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Rendkívüli tanévnyitó
az ESZI-ben
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Az ezredforduló óta szeptember első hétvégéjén kerül sor a Nyílt és Családi Nap
rendezvényeire. A Nyílt Napon az erőmű
mutatkozik be egy-egy település lakóinak és
nyújt egész napos programot gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt. A Családi Napon
az erőműben dolgozók családtagjai, rokonai ismerhetik meg szeretteik munkahelyét.
A Paksi Atomerőműnek ezt a nyitottságát
országos mozgalmi eredmény is fémjelzi, hiszen az erőmű elnyerte a „Családbarát Munkahely” elismerő címet.
Szeptember 7-re Szakmár és Dunaszentgyörgy községek kaptak meghívást a 14. Nyílt
Napra, és a közel ötszáz fő vendéget dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató köszöntötte. A köszöntőben elhangzott az atomerőmű
és a lakosság közti jó kapcsolat fontossága és a

kölcsönös bizalom szükségessége. Az üdvözlő
szavak után megkezdődött az erőművel való
ismerkedés. A felnőttek gyalog és kisvonattal
járták be az üzem területét, a gyerekek számára pedig számtalan játékos lehetőség biztosította a jó szórakozást. A délelőtti programok után
az erőmű melletti Kondor-tó partjára vonult a
vendégsereg, ahol elfogyasztották az ebédet,
majd az „Ének iskolája” koncert szórakoztatta
az egybegyűlteket. Természetesen volt horgászverseny is, amelyre több mint 80 pecás jelentkezett, és a versenyt 2,16 kilós fogással nyerték meg.
Másnap, szeptember 8-án, az előző napihoz
hasonló ragyogó napsütés fogadta a 12. alkalommal megrendezett Családi Nap kétezer főnyi
résztvevőjét. Bognár Péter humán igazgató köszöntőjében szólt az 1. blokk üzemidő-hosszabbításának fontosságáról, hiszen ez biztosítja a
későbbi idők családi napjainak megrendezését
is. Kiemelte az Atomix Kft. munkavállalóinak
szerepét az atomerőmű működtetésében és a
nagy családhoz való tartozásuk fontosságát.
A délelőtti program itt is erőmű-látogatással
telt el, gyalogosan, kisvonattal és kerékpáron
járhatták be az üzem területét, és rövid sétát
tehettek az Atomenergetikai Múzeumban is.
Ebéd után sor került az országos fotópályázat
eredményhirdetésére, majd az Irigy Hónaljmirigy koncertjével zárult a program.
-beri-

Beszédes József-díjjal tüntették ki Hamvas Istvánt
A szeptember 1-jei megyenapi ünnepségen
Beszédes József-díjjal tüntették ki Hamvas Istvánt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját. A díjat Puskás Imre a megyei közgyűlés
elnöke adta át.
Hamvas István az elismerést az atomerőmű
nukleáris biztonsági szabályainak kidolgozá-

sában, a zónamonitorozó rendszer fejlesztésében vállalt szerepe, a blokkok teljesítményének
növelése és a gazdaságosabb nukleáris üzemanyag ciklus bevezetése terén végzett több
évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, és a
paksi atomerőmű bővítése érdekében kifejtett
tevékenysége elismeréséül vehette át.LA

Tele vagyunk energiával
A családi fotópályázat eredménye
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos
fotópályázatának eredményhirdetését az
erőmű szeptember 8-i Családi Napján tartották.
Az édesanyák számára hirdetett „Tele
vagyunk energiával” pályázatra a családok
életének energikus, aktív pillanatait bemutató fényképeket vártak, olyan fotókat,
amelyek például sportolás, házimunka, játék vagy épp tanulás közben örökítik meg a
családi együttlétet. A pályázatra közel 250
pályázótól mintegy 600 pályamű érkezett.

