Lewe mögött), mindegyiket kenu egyes 1000 méteren. Támadások érték a
második hely miatt, ekkor lemondta a válogatottságot,
és 1973-ban, 29 évesen végleg letette a lapátot.
Ezután edzőként tevékenykedett, a BKV Előre után
Kínában, majd 1990–1995 között Spanyolországban
irányította a kenusok munkáját. Hazatérése után
visszatért a BKV Előrébe, ahonnan 2004-ben, vezetőedzőként vonult vissza. Aktív nyugdíjasként Szentendrén, illetve a Lupa-szigeten lévő házánál is – ahová
stílszerűen kenuval jár –, gyakran lehet vele találkozni.

Olimpiai 7. helyezett síelőnk tavaly
is sikeresen megőrizte helyét az alpesi sísport klasszikus versenyszáma,
a lesiklás legnagyobb versenyzői
között. Miklós Edit
2015-ben újabb sporttörténelmet írt, amikor dobogóra állt
St. Moritzban a világkupán. 2015 decemberében Val-d’Isereben pedig már harmadszor került a legjobb tíz közé, ami hatalmas bravúr.
A magyar alpesi sísport legjobb világbajnoki eredményével büszkélkedő sportoló tavaly itthon is számos elismerést
söpört be: Miklós Editet választotta az Év sportolójának az
MTK, a Magyar Sportújságírók Szövetsége hagyományos „Év
sportolója”-választásán a harmadik helyen végzett a nőknél,
míg a 2015-ös „Év női sportolója”-szavazáson a második lett.
A Forbes magazin összeállítása szerint Miklós Edit Magyarország kilencedik legértékesebb sportolója.
Az MVM dinamikus növekedési pályán lévő versenyképes
piaci szereplőként az országhatárokon kívül is meghatározó
pozíciókat épít. Miklós Edit újabb sikereivel tovább emelheti
a magyar sport presztízsét a világban, hozzájárulva ezzel főszponzora nemzetközi ismertségének növeléséhez.
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Majális
Jelentkezési felhívás

Ételigénylési lehetőség a majálison

MAJÁLIS – FŐZŐVERSENY
A többéves hagyományoknak megfelelően 2016. évben is főzőversenyt hirdetünk
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. majálisán.
A főzőversenyre benevezhető csapatok: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
munkaszervezetei, érdekképviseleti szervezetek és az Atomerőmű Nyugdíjasklub
Egyesület.
Benevezhető csapattagok: az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalói,
nyugdíjasai és közvetlen családtagjaik.
Nevezni kizárólag személyesen, az
Atomix Étterem vevőszolgálati pultjánál,
Kuminka Attiláné adminisztrátornál lehet április 13-tól 19-ig, naponta 7:00–
14:30 között, a nevezési díj befizetésével
és a részt vevő csapattagok adatainak
(név, törzsszám, szervezet) leadásával.
Nevezési díj: 200 Ft/fő
A főzéshez a nyersanyagot az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. biztosítja, amelyet
a csapatok képviselői május 1-jén 7:00–
8:00 óra között a helyszínen vehetnek át.
A főzéshez biztosított nyersanyagok:
vegyes pörköltnek való hús 37 dkg/fő
(11 dkg marhalábszár, 12 dkg sertéslapocka, 14 dkg csontos sertéscsülök) +
kenyér 10 dkg/fő.
Figyelem! A biztosított nyersanyagból
csak a helyszínen készíthető el az étel!
A zsűrizésre szánt ételeket 13:00
órakor kell a zsűri asztalára elhelyezni,
sorszámmal ellátott tányérokban! Eredményhirdetés: 15:50-kor.
Figyelem: A főzőhelyek kiválasztása
a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, előzetes egyeztetés alapján történik,
2016. április 20-án (szerdán), 9:00–11:00
óra között az irodaépület földszinti ta-

Kedves Kollégák!

majális
2016. május 1.
ASE Sporttelep

nácstermében. Az egyeztetésen a csapatok kijelölt képviselőinek megjelenésére
feltétlenül számítunk!
Az ASE Sporttelep kapuinak nyitására
2016. május 1-jén 6:00 órakor kerül sor.
A főzéshez és étkezéshez szükséges
egyéb alapanyagokról és eszközökről a
csapatok saját maguk gondoskodjanak,
sátrak, asztalok, padok stb. helyszíni kölcsönzésére nem lesz lehetőség.
Mindenkit sok szeretettel várunk a
majálisra, és kellemes kikapcsolódást és
versenyzést kívánunk!
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Kulturális és Sportbizottsága,
valamint az Üzemi Tanács

IV. Majális Focikupa
Nevezés: A nevezési lap leadásával
jelentkezhetnek munkahelyi kollektívák, érdekképviseleti szervezetek,
baráti társaságok április 13–22-ig az
ASE Sportcsarnok titkárságán.
A kupa helye és ideje: ASE nagy műfüves pálya, 2016. május 1. vasárnap,
9.30–12.00.
További információ: intranet, Majális aloldal

Az Üzemi Tanács főzőcsapata a majális rendezvényén legfeljebb 35 fő számára
étkezési (és főzési) lehetőséget biztosít azoknak a résztvevőknek, akik igényt tartanak a lehetőségre.
Az ételigénylés díja azonos a főzőcsapatok nevezési díjával: 200 Ft/fő
(Az igényelhető étel a főzőversenyre biztosított húsfejadagból készül, az azonban,
hogy pontosan milyen étel készül, csak a majális napján válik ismertté.)
Jelentkezni az Üzemi Tanács munkatársánál, Medgyesiné Vrancsik Mónikánál az
alábbi elérhetőségek egyikén lehet:
e-mail: medgyesine@npp.hu tel: 70-13
Jelentkezési határidő: 2016. április 18. 12:00 óra
Az igények rögzítése a jelentkezés sorrendjében történik.
Mindenkit sok szeretettel várunk a majálisra,
és kellemes kikapcsolódást kívánunk!
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kulturális és Sportbizottsága,
valamint az Üzemi Tanács

Huszonöt éves hagyomány
a majálison
A hagyományosan a paksi Ürge-mezőn és az ASE Sportcsarnok udvarán megrendezett majális egyik leginkább várt közösségi eseménye a főzőverseny, amelynek
gyökerei a 90-es évek elejére nyúlnak vissza. A Kulturális és Sportbizottság, az
Üzemi Tanács és a szakszervezetek, valamint a Tájékoztató és Látogatóközpont közös szervezésében az idei évben is nagy szeretettel várják a főzés és a gasztronómia szerelmeseit. Kérdéseimre Weisz M
 átyás, az Üzemi Tanács vezetője válaszolt.
– Milyen gyökerei vannak a május 1-jei
főzőversenynek?
– Az 1989-90-es rendszerváltás után
alakult át a felvonulásos ünneplés piknik
jellegű közös szórakozássá. Így már több
mint huszonöt éves hagyománya van az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. majálisa keretében rendezett főzőversenynek is.
– Milyen újítások vannak a tavalyi évhez képest?
– A munkáltató, az Üzemi Tanács és
a szakszervezetek együttes szándéka a

„közös tevékenység, a közös szórakozás”
jegyében közösséget formáló munkahelyi kollektívák elismerése a főzőverseny
megrendezésével, annak anyagi támogatásával.
A közös szórakozásnak, a közös pikniknek nagy közösségformáló ereje van, így
minden kedves dolgozónk figyelmébe
szeretettel ajánljuk a főzőversenyen való
részvételt, amely kellemes kikapcsolódást és finom, házi jellegű falatokat ígér.

Lehmann Katalin

Május 1. – és ami mögötte van
A munka ünnepe több tartalmat hordoz, mint a napjainkban, jellemzően május 1-jén tartott vásárok és szabadtéri programok együttesen. A nemzetközi munkásmozgalmakkal
kiharcolt ünnepnap előzményei egészen a 19. század eleji brit ipari forradalomig nyúlnak
vissza, de XII. Piusz pápa jóvoltából a katolikus ünnepek sorában 1955 óta május 1-je munkás Szent József ünnepe is. És még mit sem szóltunk a májusfa állításáról!
,,Nyolc óra munka, nyolc óra rekreáció, nyolc
óra pihenés!” – hangzott Robert Owen brit
gyártulajdonos szlogenje 1817-ben. Robert
Owen a 19. századra az oly jellemző tíz-tizennégy órás munkaidőt tíz és fél órára csökkentette, tíz év alatti gyermeket nem foglalkoztatott, munkásaival jól bánt. A világra szóló
változások igazán csak ezután kezdődtek.
A nők és gyermekek munkaidejét NagyBritanniában és gyarmatain 1847-ben már
napi tíz órában maximalizálták, de igazi
előrelépés még ekkor sem következett
be. Érdemi sikerekről 1856. április 21-től
számolhattak be mozgalmi vezetők, mert
ezen a tavaszi napon léptek sztrájkba az
ausztráliai Melbourne városában élő és dolgozó építőmunkások, akik a Melbourne-i

Egyetemtől a Parlamentig menetelve hangoztatták követeléseiket, amelyben a napi
nyolcórás munkaidőt követelték. A sztrájk
sikeresnek volt mondható, mivel a követeléseket elfogadták; a munkaidő csökkentése miatt a munkások bére sem csökkent és
az akciót retorzió sem követte.
Mindenképpen említésre méltó az az
eseménysorozat (amely már május 1-jei
dátumhoz köthető), amelyet a chicagói
munkásszakszervezetek 1886. május 1-jén
szerveztek a nyolcórás munkaidő bevezetéséért. A többé-kevésbé békésnek mondható sztrájk többnapos tüntetéssé, majd
véres zavargásokká fajult, amely aztán a
haymarketi zavargások néven bevonult a
történelembe.

A szocialista nézetek és munkásmozgalmak terjedésével egyre több helyen vezették be a nyolcórás munkaidőt, és a munkások is számukra egyre kedvezőbb jogokhoz
jutottak, mígnem a 20. századra a hagyományos munkásünnep nemzeti ünneppé nőtte ki magát. A volt szocialista országokban
például hatalmas munkásfelvonulásokat,
parádékat tartottak ezen a napon.
A munka ünnepe mellett mást is várunk
május 1-jén: ki a májusfát, ki a májusfaállítást. A májusfa a természet újjászületésének

szimbóluma, amely az ősi pogány ünnepekig
nyúlik vissza. Az elmúlt évszázadok során
májusfát a csoportokba verődött legények
állították a lányoknak, és semmi kétség, ez
hatalmas megtiszteltetés volt az illető lány
számára. Általában színes szalagokkal, mindenféle finomsággal és itallal díszítették a
szép, magas fákat. A fa ,,kitáncolása” nagy
ünnepléssel és mulatsággal járt.
Napjainkban is élő hagyomány a májusfa
állítása, a falvakban különösen él ez a szokás.

Lehmann Katalin

Az atomerőmű hagyományosan családi
majálist ünnepel az Ürge-mezőn és az
ASE Sportcsarnok udvarán és sportpályáin. A rendezők minden évben gyermek-,
ifjúsági és családi programokkal, koncerttel és vetélkedőkkel várják a kicsiket
és nagyokat, az ínyencek főzőversenyen
tehetik próbára a konyhában megszerzett tudásukat. Idén sem lesz másként: a

rendezvényre érkező munkavállalókat a
nap folyamán a Roger Schilling Zenekar,
a a Csámpai Country Club, a Duna Party
Táncklub, a Szaggató zenekar, Rákóczi Feri
zenekara, valamint a Tűzvirág Táncegyüttes szórakoztatják majd, este pedig a United lép fel. Ezen a rendezvényen adják át
a kiemelkedő munkavállalókat elismerő
Igazgatósági Nívódíjakat.
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Térségi kitekintő
Ötven Örökségünk

Színvonalas szolgáltatások
a paksi gyógyfürdőben

szerzője és Babai István, az Örökségünk
stábvezető operatőre. A Paksról indult
mozgalom, amelynek védnöke Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár, Süli János, Paks város polgármestere és Hamvas István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója,
több ezer embert mozgatott meg világszerte. A legtöbb alkotás – mint ahogy
az a kezdeményezés honlapján található világtérképen is látszik – Erdélyből
érkezett. A pályázat közösségeket mozgatott meg és kovácsolt össze, diákok és
tanárok, idősek és gyerekek énekeltek,
dolgoztak együtt, sok településen ünnepi eseménnyé nemesült az Örökségünk
előadása, a hozzá kapcsolódó forgatás.
Ozsdolán, Érmihályfalván és Pakson
egy-egy teljes iskola adta elő a dalt.

Fotó: Babai István

A beérkezett videóklipeket értékelve a
zsűri a legjobb előadónak járó díjat a
sajókazai Bíró Orsolyának ítélte, a legötletesebb klip a döntés szerint a kárpátaljai Aknaszlatinán készült. A helyszínválasztásért járó díjat a kalotaszegi
Zsobok kapta, míg az ausztráliai Brisbane magyar közössége által forgatott
klipet különdíjjal jutalmazták a legnívósabb produkcióért. Paks város különdíját a Kézdivásárhelyen élő Gergely
Zsolt vehette át.
A zsűri tagja volt Kalocsai Andrea kiemelt szerkesztő-műsorvezető
(MTVA); Decsi-Kiss János Prima-díjas képzőművész, újságíró, a Magyar
Kultúra Lovagja; dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató (MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.); Gyulai István, a dal

Kalocsai hírek
Újra látogatható lesz a kalocsai vasútállomás
Egyedi, népi motívumokat felvonultató
megjelenésével korábban sok turistát vonzott a térségbe a kalocsai vasútállomás.
Természetesen csak addig, amíg a személyszállítás meg nem szűnt a Kalocsa–Kiskőrös közötti szárnyvonalon. Ezt követően a
kalocsai motívumokkal díszített (pingált)
épületet bezárták. A közelmúltban dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere
tárgyalásokat kezdeményezett a Magyar
Államvasutak területi igazgatójával, Mondi
Miklóssal, valamint a vasúti szakasz üzemeltetőjével, a DB Schenker cég ügyvezetőjével, Németh Nándorral. A megbeszélések
eredményeként ebben az épületben kaphat
állandó helyet a helyi polgárőrség és egy
vasúttörténeti kiállítás is. Sajnos a váróban
lévő korabeli bútoroknak „nyoma veszett”,
ezeket pótolni kell. A város vállalta, hogy az
épület környezetét rendbe téve már az idei

esztendőben látogathatóvá teszi a település
jellegzetességének számító épületet. A jövőben pályázati forrásokat is keresnek a teljes
helyreállítás érdekében.
***
Egy díszpolgári cím – tengernyi szeretet
Lakatos György fagottművésznek ítélte oda
az érseki város képviselő-testülete az idei
esztendőben a díszpolgári címet. A hazai
zenei élet krémjét felvonultató és a minden
esztendőben Kalocsán megrendezett Kék
Madár Fesztivál szülőatyja egy balesetből
való felgyógyulását követően fogadta meg,
hogy egy alapítványt és fesztivált hoz létre,
melynek bevételeiből a Kalocsai járás beteg
gyermekeit támogatja. A terv valósággá
vált és a „Cseppenként telik meg a tenger”
szlogennel fémjelzett program ad örömöt
évről évre látogatóknak, támogatóknak és
a beteg gyermekeknek egyaránt. Az elismerést a művész a március 15-i ünnepi testületi
ülésen vehette át.

Fotó: Babai István

Március közepéig éppen félszáz videófelvétel érkezett arra a felhívásra, amelyben az Örökségünk-mozgalom elindítói arra kérték a magyarokat világszerte,
énekeljék el és rögzítsék Gyulai István Örökségünk című dalát. Amerikától
Ausztráliáig számos egyéni és közösségi produkció született a kezdeményezés
kapcsán, amelynek lényege: felhívni a figyelmet a magyar nyelv megőrzésére,
a magyarság megtartására.