Az országos nyereményjáték keretében életkortól és lakóhelytől függetlenül vehettek
részt az édesanyák, akiknek képaláírással és
egy maximum 10 mondatos kísérőszöveggel kellett beküldeniük 1-3 darab fényképet
gyermekükről, családjukról, lehetőség szerint lendületes pillanatokat ábrázolva. Az
augusztus 30-ig beküldött pályamunkák
egy exkluzív fotóalbumban is megjelennek
majd, amelyet minden, a pályázaton résztvevő család megkap.
folytatás a következő oldalon
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Vendégjárás az atomerőműben

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolája, a paksi Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium (ESZI) a 2013/2014-es tanév évnyitó ünnepségét szeptember 1-jén
tartotta.
Az ünnepséget a diákokon, pedagógusokon, szülőkön és vendégeken túl megtisztelte jelenlétével Baji Csaba, az MVM
Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Paksi Atomerőmű igazgatóságának elnöke, Hamvas
István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, Kovács Pál, a N
 emzeti Fejlesztési
Minisztérium energetikai ügyekért felelős
államtitkára, Nagy Sándor, az MVM Zrt.
termelési és műszaki vezérigazgató-helyettese, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Mittler István,
az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítványi Kuratórium elnöke, Pónya
József, a Paksi Atomerőmű nyugalmazott
vezérigazgatója.
A rendezvény Szabó Béla igazgató
köszöntőjével kezdődött, aki tájékoztatójában elmondta, hogy a 27. tanévben
hétszáz diák tanul az intézményben. A középiskolai tanulmányaikat most kezdő kilencedikesek száma meghaladja a 130-at.
Az iskolában elsősorban az energiaipar
számára képeznek szakembereket.
A tanévnyitó az iskola diákjainak
és sportolóinak műsorával folytatódott, amelyben megjelentek azok a volt
ESZI-s diákok, akik kiemelkedő nemzetközi sporteredményeikkel tették híressé
városukat, iskolájukat: Gulyás Róbert,
Kozmann György és Braun Ákos sportolók után Zomborka Zoltán, a MVM Paksi
FC kommunikációs vezetője szólt a megjelentekhez.
A továbbiakban Mittler István az ESZI
Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke átadta a
„Jó tanuló, jó sportoló” díjat Koleszár Zoltán, 10. évfolyamos tanulónak, aki kenu
kettesben korosztályos VB-ezüstérmet
szerzett.
Baji Csaba elnök-vezérigazgató felszólalásában utalt rá, hogy 2014-ben
újabb négy évre kívánják meghosszabbítani a tartós adományozási szerződést az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvánnyal. Az atomerőmű
üzemidő-hosszabbítási programja, az új

paksi reaktorblokkok építésének előkészítése, az MVM Csoport széleskörű fejlődése szükségessé teszi a magas szintű
oktatási munkának, a tárgyi feltételeknek

Hamvas István és Baji Csaba
a biztosítását. „A legjobb befektetés a tudás. Az MVM és az atomerőmű hatékonyan és eredményesen biztosította a működéshez szükséges feltételeket. Büszkék
vagyunk az ország egyedülálló intézményére.” – emelte ki Baji Csaba.
A rendezvény következő részében az
ESZI udvarán Baji Csaba és Hamvas István közreműködésével a megújult hőközpont ünnepélyes átadására került sor.
A felújított létesítmény ellátja az iskolát,
annak kiszolgáló egységeit, a városi intézmények számára biztosít hőt, meleg
vizet, és oktatási célokat is szolgál majd.
Az ESZI-ben az utóbbi években – köszönhetően az alapító Paksi Atomerőmű és
az MVM Cégcsoport gondoskodásának –
számos felújítást végeztek, többek között
a sportcsarnok teljeskörű rekonstrukcióját, az iskola akadálymentesítését.
Kovács Pál államtitkár köszöntőjében
kiemelte, hogy rendkívül fontos szerepet
tölt be az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium, példát mutatva más hazai intézetek számára is. „Erre a szakmai
képzésre rendkívül nagy szükség van,
hiszen a nemzeti energiastratégia jövőképében kiemelkedő szerepe van az intézménynek. Szükség van a jól képzett
szakemberekre most éppen azért, mert
nagy az érdeklődés Magyarország felé,
ez iránt a szaktudás és szakmai tapasztalat iránt, amit a Paksi Atomerőmű kivívott
magának a nemzeti közösségben és a
nemzetközi világban.” – hangsúlyozta az
államtitkár.

Orbán Ottilia
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Az MVM Zrt. közgyűlése vezérigazgatót
nevezett ki a földgázüzletág élére

Az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. közgyűlése Horváth Pétert nevezte ki a földgáz divízió vezérigazgatói pozíciójára. A továbbiakban Baji
Csaba elnök-vezérigazgató irányítja
az MVM alaptevékenységéhez, a villamosenergia-termeléshez kapcsolódó területeket, aki az igazgatóság
elnökeként továbbra is a társaságcsoport első számú vezetője. Az MVM
Zrt. közgyűlése a vállalatcsoport
földgázüzletágának jelentős növekedésére tekintettel úgy döntött, hogy
önálló vezérigazgatót bíz meg a tevékenység irányításával.
„Az MVM dinamikusan fejlődő, sikeres, integrált nemzeti energetikai társaságcsoport, amelynek mindig szüksége
van tehetséges és tapasztalt szakemberekre, akiknek a bevonása garancia
a további növekedésre. Horváth Péter
kiemelkedő szaktudása révén az MVM
tovább erősíti és sikeresen integrálja a
földgázüzletágat”, mondta Baji Csaba,
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója.
Horváth Péter, aki korábban a Magyar Energia Hivatal elnöke volt, arra
kapott felkérést, hogy készítse elő és
szervezze meg az MVM Csoport átfogó
földgázipari tevékenységének koordifolytatás az előző oldalról

Tele vagyunk energiával

A szeptember 8-i sorsolás – amely
közjegyző közreműködésével zajlott
– eredményeként a fődíj, az egyhetes
balatonfüredi üdülés a lehető legjobb
helyre került. A nyertes, Bogárné Baranya Mónika, Bölcskén él férjével és
12 éves kisfiával, aki idén tavasszal
májátültetésen esett át. Számukra különösen örömteli minden olyan pillanat, amely egy sokat szenvedett kisgyermek számára boldogságot jelent
– ez az ő energiájuk forrása.
A II. díj – egy négyéjszakás üdülés
teljes ellátással Balatonfüreden „A”
kategóriás üdülőben – Navratil Anett
kistarcsai, míg a III. díj (egy kétéjszakás üdülés teljes ellátással a paksi Erzsébet Nagy Szállodában) Rózsa
Gáborné hajdúböszörményi pályázóé
lett. További 25 pályázó egyenként
20 000 Ft értékű ajándékban részesült,
A beküldött fotók közül néhány
hamarosan az erőmű kampányaiban
is megjelenik majd. A nyertes családdal készült írásunkat következő lapszámunkban olvashatják.

nált működését. Ide tartozik az E.ON
megvásárlás alatt álló magyarországi
földgáz-kereskedelmi és földgáztárolási érdekeltsége. Az MVM Csoport
földgázüzletágához tartozik továbbá
a társaság résztulajdonában álló Déli
Áramlat Magyarország Zrt., Magyar
Gáz Tranzit ZRt., illetőleg az AGRI projekttársaság.
„Megtiszteltetés számomra, hogy
Magyarország egyik legnagyobb energetikai holdingjának, az MVM Csoport
földgázüzletágának vezetésére kaptam
megbízást. A gázüzletág szélesítése
újabb lépés az 50 éves energetikai múlttal rendelkező integrált nemzeti energetikai társaságcsoport életében. Meggyőződésem, hogy a komoly kihívást
jelentő feladatot kollégáimmal együtt
sikerrel végezzük”, tette hozzá Horváth
Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója.
A társaság közgyűlése Horváth Pétert a társaság igazgatóságának tagjává
választotta. Nagy Sándor, az MVM Zrt.
termelési és műszaki vezérigazgató-helyettese lemondott igazgatósági tagságáról.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
2011 márciusában lépett be az AGRI
projektbe, majd kereskedő társasága,
az MVM Partner Zrt. ugyanazon év
júliusától belépett a földgáz nagykereskedelmi piacra. A 2012 januárjában
megalakult Magyar Gáz Tranzit ZRt.
megkezdte az előkészítő munkálatokat az észak-déli gázfolyosó részeként
épülő magyar-szlovák interkonnektor
hazai szakaszán. 2012. október végén
az MVM és a Gazprom vezetői megkötötték a tulajdonosi megállapodást a
Déli Áramlat magyar szakaszáról. 2013.
január 2-án elindult Magyarországon a
CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac, így mostanra az MVM
Csoport a gázüzletág minden szegmensében, infrastruktúrától a kereskedelemig képviselteti magát. 2013. március
28-án az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. aláírta az E.ON hazai földgázipari
érdekeltségeinek megvásárlásáról szóló megállapodást. A tranzakció zárási
folyamata a felek által megállapodott
ütemterv szerint zajlik.
MVM