A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdőrészlege 2013 óta várja magas színvonalú
egészségügyi szolgáltatásaival nemcsak a gyógyulni kívánó betegeket, hanem felfrissülni, pihenni vágyó látogatóit is. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a gyógyászati
központ között immáron harmadik éve fennálló együttműködés keretében munkatársaink és a velük egy háztartásban élő családtagjuk meghatározott értékig térítésmentesen vehetik igénybe a központ gyógyfürdőjének egyes, OEP-támogatással
nem rendelkező fürdőgyógyászati szolgáltatásait. A gyógyfürdő szolgáltatásairól,
jelenlegi tevékenységéről, jövőbeni céljairól beszélgettünk dr. Palotás Kinga orvos
igazgatóval, a központ mozgásterápiás részlegének vezető szakorvosával.
– Milyen szolgáltatásokkal várja vendégeit a gyógyfürdő?
– A mintegy 3300 m2-es létesítmény
a gyógyfürdő mellett reumatológiai, ortopédiai szakrendelések, illetve gyógytorna és fizioterápiás kezelések színhelyéül
is szolgál, a fő tevékenység azonban a
gyógyvizes kezelés és a hozzá kapcsolódó
fürdőgyógyászati ellátás. Két gyógyvizes
ülőmedence – az egyik 34-36 °C, a másik
32-34 °C-os –, illetve egy súlyfürdő és egy
vízigyógytorna-medence áll a közönség
rendelkezésére. Az emeleten találhatóak
a kezeléseket kiszolgáló iszapkezelők, a
kádas kezelők, a gyógytorna- és a mas�százshelyiségek. A hozzánk ellátogatókat
fürdőgyógyászati és fizioterápiás kezelésekkel, különféle masszázsokkal, tornákkal, valamint rekreációs kezelésekkel is
várjuk.
– Milyen jótékony hatásai vannak az itt
található gyógyvíznek?
– A paksi gyógyvíz kiemelkedő gyógyhatású, sós (kloridos) fürdő. Hatására a
bőr hőmérséklete emelkedik, a felületi
erek kitágulnak, a helyi anyagcsere javul.
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó és hámoldó hatású, az immunrendszert hosszú
ideig aktivizálja. Alkalmazható idült nőgyógyászati, urológiai gyulladások esetén,
krónikus degeneratív mozgásszervi megbetegedések, lágyrészproblémák, spondylosisban szenvedők, psoriasis, akne, seborrhoea kezelésére.
– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt
időszakban?
– Igyekszünk maximálisan alkalmazkodni, gyorsan reagálni az idelátogatók
igényeire, így gyógytorna-szolgáltatásaink
bővültek intimtornával, csontritkulásos
betegek számára tartott gyógytornával,

gyermekek számára tartásjavító tornával,
illetve a víz alatti tornáknál nehézségi
fokozat szerint szétválasztva nyugdíjas-,
kondicionáló gyógytorna, aquatréning,
sőt kifejezetten alsó végtagi problémákat
javító víz alatti gyógytorna is rendelkezésre áll már a fürdőben.
– Várható-e a jövőben szolgáltatásbővülés, infrastruktúrafejlesztés?
– Igen, amennyiben az intézet anyagi
lehetőségei ezt lehetővé teszik, a tervek
szerint szauna- és gőzkabinrészleg kialakítására kerülhet sor a közeljövőben.
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Erőműves híradások
Időszakos központi oktatás – Munkavédelem
Az ez évi munka-, tűzvédelmi, baleset-elhárítási, rendészeti és biztonsági kultúra központi oktatásra március 22. és április 21. között került, illetve kerül sor,
a már megszokott kétféle bontásban, vezető és műszaki beosztású, valamint adminisztratív állományú munkavállalókra szabottan. Újdonságot jelent azonban
az elmúlt évek gyakorlatához képest, hogy a képzés – az eddigiekben nem szereplő biztonsági kultúra témájával kiegészülve – összességében dupla óraszámban
zajlott (zajlik) le. Az Atomerőmű újságban témakörönkénti bontásban, folytatólagosan adunk összefoglalót a központi oktatásról. A sort a munkavédelemmel
nyitjuk, amelyet Hajnády György Zoltán munkavédelmi főelőadó (Munka- és Tűzvédelmi Osztály) prezentált a hallgatóság számára.
A munkavédelmi oktatás a meglévő munkavédelmi ismeretek felújítását és kiegészítését, a munkabalesetek tanulságainak
és a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatainak ismertetését, valamint néhány
kapcsolódó, aktuális kérdés megválaszolását foglalta magába. A vetítéssel illusztrált, a hatékonyabb befogadás érdekében
a humort sem mellőző előadás egyik központi témája – mintegy a mottója – a botlásveszély és annak kivédése volt.
Az előadó az alapvető munkavédelmi
fogalmak és ismeretek felfrissítése során a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény változásait is részletesen
ismertette. A változások a következőket
foglalják magukba: a munkavégzésnek a
kockázatok csökkentése érdekében végzendő összehangolásáért – egyéb módon
azonosított felelős hiányában – az a felelős, akinek a területén a munkavégzés
folyik. A veszélyforrások ellen védelmet
nyújtó egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni.
A munkabalesetek kivizsgálásába szükség esetén be kell vonni a munkáltatónál
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát. A súlyos
veszélyeztetés meghatározása kiegészül

Korszerű, biztonságos, mozgatható állványzat

a szükséges védelem hiányának és az előírtnál kisebb létszámú munkavállalók
foglalkoztatásának szempontjával. Új
elemként megjelenik a közigazgatási bírság fogalma. A munkavédelmi hatóság a
közigazgatási bírságot a természetes személyek részére szabhatja ki.
Az atomerőmű régi, de máig – sőt
mostanában különösen – időszerű tö-

rekvése a külső munkavállalók munkabaleseti mutatóinak javítása. Az előadó
a kapcsolódó mutatók, illetve statisztikák ismertetésével vázolta az aktuális
helyzetképet. A leggyakrabban előforduló mulasztásokat összesítő lista élén a
munkavédelmi ismeretek hiánya áll, de
ugyancsak elöl szerepel többek között a
veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével
kapcsolatos szabályok megszegése, az
egyéni védőeszköz-juttatási rend szabályozásának hiánya, vagy éppen az alkalmazott munkaeszközök nem megfelelő
állapota.
A munkavédelmi ismeretek hiánya
kapcsán az előadó felelevenítette a vonatkozó szabályozások rendszerét (hierarchiáját): törvényi, kormányrendeleti,
miniszteri rendeleti szint, mértékadó
nemzeti szabványok, munkáltatói szabályozási szint és a Paksi Atomerőmű
Munkavédelmi Szabályzata. A munkavédelmi ellenőrzések ismétlődő tapasztalata, hogy a miniszteri rendeleti szinthez tartozó biztonsági szabályzatokat
(például Hegesztési Biztonsági Szabályzat, Emelőgép-biztonsági Szabályzat,
Vas- és Fémipari Biztonsági Szabály-

zat stb.) nem kellő alapossággal ismerik
az érintettek, vezetők és munkavégzők
egyaránt.
A folytatásban szó esett a munkavédelmi kockázatértékelésről és kockázatkezelésről, valamint az objektív és szubjektív prevenció módjairól.
Az előadás mottójaként említett botlásveszély, illetve annak kivédése a 2015ben bekövetkezett munkabalesetek áttekintésekor került leginkább előtérbe.
Például a közlekedési utakon ideiglenesen kihúzott kábelek, nyomástartó tömlők nem megfelelő burkolása, a kisebb
– néhány centiméteres – szintkülönbségek elégtelen jelölése és a nem üzemi
területre való lábbelik használata egyaránt botlásveszélyt, ezáltal akár súlyos
sérülési kockázatot jelentenek. Az elmúlt évi tapasztalatok fényében azonban
hasonlóan kiemelt figyelmet kívánnak
az egyéb veszélyforrások, illetve a vonatkozó szabályok betartása is – többek
között az érintésvédelem, az emelőgépek
(darukötözés), a munkahelyi rend, a
magasban végzett munka, a különböző
anyagok tárolása vagy éppen az üzemi
területen történő járműhasználat terén.

Prancz Zoltán

A fiatal munkaerő a hosszú távú siker kulcsa
Társaságunk cégvezetése nevében Bognár Péter humán
igazgató üdvözölte a 2015. december 31-ig próbaidejüket letöltött kollégákat az irodaépület II. emeleti tárgyalóhelyiségében 2016. március 22-én. Rövid köszöntőjében kiemelte: e nemes hagyomány minden alkalommal
szimbolikus jelentéssel is bír, hiszen a fiatal munkaerő
képviseli azt a fajta folytonosságot, amelyre a Paksi
Atomerőmű sikeres működtetéséhez feltétlen szükség
van. Társaságunk immáron több mint 30 éve üzemelteti az atomerőmű blokkjait, a közelmúltban lezajlott és
jelenleg is zajló Üzemidő-hosszabbítási Projekt eredményeként pedig még legalább 20 éven keresztül termelhetnek blokkjaink biztonságos körülmények között,
gazdaságosan elektromos energiát. Ez kizárólag az új
generáció gondos, körültekintő és felelősségteljes munkája révén valósulhat meg, amely munka eredményeként e létesítmény még hosszú évtizedeken keresztül
láthatja el feladatát. Ehhez kívánt igazgató úr a jelenlévőknek jó munkát, sok erőt és jó egészséget.
Az atomerőmű érdekképviseleteinek nevében Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyettese üdvözölte a jelenlévőket. Rövid tájékoztatást adott az atomerőmű
szakszervezeteinek működésével, munkájával kapcsolatban. Köszöntőjében kiemelte: a szakszervezetek továbbra is várják az újonnan csatlakozó kollégákat.

Fotó: Bodajki Ákos

Emlékérmek átadásával köszöntötte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. cégvezetése az újonnan belépő kollégákat.

Új belépő munkavállalóink:
A vezérigazgató közvetlen szervezetében:
Dr. Takács Ádám jogi előadó

Kutasi Péter műszerész
Márkus István műszerész
Kródi Balázs kalibráló technikus

Az Üzemviteli Igazgatóságon:
Bolla Gergely Lóránd primer köri gépész
Bors Márton primer köri gépész
Tumpek Róbert primer köri gépész
Schnepp Péter turbinagépész
Simon Gyula külső technológiai gépész
Szabó Tamás szilárd radioaktívhulladék kezelő
Boris Balázs ellenőrző laboráns

A Biztonsági Igazgatóságon:
Jantner Tamás biztonsági mérnök
Mesterházy Dávid biztosítéki felügyelő
Dóczi Miklós anyagvizsgáló mérnök
Tokaji Gábor munkavédelmi mérnök

A Karbantartási Igazgatóságon:
Haaz János rendszermérnök
Szabó Péter rendszermérnök

A Gazdasági Igazgatóságon:
Ősz Blanka gazdasági elemző
Cziczer Ágnes logisztikai szakértő
Ujhelyi Zsolt raktáros
Pusztai Sándor koordinátor
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Tájékoztató és Látogatóközpont

tájékoztatási előadó
Kern Tatyjana 1986-ban lépett be az atomerőműhöz. A Szolgáltatási Főosztály Általános
Műszaki és Gazdálkodási Osztályán dolgozott először, majd ezt követően mint tolmács
látta el feladatait. A Tájékoztató és Látogatóközpontba nyert felvételt később, ahol a mai
napig tájékoztatási előadóként dolgozik.
1980-ban, a moszkvai olimpia évében érkezett Magyarországra Novovoronyezsből.
Alapító tagja és több mint 10 éve elnöke a
Magyarországon élő Orosz Honfitársak Koordinációs Tanácsnak és tagjelöltje az Európai Orosz Koordinációs Tanácsnak.
Tánya közreműködésével Pakson hamar
kialakult egy összetartó közösség, amely a
magját képezi a már 16 éve működő Paksi
Orosz Klubnak. A társaság célja az orosz kulturális hagyományok megőrzése, a gazdag
orosz kultúra, irodalom és nyelv terjesztésének támogatása. Sok színes programot szerveznek városunk, országunk határain belül
és kívül egyaránt.
Tánya nagy odaadással segíti a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési

Szalai Andrea
gazdasági elemző
Andrea Pápán született, tanulmányait is ott
kezdte meg az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában. Köszönhetően annak, hogy
szülei 1982-ben Paksra csábultak az atomerőmű miatt, nem lett zongorista. Érettségi vizsgát a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban tett,
majd tanulmányait Budapesten folytatta turizmus-vendéglátás szakon.
Egy hosszabb tihanyi kitérő után 2001-ben
került a látogatóközpontba. Már az első munkanapján tanfolyam keretében ismerkedett a cég
új vállalatirányítási rendszerével, az SAP-val,
különös tekintettel annak logisztikai és pénzügyi moduljaira. Tevékenysége eleinte – akkori
főnöke, Kováts Balázs megfogalmazása szerint
– a „Mädchen für alles” munkakört takarta,
azaz szükség esetén több munkakörben is helyt
kellett állnia, néha a fogadópultnál segített be,
szabadság idején a titkárságon helyettesített,
illetve meg kellett ismerkednie a kommunikációs szervezet teljes gazdasági tevékenységével.
Időközben Szekszárdon mérlegképes könyvelői

Társulás (TEIT) nemzetközi kapcsolatépítő
tevékenységét, részt vesz a TEIT és az orosz
Atomerőműves Városok Asszociációjának
munkájában, tapasztalataival támogatva a
kapcsolatépítés rögös útját.
Több hazai és nemzetközi elismerés, kitüntetés birtokosa, legutóbb múlt év decemberében vette át a Roszatom által alapított
„Az atomipar-fejlesztés hozzájárulásáért”
érem második fokozatát.
Magánéletében is fáradhatatlan, népművelői alapvégzettsége mind a mai napig hatással van rá, hobbija minden kreatív tevékenység: varr, rajzol és fest. Megvalósítandó
álmai között szerepel egy paksi orosz színházi, illetve tánccsoport megalapítása, vagy egy
kiskiállítás megvalósítása munkáiból. Férje,
Kern László, első generációs atomerőműves,
aki 2014-től nyugdíjasként biztosítja Tányának a kiegyensúlyozott családi hátteret. Három sikeres, önálló, diplomás fiatalt neveltek
fel. Tánya az első perctől kezdve törekedett
arra, hogy a kétnyelvű család adta adottságot
a gyermekei minél jobban kihasználhassák,
megszerettette velük nemcsak az orosz nyelvet és konyhát, hanem a sokszínű orosz kultúrát is. Hitvallása, hogy azt a feladatot, amit
ellát, eredményesen csak csapatmunkában

lehet végezni, s ily módon munkájának sikeréhez minden kollégája hozzájárul.

képesítést szerzett, és kialakult végleges munkaköre is a TLK-ban. Jelenleg gazdasági elemzőként a látogatóközpont gazdálkodásának folyamatos nyomon követése, a kommunikációs
aktivitások pénzügyi tervezése, a jogi tagdíjak
kezelése, a cég szponzorációs tevékenységének
teljes körű intézése, valamint a társaság médiamegjelenéseinek gazdasági feladatai tartoznak
hozzá.
A turizmus továbbra is fontos része az életének, szabadidejében sokat utazik az országon
belül és kívül egyaránt. Azt a nézetet vallva,
miszerint csak két dolgot adhatunk a gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat, igyekszik
minden, a gyerekeket építő, szórakoztató programot kipróbálni a családdal a kalandparktól,
a természetjáráson, kerékpározáson keresztül
egészen a szabadulószobákig.
Párjával, Krisztiánnal Pakson élnek, három
gyermeket nevelnek. Roxána 11, Szabolcs 10,
Niki pedig 8 éves. Mindhárman a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulói. Andi különösen büszke rá, hogy mindhárman kitűnnek
valamiben: Roxi a művészetek terén mutat tehetséget, Szabolcs is szépen rajzol és jól sportol, Niki pedig 2016-ban az évfolyamán a Zrí-

nyi Ilona matematikaverseny 4. helyezettje lett
Tolna megyében, csapatban a társakkal együtt
pedig elhozta iskolájának a vándorkupát.

Fotók: Bodajki Ákos

Kern Tatyjana
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Szepesi Nikolett
tájékoztatási munkatárs
Niki általános és középiskolai tanulmányait
Pakson végezte, majd az ESZI-ben pénzügyi
és számviteli szakon ismerkedett meg a közgazdászszakmával. Ezután a Pécsi Tudományegyetem levelező tagozatán gazdálkodás és
menedzsment szakon tanult tovább. 2010-ben
került az atomerőműhöz, először a Szolgáltatási Főosztályon koordinátorként látta el a
főosztály pénzügyi feladatait. 2013-tól a Tájékoztató és Látogatóközpontban dolgozik,
ahol kezdetben az információs pultnál csoportkíséréssel, látogatások szervezésével és az
erőmű iránt érdeklődők tájékoztatásával foglalkozott. Legszívesebben a csoportkísérésre
emlékszik vissza, hiszen mindig is szeretett
emberekkel foglalkozni, és úgy érzi, hamar
megtalálta a közös hangot a kisiskolásokkal
és nyugdíjas korban járó érdeklődőkkel egyaránt. Bízik benne, hogy az atomenergiáról itt

Dr. Szerbin Pável
EU-szakértő
Pável nevezetes évben, 1956-ban született Budapesten. Édesanyja orosz származású, magyar édesapjával Szaratovban ismerkedtek
meg és szerettek egymásba. Akkoriban munkásszármazású szakemberekre volt szükség,
így küldték ki édesapját a Szovjetunióba tanulni. Pável kicsi korában sok időt töltött kint
nagyszüleinél, ahol jól megtanult oroszul.
Általános iskolai tanulmányait már itthon végezte, majd a Veres Pálné Gimnáziumba iratkozott be, ahol kémia tagozatos osztályba járt.
Több gimnáziumi osztálytársával a mai napig
baráti kapcsolatot ápolnak, sőt, az általános
iskolából is maradtak jó barátai.
A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen végzett biofizikusként, szakdolgozatában
az ionizáló sugárzás hatását vizsgálta élő szervezeteken. Hazatérése után az ELTE-n dolgozott két évig, majd másfél éves sorkatonai
szolgálat után aspirantúrára (ma: PhD-képzés) ment a leningrádi Állatorvosi Főiskolára. Sikeres védése után 1985-ben a budapesti
„Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutatóintézetben (OSSKI)
helyezkedett el beosztott kutatóként. Itt az
osztályvezetőségig vitte, részt vett a cserno-

megszerzett tudását a jövőben is kamatoztatni
tudja. 2015 novemberétől a kommunikációs
csoport munkáját segíti: részt vesz az atomerőmű Facebook-profiljának szerkesztésében,
a belső kommunikációs kampányok szervezésében, az új közösségi médiaplatformokon
való megjelenés előkészítésében, újabban pedig a rendezvények, céges események fényképezése is a feladatai közé tartozik. Mindezek
mellett a vállalat kommunikációját szabályozó eljárásrend kidolgozásában is részt vett.
Az egészséges táplálkozás és a sport mindig is fontos szerepet töltött be Niki életében.
Az általános iskolában és a gimnáziumban
versenyszerűen sportolt, hosszútávfutásban
megyei második helyezett, floorballban ötszörös országos bajnok. Ezekre az eredményeire a legbüszkébb. Sportolás iránti szenvedélye a mai napig megmaradt, gyakran
futással indítja a napot. Ha teheti szabadidejét a barátaival és a családjával tölti, hiszen a
szüleivel ápolt jó viszonyt nagyon fontosnak
tartja.

bili reaktorbaleset utáni környezeti radioaktivitásmérésekben, az országos környezeti
radiológiai mérőhálózatok munkájának koordinálásában, kollégáival tanulmányozta az
uránbányászat és a széntüzelésű erőművek
után maradt szennyezett területek rekultivációjának lehetőségeit, fő kutatási területként
vizsgálta a radon környezeti megjelenését és
egészségügyi hatásait. Számos tudományos
cikket írt, sok hazai és nemzetközi kutatási
projektnek volt témavezetője. Közel két évtized után, 2004-ben váltott. A Paksi Atomerőműben helyezkedett el, itt EU-szakértőként
állt munkába. A kutatói munkát is szerette,
a jelenlegit is nagy kedvvel végzi. Sikeres lobbimegmozdulásokat szervezett Brüsszelben,
monitorozza a nemzetközi nukleáris eseményeket és energiapiaci fejleményeket, kapcsolatot tart a hazai szakmai civil szervezetekkel
és az európai atomenergia-ipar lobbiszervezetével, a Foratommal.
Lánya, Kati, Írországba ment férjhez, így
Pável 3 éves unokáját ritkán láthatja. Idősebb
fia, Tamás, jogot tanul, a fiatalabb, Viktor,
szintén Írországban dolgozik, fogadott fia,
Marcell, itthon gépészmérnök, mellette levelezőn mesterképzésre jár.
Pável szabadidejében annyi mindent csinál, hogy már azon gondolkodik, melyik hobbit kellene leépíteni. Gyerekkorától minden

nyarát a Balatonon tölti, vonzza a víz, már az
illatától boldog. Legkedvesebb hobbija a vitorlázás, emellett horgászik, vadászik, kerékpározik, motorozik – és jó pálinkát főz. Szeret
utazni, de rájött, hogy mindig a hazaérkezés a
legnagyobb öröm.
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2. díjas pályázatok II. rész

03. Folyékony tűz- és
robbanásveszélyes
radioaktív hulladékok
szűrőberendezésének
tervezése

Fotók: Bodajki Ákos

A szűrési, ülepítési művelet során
csupán elenyésző dózisterheléssel számolhatunk a kiszolgáló személyzetnél.

Menyhei Dávid

Korábbi évek adatai alapján, éves szinten 1900-3700 liter folyékony, tűz- és
robbanásveszélyes radioaktív hulladék
keletkezett az ellenőrzött zónában,
amelyet rendeletekkel szabályozott
módon, 200 literes fémhordókban tároltunk, ezeket a hulladékminősítők által
kiállított izotópjegyzékkel (Fe, 60Co, H3,
63Ni), gamma-dózisteljesítmény-értékkel nyilvántartanak.
A tárolókapacitás csökkenése miatt
nem áll rendelkezésre ilyen méretű tárolóhely az ellenőrzött zónában. Valamilyen módszerrel le kellene választani az
aktív részeket (például ülepítéssel vagy
szűréssel), akkor azok részére már kevesebb hely is elegendő. Bátaapátiban
1 m3 kis és közepes aktivitású hulladék
elhelyezésének költsége kb. 5 millió Ft.
A gyöngykova kiváló szűrőanyag,
mert belsejében és felületén is képes
anyagot megkötni (0,3-0,4 cm3/kg).
A tisztításhoz különböző őrlési finomságú anyagból készült elő- és utószűrőn
kell átereszteni a szennyezett folyadékot közbenső ülepítéssel. A kibocsátási
szintet elért, méréssel igazolt tisztított
anyag felszabadítható az ellenőrzött zónából, így tárolási helye felszabadul.
A megszerkesztett szűrőállomás kialakításánál figyelembe vették az ide
vonatkozó előírásokat és a korábbi gyakorlat során szerzett tapasztalatokat.
A berendezés két rozsdamentes
anyagból kialakított (500 × 500 × 800 mm)
szűrő-ülepítő tartályból áll, amelyek
ITEM gépépítő profilból épített pódiumon helyezkednek el. A folyadék felszívását egy (Grün) hordószivattyú végzi, melynek mozgatásáért egy (Festo)
orsóhajtású, elektromos működtetésű
hajtómű felel. A közbenső tartályból
szintszabályzóval szerelt szivattyú emeli át a részben már tisztított folyadékot
az utószűrőbe. Az előszűrő és utószűrő
egymástól függetlenül működik – nem
kíván folyamatos felügyeletet.

Menyhei Dávid, RHKO – Szilárd Hulladékkezelő Üzem - üzemeltetésvezető
– Szekszárdon születtem 1992-ben,
Pakson nevelkedtem, és jelenleg is itt
élek a családommal. Helyben végeztem el általános iskolai tanulmányaimat, majd gépész szakon érettségiztem
az ESZI-ben, ahol később a gépgyártás-technológiai technikusi bizonyítványomat szereztem. Tanulmányaimat
levelező tagozaton a Dunaújvárosi
Egyetem gépészmérnöki szakán folytattam, ez év januárjában szereztem
meg diplomámat, majd szeptembertől
folytatom tanulmányaimat mester szakon.
Első munkahelyemen 2013. január
1-jétől gépésztervezőként robotizált és
automatizált cellák 3D-s tervezésén dolgoztam, majd szeptembertől felvételt
nyertem a RHKO SZHKÜ-csapatába mint
a szilárd radioaktív hulladékok kezelője.
2015. szeptember 1-jétől üzemeltetésvezetői munkakört töltök be ugyanezen
üzemnél.
Szabadidőmben aktívan sportolok,
illetve sok időt töltök párommal és baráti társaságommal.

segítségével az 1980-as évekre lehetővé
vált a kationok és anionok kicsiny koncentrációban (ppm-szinten) történő
meghatározása. Egy speciális töltetű
„szűrőn” (kolonna) keresztüláramoltatott mintát egy PC-re kapcsolt detektoron keresztülvezetve megkapjuk a kromatogramot.
A 12 kialakított mérőrendszerrel
anion (fluorid, klorid, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát) és kation (nátrium, kálium,
lítium, ammónium) ionok megjelenését
lehet kimutatni (µg/dm3). Előbb a 3-4.
blokki (2013-2014), majd az 1-2. blokki
(2014-2015) mérőrendszereket helyezték üzembe.
Jelenleg az 1. és 3-4. blokki szekunder rendszerek a VMR keretében online
méréseket végeznek a lefutó vezérlés
alapján. Kezelésük a SCADA számítógépes rendszerén keresztül történik.
A 2. blokki szekunder, valamint az
összes primer és gőzfejlesztő rendszeren kézi kísérleti és összehasonlító
méréseket végeznek jelenleg, online
mérésre történő üzembevételük a kivitelezési terveknek megfelelően folyamatosan történik majd.
Ezzel a korszerű analitikai módszerrel lehetőség nyílik a primer és szekunder köri közegek korróziót okozó

07. Mérési módszer
kidolgozása és
megvalósítása primer
és szekunder köri
közegek korróziót okozó
anionszennyezőinek
meghatározására
A Folyamatos Analitikai Mérőrendszer
(FAM) elavult, helyette új rendszer kiépítését határozta el a Vegyészeti Ellenőrzési Osztály, amelyet Vegyészeti
Mintavételi és Mérőrendszernek (VMR)
neveztek el. Primer és a szekunder köri
közegek korróziót okozó anionjainak
meghatározása beláthatóan fontos.
Az első kísérletekben a vizsgálandó
folyadékot mészkőre öntötték, és az elszíneződésből következtettek egy-egy
anyag vagy vegyület jelenlétére (kromatográfia). A módszer kiterjesztése,
gyorsabbá és pontosabbá fejlesztése
az 1930–1950-es években történt, Nobel-díj is járt érte (1952).
A modern ionkromatográfia a folyadékkromatográfiás technika fejlődése révén az 1970-es években született
meg. A korábban alkalmazott spektrofotometriás detektálást felváltó vezetőképesség mérésén alapuló detektor és
a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás töltetek mintájára kialakított ioncserélő oszlopok alkalmazásával megszületett az ionkromatográf, amelynek

Menyhárt Ádám

Németh Péter Zoltán

anionszennyezőinek, valamint a primer
köri lúgosítók gyors és pontos meghatározására, melyek folyamatos mérési eredményt szolgáltatnak a blokkok
üzemállapotától függetlenül. A mérési
eredmények megfelelő egyezőséget

mutatnak a Radiokémia és Analitika Laboratórium hasonló készüléken történő
ellenőrző méréseivel. Hosszabb távon a
nagy pontatlanságú kézi mérések teljes
kiváltása a cél.
Menyhárt Ádám, Vegyészeti Ellenőrzési
Osztály, csoportvezető
– Budapesten születtem 1974-ben.
Az általános iskolát és a gimnáziumot
Dorogon végeztem. Édesanyám és
öcsém jelenleg is ott élnek. Vegyészmérnöki szakon, radiokémiai szakirányon diplomáztam Veszprémben. Már
munka mellett szereztem a másoddiplomámat reaktortechnikai szakmérnökként a BME-n.
Rövidebb kitérők után 2002-ben helyezkedtem el az atomerőműben, a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon önálló
mérnökként. Jelenleg is ezen az osztályon dolgozom, 2013 óta csoportvezetői
minőségben a primer köri műszakos laboránsok irányítása is feladataim közé
tartozik.
Két fiam van: Adrián 9 éves, Szekszárdon lakik az édesanyjával, és 3. osztályos
a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában. Andráska másfél éves,
jelenleg otthon van még a párommal,
akivel Pakson élünk. Velünk él még az ő
kislánya, Ancika, aki 6 éves, és első osztályos a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában. Hobbim a vasútmodellezés,
lakásunkban sikerült helyet szorítani
egy terepasztalnak, aminek szépítgetésén dolgozom szabadidőmben. Emellett szívesen főzőcskézek, és próbálok
minél többet mozogni az egészségem
megőrzése érdekében: úszás, kerékpározás, túrázás, TRX – egy könnyen hordozható hevederrendszer, amely mobil
edzőteremként használható.
Németh Péter Zoltán, Vegyészeti Ellenőrzési Osztály, laborvezető
– Győrben születtem 1973-ban. Általános és középiskolát is szülővárosomban végeztem. Az érettségi után előbb
vegyészmérnöki (1998), majd kémia tanári (2002) diplomát kaptam Veszprémben.
Első munkahelyemen, a Hriszto Botev Általános és Szakközépiskolában kémia- és informatikatanár voltam (2000–
2003), majd az Aquaterra Lab Kft.-ben
mérnök üzletkötő 2003–2007 között,
végül az erőműbe kerültem a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályára, ahol laborvezetőként tevékenykedem 2007 óta.
Feleségemet, Németh Gabriellát
2000 óta ismertem, 2003-ban házasodtunk. Két gyermekünk született, Bálint
(2005) és Noémi (2008).
Rendszeresen sportolok, kedvencem
a kosárlabda, városi bajnokságban indulunk.
gyulai
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Sugárágyú- és sugárforráscserék az atomerőműben

– A sugárágyúkat az 1. blokk indulása, 1982 óta
alkalmaztuk az atomerőmű sugárvédelmi mérőeszközeinek és technológiai neutrondetektorainak metrológiai vizsgálatára. Fél évvel az 1. blokk indulása
előtt már működésbe helyeztük, tehát töltve voltak a
sugárágyúkba azok a plutónium-berillium neutron
és cézium 137-es gamma-sugárforrások, amelyek
biztosították a blokkindulásokkal összefüggő metrológiai feladatok elvégzését. A harmincéves üzemidőt elérve felére bomlott a gamma-sugárforrások
aktivitása, és a sugárágyúk műszakilag is elavulttá
váltak – tudtuk meg Orbán Mihálytól, a Metrológiai
Üzem önálló üzemvezetőjétől.
Mihály a beszélgetésben elmondta, hogy ezek az
1982-ben beüzemelt sugárágyúk mindegyike (két
darab gamma- és egy darab neutron-sugárágyú)
magyar fejlesztés volt, amelyet az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársai terveztek és helyeztek üzembe.
– Első lépésben a neutronágyú teljes felújítása
történt meg, illetve közbeszerzési folyamat eredmé-

nyeként a nagy és kis gamma-sugárágyúkat is megújították – folytatta a metrológiai üzem vezetője. –
A cél az, hogy az új sugárágyúk – szinkronban az
üzemidő-hosszabbítással – kiszolgálják a következő
20-25 évet. A neutronmérés területén jogot kaptunk
a Metrológiai Hatóságtól arra, hogy Magyarországon az összes szakintézmény által alkalmazott dózismérőt hitelesíthetjük.
– A régi sugárágyúk szétszerelése és kiszállítása
több problémát is felvetett – válaszolt Sós János laboratóriumvezető arra a kérdésemre, hogy hogyan
zajlottak a rekonstrukciós munkálatok. – Az eredeti
rajzok nem voltak teljesen pontosak. A sugárforrások kiszerelése komoly kihívás volt a vállalkozó Izo-

Üzemviteli munkavállalói fórum
Az Üzemviteli Igazgatóság (ÜVIG) által meghirdetett munkavállalói fórumot március 23-án tartották meg. Cziczer János igazgató köszöntő és bevezető szavait a négy fő pontból álló napirend
ismertetése, megbeszélése követte.
Az első napirendi pontban a 2015. évi biztonsági kultúra felmérésének eredményeiről hangzott el tájékoztatás Jókay Gábortól,
a felmérést végző AON cég munkatársától.
A felmérések számszerű adatait interjúkkal
árnyalták, illetve pontosították a számok mögött álló véleményeket. Az előadó egyebek
mellett felhívta a figyelmet arra, hogy az
igazgatóságonként meghatározott biztonsági kultúra indexe nem az adott igazgatóság
biztonsági kultúráját jellemzi, hanem azt,
hogy az adott igazgatóság hogyan vélekedik
a biztonsági kultúra egyes elemeiről.
Az üzemviteli igazgató, átvéve a szót a 2.
és 3. napirendi pontoknál, annyit fűzött az
előzőekhez, hogy mivel mindenki a saját területére lát rá a legjobban, az eredmények
mégiscsak jellemzik valamilyen mértékben
az adott igazgatóságok biztonsági kultúráját.
A folytatásban a 2015. év értékelése és a
2016. évi kiemelt feladatok, célkitűzések ismertetése került sorra. Cziczer János egyebek mellett elmondta: tavaly sikerült elérni

az atomerőmű történetének legjobb termelési eredményét (15 834,4 GWh), egyben a
legjobb teljesítménykihasználási tényezőt
(90,4%). Mindezt úgy, hogy az 1. blokki főjavítás során jelentős csúszás következett be.
A kimagasló eredményt az is dicséri, hogy
közben a biztonsági mutatók jelenősen javultak, csökkent a jelentésköteles események és
a személyi hibák száma.
Az idei feladatokról, célkitűzésekről szólva
kiemelte többek között a védett berendezések programját, a gazdaszemlélet erősítését,
a személyi hibák további csökkentését, az
elektronikus ajtózárak beépítését az üzemviteli helyiségekbe, az elektronikus üzemellenőrzés megvalósítását és a hibamegelőző eszközök hatékonyabb alkalmazását.
Az utolsó napirendi pontban Hatvani Jácint szakszervezeti vezető tartott rövid tájékoztatót az elmúlt és az elkövetkező időszak
eredményeiről, illetve törekvéseiről, amelyek
egyik fő elemét a bértárgyalások képezik.

Prancz Zoltán

Fotók: Lehmann Katalin, Bodajki Ákos

Hosszú, több mint három évtizedes üzemidő után vált szükségessé az az elmúlt évben befejeződött műszaki fejlesztési program, amely tartalmazta a Metrológiai Üzem sugárágyúinak és sugárforrásainak cseréjét. A rekonstrukció koordinálásában több erőműves szakember is részt vett.

tóp Intézet Sugártechnika Üzletág munkatársainak.
Még olyan régi szakembereket is megkerestek, akik
annak idején, több mint harminc éve az összeszerelésben vettek részt. A művelet során a lehetséges
nagyon magas dózisteljesítmény (több Gray/h) miatt nagyon nagy gondossággal kellett eljárni. Végül
minden gond nélkül sikerült megoldani ezt a problémát is.
A szerkezet nagy súlya miatt a kiszállítás is komoly problémát okozott. – A teherlift nem bírta el
a terhelést, ezért a födémet meg kellett bontani, és
azon keresztül daruzni. Hasonló volt a helyzet az új
ágyúk behozatalánál is. A ki- és beszállításnál a daru
többször is meghibásodott, a födém nyitva maradt,
ami szintén izgalmakat okozott, de sikeresen teljesítettük a feladatot. Ezúton is szeretném megköszönni
minden közreműködő kollégámnak a munka során
nyújtott segítséget! Az erőmű történetében valószínűleg egyszer fordul elő ilyen munka, örülök, hogy
magam is részese lehettem.