A kis jelentőségű
események kezelése
Az Atomerőmű-üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége (WANO) vizsgálati csoportjának ajánlására a Paksi Atomerőműben intézkedéseket
tettek a kis jelentőségű eltérések kezelésének
vonatkozásában. A témával kapcsolatban
Hamvas István vezérigazgatótól kértünk tájékoztatást:
–– Vezérigazgató úr! Az atomerőműben mit
kell érteni a kis jelentőségű események fogalmán, és a WANO csoportja miként fogalmazta
meg ajánlásait?
–– A kis jelentőségű események általánosságban olyanok, amelyeket észreveszünk
ugyan, de nem fordítunk rá különösebb figyelmet. Otthon például, ha meglazul egy csavar
az ajtókilincsnél, nem foglalkozunk vele. Ha ez
huzamosabb időn át így marad, akkor kiesik a
kilincs, és előfordulhat, hogy bezáródunk a helyiségbe. Ez már gondot okoz.
Az atomerőmű vonatkozásában a kis jelentőségű események (kje) azok az önmagukban
kis jelentőségű eltérések, amelyek a hatósági
kritériumok és a belső jelentési kritériumaink
szerint nem jelentéskötelesek, és ebből következően formálisan nem is vizsgálandóak.
Azonban számbavételükkel és különböző
szempontok alapján végzett trendelemzésekkel beazonosíthatók azok a romló tendenciák,
amelyek már biztonsági jelentőséggel bíró
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
téves beavatkozást még időben beazonosítják,
és azt nem hajtják végre.
A WANO Műszaki Támogató Misszió csoportja a kis jelentőségű események kezelésére
vonatkozó javaslatait kategóriák szerint jelölte
meg: elvárások és irányítás, a program felügyelete és felelőse, jelentési rendszer és környezet,
oktatás és kommunikáció. Ezekre épülve készült el a kis jelentőségű események kezelésének programja.
–– Melyek a program jellemzői, szakaszai?
–– Első lépésként a legfontosabb az emberek tudatának a formálása, hogy az apróbb
rendellenességeket, eltéréseket is észrevegyék, ne tűrjék meg, ne fogadják el. A következő lépés, hogy a jelzések megadásához, továbbításához olyan eszközrendszert (például
számítógépes felületet, naplót) alakítsunk ki,
amely mindenki számára hozzáférhető és
könnyen kezelhető. A következő szakasz a feldolgozást és elhárítást öleli fel, amit a visszajelzés, a bejelentő tájékoztatása követ.

A Class FM Morning Show szeptember 13-i paksi
adásáról következő számunkban tudósítunk.