Lehmann Katalin

Fórumot tartott
a Humán Igazgatóság
Munkavállalói fórum keretében kaptak tájékoztatást az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről a Humán Igazgatóság munkatársai
2016. március 23-án. Az irodaépület földszinti tanácstermében megtartott tájékoztatón a jelenlévők a Biztonsági Kultúra Felmérésének
eredményeiről, a közelmúlt társasági eseményeiről és a humán szervezet 2016. évi feladatairól kaphattak bővebb információt.
Bognár Péter humán igazgató köszöntőjét követően a fórum első
felében a 2015. évi Biztonsági Kultúra Felmérés humán szervezetre vonatkozó eredményeiről adott tájékoztatást Jókay Gábor, a felmérésben közreműködő AON Magyarország Kft. tanácsadója. Ezt
követően Bognár Péter beszélt a 2015. évi társasági üzletpolitikai
célkitűzések teljesüléséről, a teljesítménykihasználási tényező és
a biztonsági mutatók alakulásáról, majd áttekintette a humán terület 2015. évre vonatkozó tevékenységét, eredményeit. Az idei év
tekintetében röviden összefoglalta a közelmúltban lezárult WANO
partneri vizsgálattal kapcsolatos főbb tudnivalókat, és megköszönte
a vizsgálatban részt vevő kollégák munkáját. Ezt követően tájékoztatást adott a közeljövőben előttünk álló társasági feladatokról, a
humán területet érintő kihívásokról.
A fórumon a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is
képviseltették magukat az érdekképviseletek, a PADOSZ nevében
Bocsor István elnökhelyettes számolt be a szakszervezetek 2015. évi
tevékenységéről és az idei feladatokról. 
Krausz Attila
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„A jó értelemben vett megszállottság”
Interjú dr. Katona Tamással (MVM Csoport Életmű díj – 2015)
– Az én egyik működési területem az atomerőmű földrengésbiztonságának felülvizsgálata és megerősítése, helyesebben a koncepció kidolgozása és tudományos hátterezése. Ennek során nagyjából 3500 tonna acélszerkezetet
építettünk be pótlólagosan az erőműbe az 1990-es évek kö-

Fotó: MVM

– Szerencsés vagyok, mert díjazták, értékelték a munkámat, és ennek nagyon örülök – kezdte gondolatait dr.
Katona Tamás, aki 1983 óta a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél,
illetve annak jogelődjénél – jelenleg is maximális energiával – dolgozik különböző műszaki vezetői beosztásokban.
A szakember, aki emellett tanít és a két új paksi blokk előkészületeiben is segédkezik, egyáltalán nem számított az
MVM díjára.
– Úgy gondolom, hogy ha az ember teszi a dolgát, soha
sem gondolja, hogy egyszer Életmű díjban részesül. Kaptam egy nagyon szép meghívót a díjátadóra, gondoltam, a
koromnál vagy beosztásaimnál fogva felvettek protokollból a vendéglistára. Úgy voltam vele, hogy mivel már több
generáció váltotta egymást az erőműben, nem ismerek én
ott senkit, ezért szépen udvariasan kimentettem magam
– mondta mosolyogva Katona Tamás, a történet folytatásából pedig kiderült, hogy végül egy külön esemény keretében vehette át a kitüntetését, és egyébként ismerte a többi
díjazottat is. – Hát ennyire nem jár az ember fejében, hogy
a jól elvégzett munkájáért még díjazzák is – fűzte hozzá.
A gondolatmenetet kiegészítve elmondta, hogy szerinte
egy ilyen típusú munkakörben egy nagyon bonyolult motivációs rendszer hajtja az embert, amelynek része maga az
elvégzett munka és annak az eredménye is. És ha az embernek van arra módja és ideje, hogy megszemlélje és örüljön
annak, amit véghezvitt, az mindig egy pozitív pillanat.
Katona Tamás sok más munkája mellett részt vett az
erőmű tervezésében, a 2. blokk üzembe helyezésében, a
3-4. blokk létesítésében. Mint kiemelte, egy ilyen létesítmény tervezése nagyon összetett csapatmunka, minden
apró mozzanat majdnem minden munkatársat érint.

zepétől 2002-ig – mesélt az egyik legfontosabb feladatáról
a szakember, s kiemelte a folyamatok összetettségét és azt,
hogy kifejezetten kollegiális munka áll a háta mögött.
– Az, hogy én ebben valamilyen szempontból kulcsszerepet játszottam, nem azt jelenti, hogy egyúttal kitüntetett
szerepem is volt. Lehetséges ugyan, hogy ha valaki kidolgoz egy koncepciót, végül az valósul meg, de soha nem valósulhat meg a munkatársak támogatása nélkül. Nincsenek
az atomerőműben egyéni hőstettek.
A közösen elvégzett munkára egy másik, jelentős példát hozott Katona Tamás, amikor a paksi blokkok üzemidő-hosszabbításának kidolgozásáról beszélt.

– Miután az 1997-es bővítési kezdeményezés befulladt,
akkor vált egyértelművé, hogy meg kell hosszabbítani a
meglévő blokkok üzemidejét. Ekkor vettük elő azt a tanulmányt, amelyet még 1992-ben publikáltunk Bajsz József
kollégámmal a Nuclear Engineering International című
folyóiratban, rendkívül eretnek módon azt állítva, hogy a
nyomott vizes atomerőművek üzemideje meghosszabbítható. Azóta elfogadott koncepcióvá vált az eljárás.
Katona Tamás bevallása szerint adódott olyan pillanat
az életében, hogy a munkát előrébb kellett helyeznie a családjánál, de úgy érzi, hogy ilyesmi mindannyiunknál előfordul, kiváltképp azoknál, akik szolgálatot tesznek.
– Márpedig aki erőműben dolgozik, az szolgálatot tesz,
ez folyamatos üzem. Mindig szerencsésnek tartottam magam, amiért nem kellett műszakba járnom. Nyilván, ha az
ember ilyen sokáig egyféle hivatást űz, ahhoz a kezdetektől fogva valamiféle jó értelemben vett megszállottság kell,
ami azzal jár, hogy a családnak időnként egy-egy dolgot
el kell tűrnie, de én nem hiszem, hogy az enyémnek sokat
kellett volna. Alapvetően persze az egymáshoz való viszony
tartja össze a családot. Az persze ma is így van, hogy én
akkor dolgozom, amikor munka van, és a többi dolog ezután jöhet.
Azt a bizonyos megszállottságot fiában és lányában is
látja Katona Tamás, bár egyik gyermek sem követte édesapja pályáját.
– Mindketten külföldön élnek, de annak nagyon örülök, hogy a modern technikának köszönhetően ez nem egy
drámai elszakadás és távolság, mert az unokámat, aki most
nyolc hónapos, nap mint nap láthatom. Az összetartozás
nem szorul fizikai kontaktusra.
MVM

„Egyetlen helyhez kötődik a boldogulásom”
– Egészen őszintén váratlanul ért, hogy díjat kaptam, még a kollégáim is titokban tartották előttem,
és felemelő érzés ilyesmiben részesülni – mondta az
Életmű díjas Zsebők István Bálint, aki nemrégiben
a Vértesi Erőmű Zrt. első számú vezetői posztjából
vonult nyugdíjba. Mint hozzátette, azoknak a munkatársainak a megbecsülését is látja a kitüntetésben,
akikkel annak idején nagyon szívesen dolgozott
együtt.
A villamosmérnök és mérnök-üzemgazdász szavai mély elkötelezettséget sugároznak:
– Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy az
összes munkaévemet az erőműben töltöttem, és a
sors úgy hozta, hogy a kezdő szakmai lépésektől
egészen a gyárigazgatói posztig jutottam. Fontosnak
érzem, hogy egyetlen helyhez kötődik a személyes
boldogulásom. Kiemelném továbbá azt – ami az előzőekből következik –, hogy részt tudtam venni azokban az eseményekben, amelyek jelentősek voltak az
erőmű életében – fogalmazott Zsebők István Bálint.
A szakember sajnálatosnak tartja, hogy a Vértesi Erőmű 2015 végén leállt. Ennek számos oka volt,
de működése alatt meghatározó eleme volt a magyar
villamosenergia-termelésnek.
– Azt gondolom, hogy az erőmű lényeges abból a
szempontból, hogy nyomon követhető volt benne az
a villamos energetikai termelési és irányítástechnológiai fejlődés, amely a világban végbement az elmúlt
évtizedekben – hangsúlyozta a díjazott, és külön kiemelte azt a felújítást, amely lehetővé tette az üzem-

idő-hosszabbítást. Mint folytatta, az erőmű további
különlegessége az, hogy a rendszerváltás után ugyan
nem sikerült privatizálni, de az azt követő évtizedekben sikerült fenntartani a működését. Ennek a jelentősége igazán akkor mutatkozott meg, amikor a hazai igények későbbi növekedésekor a Vértesi Erőmű
is kivette a rá eső részt a termelésből amellett, hogy
az újonnan felállított környezetvédelmi igényeknek
is megfelelt.
– Később, amikor a megújuló energiaforrások
mind nagyobb szerephez jutottak, az erőmű is – lehetőségeihez képest – alkalmazkodott a tendenciához
különböző fejlesztésekkel – zárta Zsebők István Bálint az üzem története fontosabb állomásainak sorát.
A szakember, akinek az élete meghatározó részét a
munkája töltötte ki, most örömmel osztja meg idejét
az unokáival és a falubéliekkel.
– Mivel a pályám során számos dolgot az erőműnek rendeltem alá, most, hogy nyugdíjba vonultam,
úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy a családommal
legyek; az első helyre az unokák kerültek. Ezenkívül
aktívan részt veszek a falum közösségi életében is.
A szakma iránti vonzalmat ugyan csak részben,
a szemléletmódot azonban teljes értékében sikerült
átadnia fiának. Mint mondta: – A fiam műszaki pályára ment, ezért azt gondolom, hogy a gondolkodásmódomat sikerült átadnom neki, még ha nem is kifejezetten a villamosmérnöki foglalkozást választotta.
Lánya pályáját más szempontból tartja szerencsésnek Zsebők István Bálint:

Fotó: MVM

Interjú Zsebők István Bálinttal (MVM Csoport Életmű díj – 2015)

– A lányom pedagógus lett, aminek azért örülök,
mert jól tudok vele kommunikálni erről a témáról.
Pályafutásom alatt ugyanis mindvégig fontosnak
tartottam az emberi kapcsolatokat, a pedagógia pedig bizonyos szempontból az emberek közötti kapcsolatok kialakításáról szól.
MVM
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„Ezt az életmódot nagyon szerettem”
Neukum Zoltánt meglepte, hogy tavaly év végén az
MVM Életmű díjában részesült, ugyanakkor szavai
szerint nagyon jól is esett neki az elismerés. Mint fogalmazott:
– Sok mindenre gondoltam, de erre nem, és már
az is nagy örömömre szolgált, amikor megtudtam,
hogy előterjesztett az MVM OVIT, hiszen ez azt jelenti, hogy a teljes vezetőség egyöntetűen szavazott
rám, ami nagy megtiszteltetés.
Az erősáramú villamosmérnök a Magyar Villamos Művek ösztöndíjasa volt, majd 1972-ben diplomázott, ezután pedig – mivel elmondása szerint
leginkább építeni, szerelni szeretett volna – a Verteszhez szegődött, majd 26 és fél évig ott is maradt.
Pályafutásáról beszélve elmondta:
– Létesítménymérnökként kezdtem, többek között az algyői gázmező villamos berendezéseit terveztük, gyártottuk és szereltük. Egy idő után a munkák irányítását végeztem Budapestről. Ez akkor azt
jelentette, hogy a terveztetéstől a gyártatásig, ellenőrzésig, üzembe helyezésig minden munkát egy személyben irányítottam. Volt egy kalandos és szép időszak is, amikor a Vertesz egy vietnámi megrendelést
teljesített, nekem pedig sokat kellett utaznom ezért
a Távol-Keletre, amit azóta is nagyon kedvelek. Ezután kerestek meg azzal, hogy Pakson az atomerőmű
villamos-, irányítástechnikai szerelését kellene irányítani, ami engem azért lepett meg, mert akkor a
vállalatnál már volt nyolc-tíz olyan középvezető, aki
már épített erőművet. Kérdésemre, hogy miért nem
közülük kérnek fel valakit, az volt a válasz: mert itt
mindent máshogyan kell csinálni, mint egy hagyományos erőműben.

Még nem voltam harmincéves, amikor lent találtam magam Pakson egy harmincfős kirendeltség élén,
amely két év leforgása alatt ezer főre duzzadt.
Neukum Zoltán elmondása szerint nagy szervezési kihívást jelentett az, hogy viszonylag kis területen
több ezer munkás dolgozott, egyidejűleg.
– Akkor hívtam segítségül a számítástechnikát,
az egész munkaszervezést feltettük egy kis számítógépre, talán a cégnél először. Erre azért is volt szükség, mert hatalmas adatmennyiséget kellett kezelni.
Például egy hagyományos erőműnél kell ezer mérés,
itt a hatszorosára volt szükség. Néhány száz villamos
hajtású tolózár helyett kettőezret kellett szerelnünk.
Az 1. blokk befejezéséig minden nap találkoztunk
valami újdonsággal, amit nekünk kellett megoldani,
kitalálni és kivitelezni. Ugyan az orosz kollégáktól
nagyon jó szaksegítséget kaptunk, de számos esetben prototípusmegoldásokat alkalmaztunk, többek
között azért is, mert új biztonsági filozófiának kellett
megfelelni: a paksi volt az első VVER-blokk, amelyben a primer kört hermetikusan bezártuk.
Miután 1982-ben elkészült az 1. blokk, Neukum
Zoltán a következő évben a Vertesz műszaki igazgatója lett Budapesten, de továbbra is felelt a létesítményért. A céget 1991-ben privatizálták, a szakember pedig 1999-ben ment át az OVIT-ba, ahol, mint
mondja:
– Hozzáláttunk az átviteli hálózat rekonstrukciójához. Távvezetékek, alállomások fejújítását, az
irányatási rendszer lecserélését 2010-ig elvégeztük.
Ez szintén szép és embert próbáló feladat volt. Néhány évig tanácsadóként segítette az OVIT munkáját, azóta a Budapesti Műszaki Egyetemen tanít.
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Interjú Neukum Zoltánnal (MVM Csoport Életmű díj – 2015)

– Két leányom van, egyik sem lett műszaki. Valószínűleg azért, mert ez a szakma inkább fiúknak
való, bár ismerek a területen kiváló képességű hölgyeket, de azért ez egy ország-világ járó munka. Még
műszaki igazgatóként is heti két napot vidéken töltöttem, mert a helyszínen kell lenni, és adott esetben
ott meghozni a szükséges intézkedéseket a vevőkkel,
kollégákkal. Bár a család nem nagyon örült annak,
hogy mondjuk hétfőn elutaztam Paksra, és csak szerdán kerültem elő, de végül is megszokták. Mindazonáltal én ezt az életmódot, ezt a tevékenységet
nagyon szerettem.
MVM

Bemutatjuk Feil Dávidot, a Létesítmény Üzemeltetési Osztály technológusát
Dávid a család harmadik gyermekeként
született Szekszárdon, 1988-ban. Gyermekkora óta Pakson él, általános iskolai
tanulmányait a Móra Ferenc Általános
Iskolában végezte. Ezt követően az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium környezetvédelem-vízgazdálkodás szakán tanult tovább, az érettségit
követően itt szerzett nukleáris energiaipari technikusi végzettséget. A középiskola elvégzése után a veszprémi Pannon Egyetem környezetmérnöki szakán
folytatta tanulmányait.
Ezután kisebb paksi kitérő következett, majd Dávid útja Németországba
vezetett, egy épületszigeteléssel foglalkozó vállalkozás alkalmazottjaként
Frankfurt környékén dolgozott. A közel
féléves külföldi kaland után 2011-ben
adódott először lehetősége az atomerőműben dolgozni. A Létesítmény
Üzemeltetési Osztály szervezetéhez
vették fel technológusként, ekkor még
mint atomixes, 2014. június 1. óta pedig

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. Dávid feladatai közé tartozik
a létesítmény parkolóinak gondnokolása, amelybe beletartozik a tisztaság, a
parkolási rend ellenőrzése, a rendszámtáblajelzések legyártása, kihelyezése.
Felügyeli az üzemi terület udvarterének
tisztaságát, a szelektív, illetve kommunális hulladék gyűjtését. Kezeli a folyosókon és az irodák előtt kihelyezett
névtáblákkal kapcsolatos igényeket, koordinálja legyártásukat és kihelyezésüket. Ezeken túlmenően végzi az üzemterületi irodahelyiségek, létesítmények
bérleti szerződéseinek véleményezését,
a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos
változások adminisztrálását, munkaterületek, létesítmények átadás-átvételét.
Dávid szerencsésnek érzi magát, hogy
jelenlegi munkahelyén dolgozhat, hiszen mindig is olyan munkát szeretett
volna végezni, ami sokszínű és változatos, az egész napos, számítógép előtt
történő munka a legkevésbé sem testhezálló számára. Munkahelyén kollégái
barátságosan fogadták, az első perctől
minden segítséget megkapott a gyors
beilleszkedéshez, a közösség, a hangu-
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Fiataljaink

lat, a kollégákkal való viszonya azóta is
kiváló. A munka mellett a továbbtanulást is fontosnak tartja, a közeljövőben
szeretné folytatni a környezetmérnöki
szakon megkezdett tanulmányait. Dávid szabadidejének jelentős részét barátaival tölti, akikkel rengeteg szabadidős programot szerveznek. Hobbija az
autószerelés, szeret horgászni, kedvenc
sportja a wakeboard, amelyet nyaranta

Dunaharasztiban és Siófok-Szabadifürdőn szokott űzni.
Dávid jelenleg szüleivel él Pakson,
barátnőjével a közeljövőben tervezik
közös otthon, egy családi ház vásárlását. Mindenképpen szeretnének a közelben letelepedni, a nyugalom és a
Duna közelsége miatt elsősorban Madocsa és környéke lehet a fő célpontjuk.

Krausz Attila
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Aktív résztvevők a közgyűlésen
A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) Nyugdíjastagozatának március 3-i éves közgyűlése igen nagyszámú részvétellel zajlott a Paksi
Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület helyiségében.
A PADOSZ elnöke, Lőrincz László a
Paksi Atomerőmű múlt évi termelési eredményeiről, jelentősebb eseményeiről, majd a PADOSZ 2015.
évi tevékenységéről adott tájékoztatást. A tavalyi bérfejlesztés kapcsán
kiemelte, hogy a társaságcsoporti
megállapodásban a keresetszínvonal-növekedés mértékeként 2,5%-ot
rögzítettek. Kitért a 800 fős leépítésről szóló korábbi sajtóhírekre, amelyek kapcsán több komoly lépést tettek. Ezek eredményeként könyvelhető
el, hogy Pakson nincs sem létszámleépítés, sem menedzsmentváltás, és
megkezdődtek az egyeztetések a Paksi Atomerőmű (Paks I.) jövőjét érintő
foglalkozási megállapodásról. Szólt a
férfiak 40 éves munkaviszony utáni
nyugdíjazása érdekében indított aláírásgyűjtésről. A múlt ősszel jelentős
mértékű kft.-s átszervezés történt,

amely során a PADOSZ a nagyarányú
kft.-s tagságát képviselve járt el, és a
munkavállalók számára elfogadható
megállapodás született. A PADOSZ
taglétszáma stabil, minimális növekedés tapasztalható. Az idei év kihívásaként említhető a bértárgyalások
eredményes lebonyolítása, a további
tervek között pedig a kormány konzultációs fóruma szintjén történő
eredményes tárgyalás, az ágazati, társaságcsoporti szerepvállalás, a nemzetközi és helyi együttműködések
erősítése szerepel.
Weisz Mátyás, a PADOSZ elnökhelyettese az ez évi bértárgyalások
helyzetéről adott ismertetést. Majoros
János tagozatvezető az eddig lezajlott
eseményeikről számolt be, köztük
szólt a segélyezésekről, a munkamegbeszélésekről, a tagozatnak más
bizottságban való támogató közre-

Nyugdíjasok érdekképviselete
tárgyalt az erőműben
A szerződéses buszjáratokról, a Medicover magánbiztosítónál és a Paksi
Gyógyászati Központnál igénybe vehető szolgáltatásokról, a paksi és balatonfüredi erőműves nyugdíjasklubokról, összességében az év során várható
történésekről és a korábban felmerült problémákról tartottak megbeszélést
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasainak képviselői, Majoros János
és dr. Germán Endre, valamint az erőmű humán igazgatója, Bognár Péter.
A konzultáció során a humán igazgató a nyugdíjasok képviselőivel is
ismertette az elmúlt év legfontosabb
termelési eredményeit, kihangsúlyozva, hogy a nem kevés nehézség dacára
2015-ben a biztonsági mutatók javuló
tendenciája mellett termelési csúcsot
ért el az erőmű. A megbeszélésen szó
esett arról, hogy könnyíteni szeretnék
a szerződéses autóbuszjáratok igénybevételét a nyugdíjasok számára, és
ennek első lépéseként egy kimutatás
készül arról, hogy mely településekről,
hányan, milyen gyakorisággal, milyen
célból veszik ezt igénybe.
A humán igazgató szólt arról, hogy
a Medicover magánbiztosító nyugdíjasok számára hozzáférhető szolgáltatásairól, valamint a Paksi Gyógyászati
Központ terápiáiról szórólap készül,
amelyet az Atomerőmű újság márciusi
számával kaptak kézbe a nyugdíjasok.
A paksi és a balatonfüredi erőműves nyugdíjasklubok idei szponzorálásáról (pénzbeli támogatás,
autóbusz-igénybevétel) csak később
várható információ, jelezte Bognár Péter. Emellett Paks II. kapcsán a nyugdíjasok részéről felmerült az az igény,
hogy a majdani munkavállalók felvételekor – az esélyegyenlőség biztosítá-

sa mellett természetesen – részesítsék
előnyben a már jelenleg is az erőműben dolgozók családtagjait. A humán
igazgató tájékoztatása szerint e tekintetben a MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kollektív szerződése fogalmaz meg lehetőségeket, ám ez természetesen kizárólag erre a társaságra érvényes.
Majoros István és dr. Germán
Endre jelezték, hogy a 3. és 4. blokk
üzembe helyezésének 30. évfordulója
kapcsán továbbra is igénylik a nyugdíjasszervezetek, hogy az érintett
nyugdíjasokról megemlékezzenek.
A humán igazgató tájékoztatása szerint ezzel kapcsolatban a 2016-os év
kommunikációs terve tartalmaz majd
részleteket. Elmondta továbbá, hogy a
Jóléti Osztály és a Humán Alapítvány
2015. évi kimutatása a nyugdíjasokra vonatkozóan (rendszeres étkezési
támogatás, karácsonyi ajándékutalvány, szociális segély) hamarosan elkészül.
Az őszinte, nyílt és korrekt megbeszélésen mindkét fél örömmel nyugtázta, hogy a személyes kapcsolat a
jövőben is folytatódik, és a februári
balatonfüredi PADOSZ-os bizalmi
képzést követően október 12-én lesz
alkalmuk ismét találkozni.

működéséről, valamint a demonstrációkról.
Begitter Henrikné, az EVDSZ
Nyugdíjastagozatának elnöke dicsérettel szólt a paksi szakszervezeti vezetőkről és munkatársaikról, majd
kitért a tagozat tevékenységére.
Vida György tagozatvezető-helyettes röviden beszámolt az EVDSZ
Nyugdíjastagozatának üléseiről.
Germán Endre, a nyugdíjastagozat társvezetője elmondta, hogy immár 1800 nyugdíjas érdekében járnak
el. Ez év elején a Paksi Atomerőmű
humán igazgatójával megbeszélést
folytattak többek között a Medicover és a Paksi Gyógyászati Központ
szolgáltatásairól, az erőműves nyugdíjasklubok szponzorálásáról, a
blokkévfordulók kapcsán az érintett
nyugdíjasokról való megemlékezésről. Szó esett az erőműben dolgozók

családtagjainak a Paks II.-nél felvételi
előnyben való részesítéséről, de e tekintetben a humán igazgató nem volt
illetékes nyilatkozni.
Kerepesi Ottó, a Paksi Atomerőmű
Nyugdíjasklub Egyesület elnökhelyettese röviden bemutatta a klubot,
programjaik között megemlítve a kirándulásokat, színházlátogatásokat,
kézműves- és sportfoglalkozásokat.
A közgyűlésen öt évtizedes szakszervezeti tagsága elismeréseként
emlékplakettet vehetett át Baloghné
Szabó Margit, Béda Péter, Gócza Levente, Jantner Jánosné, Lovászi Zoltán, Mazán Lászlóné, Nyul Károly,
Schreiner Ferencné, Tomolik Pálné,
Tóth Lászlóné és Varga László. Külön
ajándékban részesültek a múlt évben
nyugdíjba vonultak és nőnap alkalmából a rendezvény hölgytagjai.

Lovásziné Anna

el-KÉP-esztő
Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori mindennapjaiból
„Két brigádtársunk vett részt Budapesten egy atomadszorpciós továbbképző tanfolyamon, ahol természetesen kitűnően megállták helyüket. A tanfolyamon tanultakat
a laborban végzendő műszeres vizsgálataik során tudják majd hasznosítani.”
(Forrás: 1980-es szocialista brigádnapló)
OrbánO
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 9. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban, 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.
Az 58 éves korában, 1957. július 24-én középgépipari miniszterré kinevezett Jefim Pavlovics Szlávszkijnak és apparátusának három alapvető feladatot kellett
megoldania:
– az 500 kilotonna robbanóerejű első termonukleáris eszköz 1953. augusztus 12-i sikeres kipróbálását
követően az Igor Kurcsatov által vezetett tudóscsapat
eredményeinek a gyakorlatba való minél gyorsabb átültetését, hogy az egyre nagyobb robbanóerejű hidrogénbombák relatíve egyre kisebb tömegűek legyenek,
és elférjenek a Szergej Koroljov főkonstruktőr irányításával épülő interkontinentális ballisztikus rakétákban;
– levezényelni a világ első atomerőműve, az 1954.
június 26-án üzembe helyezett obnyinszki 5 MW-os
erőmű pozitív üzemviteli tapasztalata alapján elhatározott, két nagyságrenddel nagyobb teljesítményű,
100 + 200 + 600 MW-os belojarszki atomerőmű és az
utána következő több ezer MW-nyi hazai és külföldi
kapacitás létesítését;
– mindezekhez megteremteni és működtetni a kutató-, tervező-, építő-, gyártó-, kitermelő-, feldolgozó-,
kipróbáló létesítmények és intézmények sokaságát.
Szlávszkij alig két hónapja töltötte be a miniszteri
munkakört, amikor a 817-es titkos kódnevű (Cseljabinszk 40-nek is hívott) üzemben, az ozjorszki Majak
kombinátban bekövetkezett a nukleáris korszak Csernobil és Fukushima után a harmadik legsúlyosabb, az
INES-skála 6. csoportjába sorolt balesete: 1957. szeptember 29-én felrobbant a nagy aktivitású hulladékot tartalmazó, földbe süllyesztett 300 m3-es rozsdamentes acéltartály. Kiszóródott kb. 20 millió Ci (740
PBq) aktivitás, főleg cérium-144 (66%), cirkónium-95
(25%) és stroncium-90 (5%). A szilárd nuklidok nagyrészt a robbanás helyszíne körül hullottak ki, a folyékony aeroszolok azonban délnyugat-északkelet irányú,
mintegy 300 km hosszban elnyúló felhőt alkottak. [1]
Október 2-án érkezett a helyszínre a Középgépipari Minisztérium vizsgálóbizottsága a miniszter, Jefim
Szlávszkij vezetésével. A sugárszennyezés intenzitására tekintettel döntést hoztak a radioaktív felhő által

érintett közeli falvak 1100 lakosának evakuálásáról.
Az 1957 novemberében elvégzett részletes dozimetriai
mérések nyomán további 4650 lakost költöztettek el a
szennyezett zónából.
A vizsgálóbizottság szerint a balesetet az okozta,
hogy a 70-80 t nagy aktivitású folyékony hulladékot
(plutónium-nitrát és -acetát vizes oldatát) tartalmazó 300 m3-es rozsdamentes acéltartály hűtése és hőmérsékletmérése korrózió miatt meghibásodott. Az el
nem vezetett hő elpárologtatta a vizet, a kiszáradt
vegyületek hőmérséklete 330-350 °C-ig emelkedett,
és helyi idő szerint 16:00-kor bekövetkezett a 70-100
tonna TNT-nek megfelelő erejű robbanás, mely 25

m-re eldobta a tartály 560 tonnás vasbeton fedelét az
álcázásként rajta lévő 2 m vastag földréteggel együtt,
és szabaddá vált az út a radioaktív részecskék előtt.
Összehasonlításképpen Csernobilban 380 millió Ci
(14 000 PBq) aktivitás, a majakbeli 19-szerese szabadult ki.
Ma a likvidálásban részt vevők és a kitelepítettek
szociális ellátásban részesülnek, a szennyezett területen pedig dozimetriai kutatóállomásokat működtetnek. [1]
Forrás: [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Кыштымская_авария

Kimpián Aladár ny. főmérnök

A Küstümszkaja havária néven ismert Majak-baleset radioaktív felhőjének képe [1]

A mindennapokban az Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) mentén
100%-os védelem nincs, a technikai védelem hatékony kiegészítője a humán faktor, sorozatunkban ezért foglalkozunk mindig aktuális kérdésekkel,
a felhasználók ismereteinek bővítésével

Spamek számának csökkentése
A napokban jelent meg a Kaspersky Lab
jelentése a 2015-ös spamhelyzetről. A kimutatásuk szerint tavaly a levelek 55 százaléka volt kéretlen levél a világon.
Nézzünk egy példát, hogy az internetes fejlesztéseket, változásokat hogyan
tudják a bűnözők kihasználni. Tavaly óta
van arra lehetőség, hogy egy szervezet
maga választhatja meg a tevékenységéhez és weboldalához illő felső szintű
domainzónát (gTLD). Például egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó weboldal
kérheti a „.work” vagy egy tudományos
témájú honlap a „.science” tartományt.
A megjelent új zónák remek ötleteket
adtak az internetes bűnözőknek, lehető-

séget adva célzott hirdetési spamek, adathalász- és rosszindulatú e-mailek nagyszámú küldésére. A „.science” domain alól
leginkább oktatási intézményeket ajánlottak, a „.work”-ről háztartási, karbantartási munkákra vagy berendezések telepítésére kerestek vállalkozókat.
A társaságunkhoz érkező levelek többszörös szűrésen esnek át, a nemzetközi
trendeket igazolva a spamszűrő a levelek
mintegy felét kiszűri, megkímélve minket
a levéldömpingtől, az értelmetlen levelektől. Azonban mindig van néhány, amely át
jut a szűrőn. Mit tegyünk ilyenkor?
Váljék szokásunkká, hogy mielőtt megnyitunk egy levelet, figyelmesen elolvas-

suk a feladót, valamint a tárgyat. Ha nem
ismerjük a feladót, már gyanakodjunk, ha
rossz a nyelvezete a levélnek vagy munkához nem köthető a tárgya, akkor megnyitás nélkül húzzuk a levelet a levelezőnk
levélszemét mappájába. Ezzel azt érjük
el, hogy a levélben lévő hivatkozásokat
letiltják, és még véletlenül sem tudunk
rákattintani egy káros tartalomra mutató linkre. Miután áthúztuk a levelet, már
nyugodtan megnézegethetjük. Ha ezután
is úgy értékeljük, hogy spammel állunk
szemben, jelentsük a levelet a HelpDesknek. Fontos, hogy a bejelentéshez csatolmányként kössük a levelet, mert a pontos
beállításhoz szükség van a levél fejlécének

adataira is. Ezek felhasználásával tudja a
szolgáltató a spamszűrő beállításait is helyesbíteni, valamint ezeket az információkat elküldik a vírusvédelmi rendszer gyártójának is, és ezáltal a gyártói adatbázis is
egyre aktuálisabb lesz.
A levelezési szolgáltatást társaságunk
a munkahelyi feladatok ellátásához biztosítja, magánlevelezésre nem engedélyezett, valamint a külső levelezők használata
is tiltott.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként, védje társaságunk információs vagyonát!

Susán Janka
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Műszaki átalakítások – Folyékony radioaktív hulladékok cementezésre szolgáló technológia
Történeti előzmények – 1. rész
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.
Az atomerőmű üzemeltetése során keletkező kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékok (sűrítmények, iszapok, dekontamináló hulladékok, savazó oldatok,
kimerült ioncserélő gyanták) megfelelő kezelése, szilárdítása (azaz szilárd mátrixba ágyazása) műszakilag és nukleáris biztonsági szempontból alapvető követelmény, hiszen csak így válik lehetővé ezen hulladékok végleges elhelyezése. A szilárdítás legalkalmasabb technológiájának az atomerőmű sajátosságaihoz igazodó kiválasztása és
telepítése komoly szakértelmet igénylő feladat. Az erőmű életét a kezdetektől végigkísérő kérdéskör történetébe, valamint a kiválasztott és jelenleg beruházási fázisban
lévő projekt különböző munkafázisaiba Kiss Ferenc műszaki főszakértő, a projekt vezetője segítségével adunk betekintést – több részre bontva, folytatólagosan – az Atomerőmű újság olvasói számára. Első cikkünkben a történeti előzményeket elevenítjük fel.
Az atomerőmű üzemeltetése során
keletkező kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékok feldolgozására a 80-as évek első felében a Paksi
Atomerőmű Vállalat (PAV) egy cementezési technológiát választott ki. (Ma már
kevesen emlékeznek rá, hogy az akkoriban elérhető, másik technológia, a folyékony hulladékok bitumenbe ágyazása egy japán bitumenező üzemben
történt, haláleseteket is eredményező
tűz miatt nem jött igazából szóba.)
Az akkori elképzelés szerint a hulladékok becementezése a két segédépület
bővítéseként megépítendő, két külön
cementező épületrészben történt volna.
Ebből adódóan egy, a német NUKEM
cég által gyártott – kerekeken mozgatható, (mobil), MOWA (Mobil Waste Anlage) típusú – berendezés beszerzésére
született cégvezetői döntés.
Tekintettel a Feked–Véménd–Ófalu–Bátaapáti térségében megvalósítani
tervezett, földfelszíni, végleges hulladéktároló megépítésével és üzembe
helyezésével kapcsolatos bizonytalanságra az akkori vezetés úgy döntött,
hogy csak az 1. segédépületben kell
megépíteni a most is használt átmeneti
hulladéktárolót. A 2. segédépület mellé
pedig – az eredeti szovjet tervek szerinti
átmeneti tároló helyére – a MOWA cementező technológiát befogadó épület felépítéséről született döntés, így a

MOWA-berendezés mobil jellege oka
fogyottá vált.
Sikeres gyártóművi próbák után, a
MOWA-berendezés paksi inaktív próbáinak többszöri sikertelenségét követően
(nyomószilárdsági és gyantaadagolási
elégtelenségek miatt) a PAV vezetése
1991 decemberében úgy döntött, hogy
a cementezés beruházási munkáit felfüggeszti. Ebben a döntésben annak
is szerepe volt, hogy az akkori illetékes
miniszter elutasította a földfelszíni, végleges hulladéktároló engedélykérelmét,
azaz bizonytalanná vált a cementezett
hulladékok végleges elhelyezhetősége.
A német cég később a berendezés hibáit
kijavította, és ezt követően az inaktív
próbák sikeresek voltak.
A folyékony hulladékokra vonatkozó
feldolgozási, illetve kezelési koncepció
időközben lényegesen megváltozott,
a felszíni hulladéktároló létesítésének
kudarca után létrejött Nemzeti Projekt
keretén belül. A körülményeket figyelembe vevő új elgondolás szerinti célok
a következők voltak:
– a folyékony hulladékok markáns térfogatcsökkentése a finn IVO-technológiával (bórsavvisszanyerés, ultraszűrés, céziumizotópok eltávolítása),
– szennyezett technológiai bórsavoldatok tisztítása ultraszűréssel,
– a két segédépület csőhíddal történő
technológiai összekötése,

– a térfogatcsökkentett folyékony hulladékok hordókban történő becementezése a MOWA-berendezéssel.
A segédépületek összekötése csőhíddal biztosítja azt, hogy az 1. segédépületben lévő hulladékot is be lehessen
cementezni a 2. segédépület melletti –
építészetileg is befejezendő – hulladékkezelő épületbe telepítendő MOWA-berendezéssel.
A Bátaapátiban kialakítandó végleges hulladéktároló elkészülésének bizonytalanságai, illetve elhúzódása miatt
az egyre szaporodó mennyiségű kis és
közepes aktivitású hordós hulladékok

szükségessé tették, hogy a cementezési technológia épületében is létesüljön
szilárd radioaktív hulladékok átmeneti
tárolására alkalmas hely, biztonsági tartalékként.
A 2. segédépület mellett épített
hulladékkezelő épületet átalakítását
2009-ben befejezték, a cementezés
MOWA-technológiájának befogadásán
kívül 2000 db, szállító- és tárolókeretbe
(hordkeretbe) helyezett 200 literes hordóban lévő, szilárd radioaktív hulladékok átmeneti tárolására is alkalmassá
tették.

Prancz Zoltán

A KISJELES működik – 1. rész
Az Atomerőmű újságban két ízben is beszámoltunk már az ún. kis jelentőségű eltérések társasági szintű kezeléséről: a bejelentésüket lehetővé tevő, illetve megkönnyítő rendszer bevezetéséről, az idáig elvezető körülményekről, tapasztalatokról, valamint arról, hogy bár kis jelentőségű eseményekről van szó, a megfelelő
kezelésüket mégsem tekinthetjük kis jelentőségűnek, hiszen olyan biztonsági és munkakultúrára törekszünk, amely nem enged szemet hunyni a legenyhébb
hibák, rendezetlenségek felett sem. A kis jelentőségű események bejelentőrendszere – röviden KISJELES – immár többéves működésre tekint vissza. Ez lehetővé
tesz egyfajta értékelést, kijelölheti a továbbfejlesztés irányait, egyszersmind alkalmat ad arra, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet a KISJELES használatára.
Az alapfogalmak felelevenítéséül: kis jelentőségű eltérésnek nevezzük azokat
az eltéréseket (eseményeket, hibákat),
amelyek a hatósági kritériumok és a belső jelentési kritériumaink szerint nem
jelentéskötelesek, ebből következően
formálisan nem is vizsgálandóak, és kezelésük elsősorban nem a hibanaplózó
rendszerben valósítható meg. Azonban
számbavételükkel és különböző szempontok alapján végzett trendelemzésekkel
azonosíthatók azok az esetlegesen romló
tendenciák, amelyek viszont már bizton-

kisjeles
Kis Jelentőségű Események

sági jelentőséggel rendelkező események
bekövetkezéséhez vezethetnek. Ebbe a kategóriába sorolhatók az olyan helyzetek is,
amelyek során a dolgozók valós esemény
vagy eltérő állapot létrejöttét akadályozzák meg azzal, hogy az általuk végrehajtandó beavatkozás tévességét még időben
azonosítják, és nem hajtják azt végre.

A KISJELES-rendszer tehát két alapvető funkciót lát el: 1. a bejelentett eltérések
kezelését, így a megfelelő intézkedés meghozásának támogatását; 2. az eltérések regisztrálását, ezáltal az esetleges tendenciák elemzésének, illetve a tapasztalatokból
való kollektív tanulásnak a támogatását.
A bejelentések saját számítógépről, a
portál (társasági intranet) nyitóoldalán
található felületen keresztül vagy az üzemi terület frekventáltabb helyszíneire kihelyezett érintőképernyős terminálokon
tehetők meg.

A kis jelentőségű eltérések gyűjtése
2013 decemberében kezdődött el, és azóta megszakítás nélkül zajlik. Az eltelt
időszak fényében egyértelműen megállapítható, hogy a KISJELES működik, azaz
megfelelően funkcionál, valóra váltani
látszik a vele kapcsolatos előzetes várakozásokat, hiszen nagyszámú munkavállaló
élt és él a működésünk javításának, illetve
a problémák megelőzésének ezzel a lehetőségével.


Prancz Zoltán
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából
Német konzorcium nyerte az ukrán hulladékos
kiírást

Folytatódnak a román–kínai
tárgyalások Cernavodă ügyében

A szerződésben foglaltak szerint a négy tagból álló csoport
feladata lesz a radioaktív hulladékok kezelését végző létesítmények infrastruktúrájának fejlesztése, a szennyezett
területek rehabilitációja és bizonyos ukrán atomerőművek
leszerelése. A munkálatok azon EU-s program keretében zajlanak majd, amelynek célja az unión kívüli országok nukleáris biztonságának növelése. A szerződés egyelőre két évre
szól, költségvetése 1,5 millió euró. Ebben az időszakban a fő
cél az ukrán állami Radon felszámoló cég támogatása annak
érdekében, hogy megfelelő rendszereket hozzon létre azon
ellenőrizetlen radioaktív anyagok kezelésére, amelyek nem
tartoznak az atomerőművi felhasználás körébe. Létre kell
hozni továbbá korszerű és automatizált sugár- és környezetellenőrző rendszereket a Radon létesítményeiben, és javítani kell a csernobili balesetből származó hulladékok tárolását
végző külső létesítmények állapotán is.
Forrás: World Nuclear News, 2016. március

Varga József

A befektetői egyezmény részleteit kell tisztázni
A 3. és 4. blokk befejezésének tőkemegosztásáról folynak a tárgyalások – közölte Romeo Urjan, a Román Atomenergetikai Társaság elnöke.
A magas szintű megállapodás már megvan
Románia és Kína között, most a legfontosabb
feladat a tárgyaló felek számára a kereskedelmi egyezmény létrehozása – közölte az elnök.
2015 novemberében a román Nuclearelectrica
és a kínai General Nuclear Power Generation
megállapodást kötött az érintett blokkok fejlesztési, építési és üzemeltetési feladatairól. Romeo Urjan megerősítette, hogy a két CANDU-6
típusú egységgel kapcsolatos költségek nagyobb részét a kínai cég fedezi majd, de nem
tudott konkrét adatokkal szolgálni a tervezett
költséget és az ütemezést illetően. Nem lát
semmilyen jelentős kockázatot a projekt jelenlegi állapotában, és a külföldi kézben lévő
nagyobb tőke miatt fellépő helyi aggodalmakról sincs tudomása. Arról is szólt még, hogy a
WANO által elvégzett legutóbbi értékelés nagyon jó üzemeltetési mutatókat állapított meg
az 1. és 2. blokkra vonatkozóan.
A 3. és 4. blokk végső sikere az első két blokk
további jó eredményeitől is függ, és ehhez
hozzájárulhat az országban tapasztalható erős

NEI SmartBrief
Fontos anyagokat nyernek ki az elhasznált
üzemanyagból

A Savannah River Laboratórium új programja
A Nemzeti Nukleáris Biztonsági Szervezet által indított
program azt célozza, hogy a laboratórium segítségével különböző anyagokat nyerjenek vissza a South Carolina telephelyen tárolt üzemanyagból. Az Energiaügyi Minisztérium
közleménye szerint a telephelyen közel 30 éve tárolt üzemanyagkötegekben található a világ kűrium- és 244Pu-készletének 80%-a. A minisztérium adataiból kiderül, hogy a
plutónium említett izotópját referenciaanyagként használják más anyagok vizsgálata során, míg a kűriumból kalifornium állítható elő. A következő hét évben az üzemanyagot
átszállítják a laboratóriumba, ahol azt feloldják, majd ioncserélő gyantával töltött oszlopokon eresztik át. A végfeldolgozást és a tisztítást az Oak Ridge Laboratórium végzi
majd.

Befejeződött a védőburkolat betonozása

45 óra és 1400 köbméter beton kellett hozzá
A Vogtle-3 blokk egyik fontos épületének függőleges falszerkezetén végzett munka befejezése fontos mérföldkő a
beruházási programban. Az üzemanyag kezelését és az elhasznált üzemanyag majdani tárolását végző épület zárómodulja 1000 tonnát nyom, magassága 21 méter, és 2014
márciusában emelték a helyére. Az épülő egység AP1000
típusú, indítása 2019 közepén várható, míg a 4. blokké egy
évvel később. Hasonló blokkok épülnek még a South Carolina telephelyen. Kína is négy ilyen blokkon dolgozik, indításuk idén és 2017-ben esedékes.
Forrás: NEI SmartBrief, 2016. március

Varga József

pronukleáris hozzáállás is. Az emberek bíznak
az atomenergiában, és a 2014-ben végzett
közvélemény-kutatás alapján a lakosság 69%a támogatja azt. (A fentieken túl a PIME 2016
konferencián tartott nyitóbeszédében azt is
megtudtuk tőle, hogy „a román emberek bíznak a nukleáris mérnökökben – a fordító megjegyzése.) Az új blokkok belépése lehetővé teszi a szénalapú energiatermelés csökkentését,
illetve a többletáram értékesíthető lesz a régiós
piacokon is. A kanadai–román sztori régen indult, eredményeként 1996-ban az első, majd
2007-ben a második blokk is munkába állt.
Az akkori és a későbbi pénzügyi nehézségek
és a csökkenő fogyasztói igények egyre késleltették a többi blokk építését. 2008-ban erős
európai cégek bevonásával létrejött egy közös vállalkozás a 3. és 4. blokk befejezésére, de
ezek többsége szép lassan kivonult a programból gazdasági bizonytalanságokra hivatkozva. A 2013 novemberében a kínaiakkal kötött
megállapodás után a még bent lévő két külföldi cég is eladta részesedését. Végül 2014-ben
a reaktorokat gyártó Candu Energy of Canada
kizárólagos megállapodást írt alá kínai partnerével arról, hogy együttműködik a beruházás
megvalósításában.
Forrás: NucNet, 2016. március

Varga József
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A parlament nem támogatja a korábbi döntéseket
A svájci parlament mindkét háza elveti az atomerőművek korai bezárását

Egyik képviselő-testület sem akar határozott időkorlátot megállapítani az erőművek
üzemét illetően, ez azt jelzi, hogy változás következhet be a Fukushima után megfogalmazott leállítási tervekben. A képviselők többsége egyetért abban, hogy az akkori
döntés értelmetlen és idő előtti volt a ma is biztonságosan működő erőművekre nézve.
A további üzemeltetéssel az is elkerülhető lenne, hogy a tulajdonosok kártérítést kérjenek a korai bezárás okozta veszteségeikért. Az országban 2011 óta vita folyik az atomerőművek sorsát illetően. Az akkor elfogadott döntés szerint minden egységet le kellett
volna állítani 50 évnyi üzemelés után, sőt ejtették azokat a terveket is, hogy három új
blokkot építsenek. Jelenleg kb. 40%-ban atomerőművekből származik a hazai villamosenergia-termelés. A 2050-ig szóló energiastratégia az igények fedezésére komoly szerepet szán a vízerőműveknek és az alternatív energiáknak, illetve javítani kívánják az
energiafelhasználás hatékonyságát is. Most néhány öreg atomerőmű lett az ellenzők aggodalmainak célpontja. Az tény, hogy az országban üzemel a világ két legöregebb blokkja. A Mühleberg (390 MW, Bern kanton) 1972-ben kezdte meg működését, a Beznau-1
(390 MW, Aargau kanton) pedig 1969-ben. Az előbbit üzemeltető BKW-FMB Energie
azt közölte a szövetségi nukleáris hatósággal, hogy a blokkot 2019. december 20-án végleg leállítja, bár az 2022-ig rendelkezett üzemeltetési engedéllyel. A leszerelési időszak
mintegy 15 év lesz, a költségeket 800 millió svájci frankra becsülik. A hatóság előírta az
üzemeltetőnek, nyújtson be terveket és elemzéseket azon alapvető biztonsági intézkedésekre, amelyeket a blokk leállítása és a leszerelés megkezdése előtt kíván foganatosítani.
Forrás: NEI Magazine, 2016. március

Varga József
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Munkatársaink szabadidőben
Név: Tárnok László
Végzettség: gépészmérnök
Munka: projektvezető
Hobbi: gitározás
Sport: teniszezés, bár mostanában
nincsen ideje rá
Kedvenc könyve: Ken Kesey - Száll a
kakukk fészkére
Család: felesége Matus Dóra, fiatal
gazdálkodó, újságíró.

– Régen én is teniszeztem, így tudom,
hogy a lakótelepen, a teniszpálya környékén
nőttél fel, és nem kertes házban, hanem panelben. Hogyan csöppentél bele a gazdálkodásba?
– A történet ott kezdődik, hogy feleségem, Dóri, vidékfejlesztési agrármérnök
végzettségű. Mindig szerette a biológiát,
és továbbtanuláskor inkább ezt az irány
választotta a magyar helyett, ami szintén
nagyon jól ment neki. Sokat tervezgettünk,
keresgéltünk, merre lenne jó elindulnia a
szakmában. Aztán két éve sikerült egy nagyobb földterületet vásárolnunk, 4,3 hektáron kezdhettük meg a gazdálkodást.
– Miért éppen a birsre esett a választásotok?
– Próbáltunk piaci rést keresni, és a
birstermelés Magyarországon nagyon vis�szaesett. Úgy gondoltuk, hogy ezer négyzetméteren nem érdemes elkezdeni gazdálkodni, várnunk kellett a kedvező pillanatra,
mert hosszú távra tervezünk.
– Mégis hány fát jelent egy ekkora földterület?

– Kétezer-kettőszáz fát – ez Tolna megye legnagyobb birsültetvénye –, amiket
három ütemben telepítettünk. Először kilencszáz darabot, majd hozzá négyszázat.
Tavaly tavaszra így még kéthektárnyi területünk parlagon volt, amivel kezdenünk
kellett valamit, és abba paszternákot vetettünk. Zöldséget termelni azonkívül, hogy
kemény fizikai munka, nagyon körülményes is, mert sokat kell gyomlálni, öntözni.
De ezen mára szerencsére túl vagyunk, és
egy saját terméket is készítettünk belőle,
a paszternákchipset. Tavaly ősszel aztán a
többi fát is elültettük. A 2200 gödröt markoló ásta ki, de betemetni már nekünk
kellett. A kerítés építése is hosszadalmas
munka volt, minden cölöpöt kézzel kellett
leverni.
– Mi a te részed a családi vállalkozásban?
– A biológiához nem értek, így főleg
a fizikai munkából veszem ki a részemet.
A gépészmérnöki végzettségem jól jön,
mert ha egy traktort kell megszerelni, tudom, hol kell keresni a megoldást. Metszek,
permetezek, kapálok, mindig éppen amit
kell. A régi kis autóm sem volt ehhez az
életmódhoz megfelelő, egy olyanra kellett
lecserélni, amivel ki lehet jutni nehezebb
körülmények között is a fákhoz, és meg lehet oldani vele például az öntözést is.
– Hogyan telik egy napod kora tavasztól
késő őszig?
– Reggel fél hatkor kelek, kb. fél hétre
érek be az erőműbe, és úgy négyre végzek.
Utána hazamegyek, átöltözöm, és irány a
birtok, ahol aztán sötétedésig dolgozunk
Dórival, mert ő is részt vesz mindenben.
Abba kell belegondolni, hogy ha csak 10

másodpercet számolunk egy fára, akkor
minden fa végigjárása már hat órát jelent,
de ilyen rövid munka nem is létezik. Sokszor előfordul, hogy ránk sötétedik kint,
és volt már olyan is, hogy a sötétben azt se
tudtam, merre induljunk el kifelé.
– Projektvezetői munkád tapasztalataiból tudsz valamit hasznosítani a gazdaság
működtetésében?
– Úgy gondolom, azért lett belőlem
projektvezető, mert proaktívan próbálom
megoldani a feladatokat, és jól meg tudom
szervezni a végrehajtásukat. Ehhez be kell
tudni osztani az erőforrásokat, ütemezni
a részfeladatokat. Ezek a tapasztalatok itt
is hasznosak. Fontos, hogy rövid és hos�szú távú terveink és céljaink is legyenek.
A birscsemetéket az első három évben
nem szabad hagyni, hogy termést hozzanak, mert erősödniük kell. Az első három
év csak a munkáról szól, az alapozásról, a

későbbi eredmények érdekében. A tavalyi
idényben átlagban napi 13 órát dolgoztunk,
de ez most így van rendjén, ezt a rengeteg
munkát most kell beletenni ebbe a történetbe.
– A feleséged most már az Agricum termelői termékek boltját is vezeti. Miért tartottátok fontosnak, hogy ezzel is foglalkozzatok?
– A boltban a környékbeli termelők
mutathatják meg termékeiket, ami Pakson és talán Tolna megyében is hiányt pótol. Nem szeretnénk azok közé tartozni,
akik mindig csak panaszkodnak, hogy ez
is hiányzik, az sincsen. Ezzel a bolttal is
megpróbálunk tenni azért, hogy Paks és a
paksiak identitása erősödjön. Mivel mi magunk is gazdálkodunk, hitelesek tudunk
lenni a termelők felé is.


Susán Janka

Hagyományteremtő borverseny
Kutatások igazolták, hogy az alkoholt – kiváltképp a vörösbort – mérsékelten fogyasztó emberek ritkábban kapnak szívinfarktust, és általában tovább élnek, mint az absztinensek vagy az alkoholisták. Ezzel kapcsolatban sokszor emlegetik a „francia paradoxon” néven ismert jelenséget: a franciák életkilátásai, szív- és érrendszeri statisztikái
jobbak, mint sok szomszédos európai ország lakóié. Mivel az üzemviteles kollégák között is nagyon sok amatőr borász van, és úgy gondolják, vallják, hogy fontos az egészség, bemutatták és megmérették a jobbnál jobb boraikat.

Fotó: Orbán Ottilia

Névjegy

Fotók: Bodajki Ákos

„Életre szóló projektünk a birsültetvény”

Az aktív ÜVIG-es munkavállalók közül 15 amatőr borász
55 bormintával indult hagyományteremtő szándékkal az
amatőr borversenyen február 19-én. Négy kategóriában
lehetett nevezni: 2015. évjáratú fehér, rosé (siller), vörös és
óbor (fehér, vörös).
A borokat 8 tagú külső szakértői zsűri bírálta el. A négyfős vörösborbizottság elnöke, Pálos Miklós (Szekszárd)
elmondása szerint, a 2015. év szép évnek tekinthető a
bortermelők szemszögéből. Sok volt a napsütéses napok
száma, és megfelelő mennyiségű csapadék is volt. Szüretkor igazolta mindezt a szép cukorfok is. Ennek megfelelően nagyon szép eredmények születtek: 7 arany, 7 ezüst,
5 bronz és 5 oklevél. Nagyon jó minőségű, kiváló borokat
értékelt a bizottság. A másik négyfős fehér–rosé-bizottság
elnöke Misóczki Béla (Zomba) összegezte ebben a kategóriában az eredményt, ahol fehér: 3 arany-, 7 ezüst-, 7 bronzminősítés volt, rosé: 2 arany, 5 ezüst, 1 bronz, 2 oklevél.

Az óborok kategóriájában nem született kiemelkedő eredmény, de ezeket is oklevéllel jutalmazta a bizottság.
A legjobb fehérbor díját Csapó András (vegyes fehér)
vehette át, legjobb rosé: Keresztes Pál (cabernet savignon),
legjobb vörös: Makovinyi Attila (merlot), legjobb óbor: Debreceni Csaba bora volt. A kategóriák legjobb borát jelképes
tárgyjutalommal díjazták.
Az eredmények kihirdetését követően vacsorával, baráti beszélgetéssel, bórkóstolással folytatódott a rendezvény.
A résztvevők megállapították, hogy olyan jó minőségű,
fantasztikus borokat bíráltak, hogy hagyományteremtő
módon megismétlik minden évben a versenyt. Sőt, azt is ki
merik bátran jelenteni, hogy ennél jobb borok nem találhatók az erőműves borosgazdák borai közt, hacsak bármelyik
szervezet ezt meg nem cáfolja. Legyen ez akár egy felhívás,
illetve kihívás a többi társzervezet számára!

Orbán Ottilia
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Látogatás Cernavodă-ban
Huszonnyolcadik kommunikációs konferenciáját tartotta a nukleáris ipar, ezúttal
Bukarestben. Szerbin Pável kollégám már
beszámolt az előző számban a fontosabb történésekről, ezekhez teszek némi számszaki
kiegészítést. Kettőnkön kívül Laszlóczki Ivetta
(YES WANO) és Simon Zoltán vett még részt a
konferencián magyar színekben. A megjelent
szakemberek száma megint száz alatt volt, jelezve a már évek óta folytatódó létszámcsökkenést. Hiányzott a keleti blokk több országa
(Belorusszia, Oroszország, Litvánia, Csehország), illetve nem volt jelen a már lassan beépülő egyesült arab emírségekbeli csapat sem.
A február 15-ei nap legjobban várt előadása a
csernobili és a fukushimai balesetek helyszínein járt fiatalok beszámolója volt/lett volna.
Sajnos csak az előbbi volt kielégítő, a második
nem találta meg az egyensúlyt a szakmaiság

és a személyes élmények bemutatása között.
A következő nap legjobb témaköre a leszerelés
és a hulladékkezelés lakossági kérdéseit járta
körbe, számos tapasztalatot és kommunikációs technikát bemutatva. Érdekesség, hogy a
konferencia ideje alatt jelent meg a román és
a nemzetközi sajtóban az a közlemény, miszerint a Romatom támogatja Paks II. projektet.
Február 17-én mintegy 35 fő látogatta meg
Európa egyetlen olyan atomerőművét, ahol
CANDU blokkok üzemelnek. A beléptetés, a
nemkívánatos eszközök leadása, a területen
történő mozgás hasonlatos a mi eljárásainkhoz. Az erőmű igazgatója, Ionel Bucur tartott
részletes előadást, amiben ismertette a telephelyet, a blokkok jellegzetességeit, terveiket és
lakossági kapcsolataikat. Ezt követően számos
kérdésre válaszolt, nem volt tabutéma. A 3. és
4. blokk befejezése és indítása kínai segítség-

gel valósul majd meg, így tovább növekszik
az országban a szénmentes energiatermelés
részaránya. A csoportot négy részre osztották,
és megosztva az 1. és 2. blokkra vezettek bennünket. Előtte közösen felkerestük a szimulátort is, ahol részletes tájékoztatást kaptunk
az ott folyó tevékenységről, illetve láthattuk
egy LOCA-s üzemzavar lefolyását is. Mind
itt, mind a blokkvezénylőben angol felirattal
rendelkeznek a panelek és a kezelőszervek,
ez lett a hivatalos nyelv a kanadai partnerekkel való együttműködés során. Napi két műszak látja el a kezelői feladatokat, összesen öt
műszakos csapat áll rendelkezésre. Az erőmű
nem működtet látogatóközpontot, csupán egy
nagyobb előadóterem van. Cernavodă-ban és
Konstancában van lehetősége az érdeklődőknek nukleáris ismeretek megszerzésére.

Varga József

Az ördög nem alszik!
Megfontoltságot az információfogyasztásban! – 1. rész

A szólás-, illetve
véleményszabadság elvitathatatlan emberi
jog és – összességében – kétségtelenül építő jelenség. Azonban ugyanilyen kétségtelen,
hogy az ezzel való élés – akár a közlés,
akár a befogadás tekintetében – fokozott felelősséget ró mindannyiunkra.
A szólás-, illetve véleményszabadsággal felszínre kerülő problémakört még
inkább kiélezi, hogy az internet megjelenésével az elektronikai csúcstechnológia siet az információdömping generálódásának és néhány másodpercen
belüli világszéles közzétételének segít-

ségére. (És ugyanebbe az irányba hat
természetesen az egyéb média – például
tévécsatornák – számának jelentős növekedése is.)
Nem véletlen tehát, hogy posztmodern korunk egyik filozófiai mélységű,
egyszersmind húsbavágóan gyakorlati
kérdése éppen ez: ki, illetve mi legitimálhatja a tudást, avagy az információt? Jasszosan szólva: ki mondja meg a
tutit? A politikusok? A tudósok? A jogászok? Az újságírók? Az utca embere?
Vagy másvalaki?
Nem nehéz belátni, hogy a hírek, információk befogadásának – azaz elhívésének – végső alapja a bizalom, vagyis
annak feltételezése, hogy nem fognak
becsapni. Ugyanakkor az is elmondha-

Fotók: internet

Már-már közhely, hogy a túl sok információ éppúgy dezinformáltságot eredményezhet, mint a túl kevés. Az internet révén elérhető információözön például
hasonlóképpen megnehezítheti a tájékozódást, mint a néhány évtizeddel ezelőtt jellemző viszonyok, amikor összehasonlíthatatlanul kisebb számú forrásból
(néhány rádió- és tévécsatorna, illetve nyomtatott sajtó), jobbára szigorúan megszűrt – sőt cenzúrázott – információknak lehetett csak a birtokába kerülni.
Az internet, az általa biztosított felbecsülhetetlen pozitív lehetőségek mellett számos veszélyt is magában rejt. Ez utóbbiakkal a háttérben a megfontolt információfogyasztás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet.

tó, hogy nemigen lehet olyan információlegitimáló csoportot találni – ideértve a tudósokat is –, akik ne adtak volna
még okot e bizalom megrendülésére,
más szóval ne érték volna őket még tévedésen vagy elfogultságon, esetleg kifejezett hazugságon. Érzékletes példát
kínálnak a vázolt bizonytalanság nyomán kialakuló látásmódkülönbségekre
– avagy a posztmodernitást jellemző, a
hagyományos kapaszkodók elvesztésére – azok a kommentek, amelyeket egy,
jobbára gyógyszerészek által működtetett, egészségügyi sarlatánságok leleplezését célul kitűző weboldalhoz fűztek az
olvasók. A viszonyulások szélső pontjai
talán a következő két idézettel határolhatók be a legjobban. Egyfelől: „Kb. 3
napja találtam meg a blogjukat, azóta
majdnem az összes cikket elolvastam,
és nagyon érdekesnek találtam. Köszönöm, hogy létrehozták. Az objektív nézőpontjukat nagyon kifinomultnak és
értelmesnek találom, különösen a sok
háttéranyag miatt.” Másfelől: „Hát, szégyelljétek magatokat mélységesen, hogy

hazugsággal traktáljátok, meg méreganyaggal ezt a társadalmat!”
Mindazonáltal késedelem nélkül
rá kell itt mutatni arra is, hogy bár
– mint említettük – a hírek, információk befogadásakor bizonyos ponton
túl megkerülhetetlen a bizalom, ám
elhívés és elhívés között óriási különbség lehet. A ránk áradó információkhoz való viszonyulások skálája a vakhittől a megalapozott bizalomig terjed.
(Megjegyezhetjük itt: különösen nehéz – mondhatni fokozottan veszélyes
– helyzetben vannak azok, akik még a
korábbi, erősen korlátozott médiaviszonyok között szocializálódtak, s ebből
fakadóan számukra már önmagában az
is erős hitelesítést jelenthet, ha valamit
nyomtatásban vagy monitoron látnak,
illetve bemondta a tévé, rádió.)
Nyilvánvalóan az a kívánatos, hogy
ne vakhittel, hanem megalapozott bizalom révén bólintsunk rá a különböző
információkra. Cikkünk folytatásában
ennek néhány szempontját járjuk körül.

Prancz Zoltán
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Tolnai Gyula
– Mikor kezdted a PAV-nál a munkád, és milyen területen dolgoztál?
– Az első munkahelyem a MÁV volt, majd az ERBE
paksi kirendeltségén irányítástechnikai üzembe helyező mérnökként dolgoztam. Nagy szerencsémre 1983
tavaszán átkerültem a PAV irányítástechnikai szakterületére mint SZBV-rendszermérnök. Ezzel a munkakörrel párhuzamosan egy hosszabb időszakban átrakógépeztem. A szimulátor fejlesztésében is részt
vettem Finnországban. 1987 közepétől az Irányítástechnikai Osztály vezetésére kaptam megbízást, majd
az átszervezések után a Biztonsági Rendszer Osztály
(BRO) vezetése volt a feladatom, amit 2007 végéig a
nyugdíjba vonulásomig láttam el. Az erőműben eltöltött évekről számtalan szép élményem van, örülök
annak, hogy a kezdő atomerőműves csapat tagja lehettem. Sok új ismeretet és barátot szereztem, a műszaki
problémákat közösen oldottunk meg, egymást tisztelve és segítve. Több kollégámmal rendszeresen tartom
a kapcsolatot, mindig találunk alkalmat, hogy személyesen is beszélgessünk egy halászléfőzés vagy grillezés közben. Fontos tudni, hogy ilyenkor csak a bor
töltését bízzák rám, mert állítólag a főzésben nagyon
gyenge vagyok. (Sajnos ez így igaz...!). A BRO minden
évben megszervezi a dolgozóinak az évzáró vacsorát,
amelyre mint nyugdíjas minden évben meghívást kapok. Nagyon jólesik, hogy gondolnak rám, ezt az újság
hasábjain keresztül is szeretném megköszönni.
– Hol éltek, mivel telnek a nyugdíjas évek?
– Nyugdíjas éveimet Tolnán, egy családi házban
töltjük feleségemmel, Évával és az anyósommal. Életünk elég mozgalmas, nem csak az udvar és a hobbi-asztalosműhely miatt. A két unoka minden pillanatot széppé varázsol. Luca májusban lesz hároméves,

Panna pedig 15 hónapos múlt, nagyon jó testvérek.
Szerencsére sokat tudunk együtt lenni, hiszen ők is
Tolnán laknak. Lányom, Kata, állatorvos, de a gyerekek miatt most nem praktizál, otthon van velük. Férje,
Tamás, távközlési mérnök, és itthonról távmunkázik.
Kedvenc időtöltésem az unokázás, az asztaloskodás
és a zenélés. A zene egy régi szerelem és kikapcsolódás. Hétéves koromban kezdtem zenét tanulni. Első
hangszerem a hegedű volt, amit 17 éves koromig tanultam, és közben 9 évesen elkezdtem trombitálni is.
Az előbbit egy betegség miatt orvosi javaslatra szüneteltetni kellett, és elkezdtem basszusgitározni, illetve
billentyűs hangszeren játszani. A kétezres évek eleje
óta tagja vagyok a paksi Roger Schilling zenekarnak
mint trombitás. Ez egy nagyon jó csapat, a heti két óra
próba pillanatok alatt elrepül. A fellépések, a spanyol
és a német turnék során sok-sok felejthetetlen emléket
gyűjtöttünk össze. Ezek természetesen családos utak,
így jobban érzi magát mindenki. Szabadidőnkben sokat utazunk. Volt olyan év, amikor kocsival Madrid és
közép-Finnország közötti utat bejártuk. Régi vágyunk

vált valóra, amikor lakókocsival végigjártuk Dél-Európát. Csodálatos utunk volt, ami egyben családlátogatás is volt, hiszen akkor a lányunk a férjével Madridban élt. Mire Luca, az első unokánk megszületett,
sikerült nekik hazaköltözni, és a vőnk távmunkázik
Spanyolországba vissza. Felejthetetlen élményünk a
helsinki–szentpétervári utunk, amelyet nagy tengerjáró hajóval tettünk meg. Többször jártuk meg kocsival a balti országokat, amit kár lett volna kihagyni. Jó
kis utak voltak, amikor Lengyelország, Németország,
Olaszország és Ausztria különböző vidékeit barangoltuk be. Van, amikor a barátokkal együtt utazunk, de
sokszor ketten is útra kelünk. Az idei évre nem tervezünk nagyobb utat, mert a lányunk és a családja a
szomszéd telken építkezik, és úgy gondoljuk, szükség
lesz a segítségünkre ebben a nagy projektben. Nyáron
szeretnének beköltözni, tehát munka és program lesz
bőven. Az apai nagyapám ács volt, és mellette ismertem és tanultam meg a fa szeretetét. Természetesen a
nyugdíjas éveimre összeállítottam egy asztalos műhelyt, ahol szeretek dolgozni. Folyamatos ez a munka,
mindig akad feladat, amit meg kell tervezni és építeni.
Az elmúlt években építettem finn mintára grillházat,
szaunát. Hűvös időben sokat használjuk. Az unokák
születése után elkészítettem nekik az udvarban fából
egy nagy hajót, amiben van játszószoba, homokozó,
csúszda, fedélzet hajókormánnyal és periszkóppal.
Az unokáink imádnak a mesebeli nagy vizek világába
elutazni rajta.
Szerencsés embernek tartom magam, tisztességben megértem a nyugdíjas éveimet, és kezdődhetett
egy második periódus az életemben, amikor már csak
a családomnak és a hobbijaimnak élhetek.

Vadai Zsuzsa

Mesél a vendégkönyv
III. rész
Bejegyzések a Tájékoztató és Látogatóközpont Vendégkönyvében 2012. május – 2015. június

• Tudjuk, hogy az elméleti kutatásban számos magyar tudós jeleskedett.
Jó lenne, ha nevük, szerepük fémjelezné a kezdetet… Bocsánat, a tudósok szoborparkját későn fedeztem föl.
• Az atomerő legyen veletek!
• Eddig azt hittem, hogy nem érdekel a fizika. Köszönöm, hogy a kiállítás
megváltoztatta a véleményemet!
• Köszönjük a lehetőséget. Sajnos a 200 lépcső soknak bizonyult.
• Kár, hogy nem közvetlenül Önöktől kapjuk a villamos áramot.
• Nagyon érdekelt az erőmű, de ha csinálnának egy fúziós erőművet, arra
szívesebben eljönnék.
• A recepció női személyzete szívélyes fogadtatást tanúsított.
• Köszönjük a tisztelt darusnak a csodálatos panorámát, amit a daru
nyújtott a kívánt látnivaló helyett…

Nyugdíjba vonult kollégáink

• Nem bántam meg, hogy 83 évesen megnézhettem ezt a gigászi-gyönyörű létesítményt.
• Bújjatok be mindenhova, mert ez egy kész játszótér.
• A reggeli a legfontosabb étkezés!!!
• Minden magyar állampolgárnak, aki áramot használ, kötelessége lenne
ide eljönni.
• Nagyon tetszett a látogatói központ.
• Érdekes, izgalmas programok voltak. Én tüzet is oltottam.
• Nagyon király volt. Megcsináltam a biciklin a porszívót.
• Megtudtam, hogy eső után több a természetes sugárzás!
• Sajnos nem nyomogathattam a színes gombokat.
• A füldugó volt a csúcspont!
• Ezt az új tollammal írtam :)
• Imádtuk, csak meleg volt!

Varga József

Törzsgárdatagsági elismerések
2016. március

2016. április

– 30 éves –

Fülöp Jánosné költséggazdálkodási kontroller KAIG KKCS
Ignits Miklósné szakértő HUIG OKFO
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Fiatalok a terror ellen

A bravúros adatmentésekről híres Széchenyi-díjas üzletembert, Kürti Sándort
új oldaláról ismerhettük meg Szegeden – mint kiderült, régi mechanikus számológépeket gyűjt, javít, restaurál. Elhatározta, hogy a nagyközönség számára is elérhetővé teszi „hobbijának” gyümölcseit, az energiatakarékos, áram
nélkül, 200 éven keresztül pontosan működő, nélkülözhetetlen irodai berendezéseket.

Erasmus Plusz

Fotó: Wikipedia

Számolj utána!

Fotók: Internet

Szegeden, az AGORA kultúrközpontban, ahol a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által létesített
és fenntartott Informatikatörténeti
Kiállítás is található, kaptak helyet a
mechanikus számológépek legérdekesebbjei, a 40 darabból álló gyűjtemény.
A tulajdonos atyai szeretettel beszélt gépeiről: hol találta, ki használta,
milyen elven, hogyan működik, mire
képes, kellett-e javítani. A különböző mechanikájú gépek, a leghíresebb
gyártók képviselik magukat a kollekcióban, mint az Odhner, Brunsviga,
FACIT. Mindegyiknek külön története van.
Wilhelm Schickard (1592–1635),
a thübingeni egyetem matematika-,
csillagászat- és hébernyelv-profes�szora 1623-ban leírt egy kapcsolódó
fogaskerekekkel működő számológépet. A Kepler-hagyaték átvizsgálásakor találták meg 1957-ben, és az IBM
1960-ban megépítette – működőképesnek bizonyult. Az első ismert mechanikus számítógépet, amely fogaskerekekkel tudott összeadni, kivonni,
és a „túlcsordulást” is kezelte, Blaise
Pascal (1623–1662) francia tudós szerkesztette 1642-ben. Gottfried Wilhelm

Litvánia fővárosában, Vilniusban, az Erasmus Plusz program keretein belül hatfős
csapattal képviseltük Magyarországot
2016. február 11-től 18-ig. A programban, amely a „Fiatalok a terror ellen” téma
jegyében telt, 6 ország vett részt (Szlovénia, Bulgária, Lettország, Észtország,
Magyarország és a befogadó ország,
Litvánia). A Balkán és északi államok
képviseletében különböző korú és eltérő
érdeklődési körrel rendelkező résztvevők
érkeztek. Az egyhetes nemzetközi találkozó során a terror és az erőszak különböző oldalait ismertük meg. Ötfős, nemzetiségtől független csoportokba álltunk
össze, és egy adott területen felmerülő
problémakörhöz kapcsolódó megoldást dolgoztunk ki. A program fő célja
a mindennapi és világszerte észlelhető
erőszak, terror, elnyomás és kirekesztés
fizikális és lelki jelenlétére való rámutatáson alapult. Az itt eltöltött napok során
nemcsak a témához, de saját magunkhoz is közelebb kerültünk, egyfajta önismereti tréningként is jellemezhető.
Az első napot és estét bemutatkozással, illetve ismerkedéssel töltöttük. Ezt
követően mindennap változatos prog-

ramok és feladatok vártak minket, amelyek során jobban megismertük magát a
témát, Vilniust és Litvániát. A programban részt vevő országok bemutatására a
harmadik „Nemzetközi Kulturális Esten”
került sor, ahol a magyar stand bizonyult
az egyik legnépszerűbbnek. A hazai ízek,
a magyar táncok és híres felfedezések
igazán elnyerték mindenki tetszését.
A program kitűnő lehetőséget nyújtott arra, hogy a terror szó általános
jelentésétől elvonatkoztatva új mélységekben tárjuk fel a témát. Számunkra
még érdekesebbé tette ezt az időt az
is, hogy a különböző országokból származó, mégis részben azonos kultúrával,
gyökerekkel rendelkező emberek mind
máshogy, más szemszögből élik meg
nemzetük történelmét és sorsát.
Emellett közös vonásaink, gyökereink
összekötnek minket függetlenül attól,
hogy melyik országban élünk. Sok tapasztalattal, pozitív élménnyel, új ismerősökkel és új barátokkal gazdagodtunk.
A jövőre nézve még több találkozás, látogatás szerepel mindenki tervei között.


Kern Ágnes

Leibnitz (1646–1716) egy váltótárcsával tökéletesítve 4 alapműveletessé fejlesztette 1671-ben. Az első sorozatban
gyártott (1000 db) számológépet Charles Xavier Thomas de Colmar (1785–
1870) francia festő, feltaláló, hadtápparancsnok tervezte meg (1821).

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
A kiállítás legrégebbi darabja egy
amerikai gyártmányú Burroughs
összeadógép (1892), mely nyomtatni is tudott, ez Füzesabonyból került
a gyűjteménybe. David Sundstrand
(1880–1930) svéd feltaláló Amerikában szabványosította a billentyűzetet
1914-ben (nemzetközi tízes) – korábban minden helyi értékhez külön
billentyűoszlop tartozott.
Theophil Odhner (1845–1905)
svéd feltaláló új elven, változó fogszámú fogaskerékkel, így jelentősen
kisebb mérettel működő számítógépéhez Szentpéterváron gyárat alapított. A forradalom, az államosítás után
Felix márkanéven tovább gyártották.
A volt tulajdonos visszaköltözött Svédországba, ismét világhírű gyárat alapított. A megvásárolt licencek alapján
más-más néven nagy sikerrel többen
gyártották még az 1960-as években is.
gyulai

Árki István (1947–2016)

2016. február 25-én, életének 69. évében elhunyt Árki István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. november
6-én született Madocsán. 1986. január 2-án vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2004. december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Minőség-ellenőrzési Osztályon
dolgozott rendszerfelügyelő munkakörben.
Temetése 2016. március 7-én, a madocsai temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Oláh Lajosné (1943–2016)

2016. március 4-én, 73 éves korában elhunyt Oláh Lajosné,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1943. április 9-én
született Szekszárdon. 1982. október 25-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1994. szeptember 16-én történő
nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon primer köri büfékezelő munkakörben dolgozott.
Temetése 2016. március 22-én, a dunaszentgyörgyi temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
A nevem Lovász Csongor
Mihály. Szekszárdon születtem 2016. január 20-án.
Születésemkor súlyom 3040
gramm, hosszúságom 54
centiméter volt. Első fiú vagyok a családban. Nagyon
jó kisbaba vagyok, éjjel csak
egyszer, az éhség ébreszt
fel, de evés után visszaalszom. Nappal viszont alvás
helyett inkább nevetünk,
kacagunk anyával és apával, és a jó idő örömére nagyokat sétálunk. Édesapa, Lovász Károly, a Vegyészeti Osztályon víztisztító-műszakvezető. Édesanya,
Lovász-Szász Barbara, logopédus gyógypedagógusként dolgozott Pakson, míg meg nem születtem.

Fodor Jázminnak hívnak.
Szekszárdon születtem 2016.
február 4-én. Születéskori
súlyom 3280 gramm, hos�szúságom 53 centiméter volt.
Első gyermekként érkeztem a
családba. Nagyon jó, nyugodt
kisbaba vagyok, szeretem a
pocakom, 1 hónap alatt már
másfél kilogrammot híztam.
Egyre jobban érdekel a körülöttem lévő világ, hiszen még
minden új nekem, így ha ébren vagyok, akkor sokat gagyarászok. Nappal is sokat alszom, főképp a friss levegőn, kint a
teraszon a napsütésben szeretek aludni. Éjjel már csak egyszer kelek fel anya legnagyobb örömére. Szeretem az esti
fürdést főképp, hogy az apa feladata. Apa, Fodor Balázs,
berendezésmérnökként dolgozik a Gépész Műszaki Osztályon. Anya, Fodor-Balogh Dóra, születésemig tanárként
dolgozott az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban.

Wágner Lizának hívnak.
Szekszárdon
születtem
2016. február 29-én. Születéskori súlyom 3210 gramm,
hosszúságom 53 centiméter
volt. Első gyermek vagyok
a családban. A vártnál korábban érkeztem, mivel
úgy hallottam, hogy szökőnapon születni ritkaság (4
évente öregszem csak). Remekül szimulálom a csuklást figyelemfelkeltés és potya dajkálás céljából. Első
unokaként a család minden tagját könnyen az ujjam
köré csavarom. Apa, Wágner Péter, logisztikai szakértő a Beszerzési Osztályon. Anya, Kunfalvi Gabriella,
szolgáltatási szakértőként dolgozott MVMI Zrt.-nél.

Szinte mindenki tisztában van vele,
hogy többfajta borospohár létezik, de
azt már csak kevesebben ismerik, hogy
valójában melyik pohár milyen borhoz
illik és miért. Ha szeretjük a finom borokat, tiszteljük meg azzal, hogy a megfelelő pohárba töltjük őket. Mindegyiket
olyanba, amelyben a legjobban kibontakozhat a maga teljes szépségében. Így
nekünk is tökéletes élvezetet nyújthat.
Mielőtt a különböző borfajtákhoz illő
poharakat sorba vennénk, nézzünk néhány alapvető, mindegyikre vonatkozó
szempontot:
1. rizlinges, 2. chardonnay-s: A klas�szikus fehérboros pohár 20-22 cm magas,
arányosan karcsú, szája enyhén befele
szűkülő, szépen ívelt vagy a mai divatnak
megfelelően kicsit szögletes kelyhű. A két
legjellegzetesebb és leggyakrabban használt a rizlinges és a chardonnay-s. A chardonnay-s pohár ugyanolyan magas, mint a
rizlinges, de kelyhe szélesebb, öblösebb, így
a bor illata és zamata jobban ki tud bontakozni. A rizlinges a könnyű, zamatos, 1-2
éves üde borokhoz, míg a chardonnay-s a
testesebb, érettebb, esetleg barrique-hordóban érlelt fehérborokhoz ideális.
3. A rozékhoz és a sillerborokhoz is
megfelelő választás a chardonnay-s pohár,

Czekmeister Ákos a nevem.
2016. január 26-án, Szekszárdon jöttem a világra 3410
grammal és 52 centiméterrel.
Nagyon jó, kiegyensúlyozott
és mosolygós kisbaba vagyok.
Jó az étvágyam, sokat eszem.
Szüleim szerint sírni születésem
óta nem hallottak. Délelőtt szeretek fent lenni, éjszaka általában csak egyszer kelek fel enni.
Fürdeni nagyon szeretek. Apuka, Czekmeister Dávid, primer köri gépész a Reaktor Osztályon. Anyuka, születésemig jogi asszisztensként dolgozott.

A nevem Reichert Dávid.
2016. február 24-én születtem Szekszárdon. Súlyom születésemkor 3900
gramm, hosszúságom pedig 57 centiméter volt. Második gyermek vagyok a
családban. Nagyon sokat
alszom, és jó az étvágyam.
Ákos testvérem hangjára
nagyon figyelmes vagyok.
Az esti fürdőzést nem an�nyira kedvelem, viszont este nagyon jókat alszom.
Apukám, Reichert Szabolcs, a Külső Technológiai
Osztályon gépész. Anyukám, Reichert Beáta, a Herbert fehérneműüzletben dolgozott, most otthon
van velem.
Gyöngyösi Rozinának hívnak. Szekszárdon születtem 2016. február 4-én,
csütörtökön 10 óra 20 perckor. Születési súlyom 3440
gramm, hosszúságom 56
centiméter volt. Első gyermek vagyok a családban.
Sokat eszem és sokat alszom, így szüleimnek nem
lehet okuk panaszra. Szépen fejlődöm, a hajam már
világosodik, és már mindenre odafigyelek. Apa,
Gyöngyösi Tamás, az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnál tűzoltó. Anya, Gyöngyösi
Komáromi Kitti, vegyészként dolgozott.
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Borillemtan 2. – Poháretikett

• Minden borospohár megegyezik
abban, hogy 3 részből áll: talp, szár
és kehely. A különbség köztük a magasság, az űrtartalom, valamint a
kehely szélessége és formája.
• Az anyaga legyen üveg, egyszerű és
világos. A színezett üveg eltorzítja a
bor színét, amelyet csak tökéletesen
átlátszó, kristálytiszta pohárban lehet élvezni.
• Fontos, hogy vékony falú legyen a
pohár. Kitöltéskor ugyanis a bor
1.

2.

3.

4.

azonban az igazi rozéspohár jellegzetessége a tulipán forma.
4. burgundi, 5. bordeaux-i: A vörösborokhoz a legnehezebb a megfelelő poharat kiválasztani. A két legjellegzetesebb
alappohara a burgundi és a bordeaux-i.
A kettő gyakorlatilag azonos szélességű,
azonban a burgundi inkább gömbölyűbb
és általában 4,5-5dl-es, míg a bordeaux-i
magasabb és 5-7 dl űrtartalmú. Az öblös
kelyhű burgundi pohár a pinot noirhoz,

azonnal átveszi a pohár hőmérsékletét.
• Mindig a nagyobb kelyhű és arányosan magasabb poharat válasszunk a
vörösbornak és a kisebbet a fehérbornak.
• Az ideális borospohár szája mindig
szűkebb valamelyest, mint a legszélesebb pontja.
• A bort mindig csak a pohár legszélesebb pontjáig töltsük. A felette
levő „illatgyűjtő” rész tartja meg az
5.

6.

7.

a kékfrankoshoz, portugieserhez és a kadarkához ajánlott, míg bordeaux-i poharat válasszunk a cabernet-hez, merlot-hoz
és a változatos cuveékhez.
6. Külön pohár jár a desszertborokhoz,
ezek a kései szüretelésű félédes, édes és
különleges minőségű borok, mint például
az édes tokaji borok, a jégbor, az édes portói vagy az édes sherry is. A pohár formája
hasonlít a könnyű fehérboros pohárhoz,
de szája kicsit jobban ívelt és szűkül befe-

illatokat és aromákat. Ez az a men�nyiség, aminél kényelmesen meg
tudjuk forgatni a bort, és ezáltal
jönnek elő rejtett illatai, s láthatjuk a
pohár falán visszacsorgó testességét,
valamint a poharat kissé megdöntve
pedig a színét.
• A poharat csak a száránál vagy a talpánál tanácsos megfogni. A kelyhen
óhatatlanul megjelenő ujjlenyomat
sokat ront a bor esztétikai élvezetén.
Most pedig vegyük sorra, hogy melyik
borhoz milyen pohár illik.
lé, kelyhe kisebb és alacsonyabb, űrtartalma pedig csak 1,5-2 dl.
7. Végül, de nem utolsó sorban essék szó a
pezsgős, illetve a ma oly divatos habzóboros pohárról is. Ennek is két klasszikus
formája van: a lapos, széles és kerek kehely,
valamint a flőte, ami magas, szűkülő szájú,
hosszúkás eleganciájú pohár. Az előzőt nem
javaslom, mivel a pezsgő lényegét, azaz a buborékok mennyiségét és nagyságát ebben a
pohárban egyáltalán nem élvezhetjük. A flőtekehelyben játékosan gyöngyözve száll fel a
szénsav, hiszen hosszúkás alakjának és szűk
szájának a feladata az illat- és zamatanyagokkal együtt a buborékok bent tartása.

Kovácsné Andi