Az elemzések, az értékelések a megelőzésben
segítenek, és amennyiben a tendenciák indokolják, javító intézkedésekre is sor kerülhet.
Munkavállalóink jelenleg több módon is jelezhetik észrevételeiket, de a kisebb jelentőségű
események kezelése tekintetében változtatni
kell a lehetőségeken és a gondolkodásmódon.
–– Mely területeken és milyen irányú feladatok váltak szükségessé?
–– Ezeket a feladatokat nem lehet konkrétan egy-egy helyre nevesített feladatként
kiadni. Minden igazgatóság képviselteti magát szakemberrel abban a csapatban, amely
Cziczer János vezetésével dolgozik a kis jelentőségű események kezelési programján.
A meghatározott követelmények közt szerepel, hogy a program működtetése a jelenlegi személyzettel biztosítható legyen, és a
bejelentési, rögzítési folyamatnak egyszerűnek és felhasználóbarátnak kell lennie. Fontos, hogy a bejelentés lehetősége mindenki
számára rendelkezésre álljon, és biztosítani
kell az anonim bejelentések lehetőségét is.
Az AS6-ot alkalmassá kell tenni a kis jelentőségű események gyűjtésére, a statisztikai
adatok előállítására. Szükséges a program
kommunikációs stratégiájának kidolgozása, a jelentési hajlandóság ösztönzésének
kidolgozása, a program folyamatának egységes eljárásrendben történő szabályozása,
valamint átfogó oktatási és képzési program
kidolgozása.
A program hatékony működtetésének
kialakítása hosszú folyamatnak ígérkezik,
mely a rendszerben részt vevő szereplők
aktív, tudatos, jobb minőségi állapotra való
törekvésén alapul, hogy a jelzett eltérések
és azok kiváltó okai feltárásra és megszüntetésre kerülhessenek. A program bevezetésének várható ideje 2013. szeptember–
október, mely az AS6 informatikai munkák
teljesülésének függvénye. Az informatikai
háttér biztosítása után megtörténik a kommunikációs stratégiák kidolgozása, és a
kje-program is oktatásra kerül.
–– Milyen nemzetközi tapasztalatot hasznosítottak?
–– Mivel a WANO-s szakemberek a világ
különböző atomerőműveiben dolgoznak,
ezért rajtuk keresztül is kaptunk információt a nemzetközi tapasztalatokról. Munkatársaink a csehországi Dukovaniból hoztak
nagyon jó, hasznosítható példát. Ott számos
helyen biztosítanak számítógépes bejegyzési lehetőséget, kezelőszervezetet működtetnek, és kellő módon biztatják a dolgozóikat a bejelentésekre.
–– A munkavállalók motiválása, bevonása
miként történik?
–– A bevezetés előtt álló program sikerességének kulcsa a kis jelentőségű események bejelentésének minél szélesebb
körben történő kiterjesztése, a dolgozók érzékenységének növelése az apróbb, sokszor
jelentéktelennek tűnő eltérések felszámolására, mellyel a minél jobb minőségi állapot
elérésének lehetőségét tudjuk megteremteni. A program oktatásával és a kommunikációs stratégiák kidolgozásával lehetőség
nyílik a dolgozók ösztönzésére, emellett
elengedhetetlenül fontos az anyagi motiváció is. Ennek érdekében – a tervek szerint
– a legaktívabb kje-eltérést feltáró kollegák
évente REFORM (RendEllenességet FeltárÓ
Rendszer Működtetéséért) díj jutalmazásban részesülnek.LAnna
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Dr. Molnár Károly
A Paksi Atomerőmű igazgatóságának egykori tagja, dr.
Molnár Károly július 23-án elhunyt. A Budapesti Műszaki
Egyetemen végzett, majd ott több pozíciót látott el, 2008-ig
az egyetem rektora volt. Molnár Károly 1998-tól töltött be vezető tisztséget a Paksi Atomerőmű felső vezetésében. 2002-től
2008-ig az erőmű igazgatóságának elnöke volt. 2008-ban elnyerte a Paksi Atomerőmű által alapított Héliosz-díjat.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Beregnyei Miklós

Vendégeink voltak

Július 29-én Nguyen Thien Nhan vietnámi
miniszterelnök-helyettes és 15 fős delegációja volt az erőmű vendége.

Július 25-én Dorkota Lajos, a MEKH elnöke
és kollégái jártak Pakson, erőmű-látogatáson.

Augusztus 23-án thai delegáció tett látogatást az atomerőműben.
BÁ

Atomkölykök
A NuclearKids – vagy magyarul az Atomkölykök – projekt részvevői egy szenzációs előadással kedvesedtek Paks lakóinak
2013. augusztus 1-jén a Csengey Dénes
Kulturális Központban. De kik is azok az
Atomkölykök? Erről kérdeztem a projektet
támogató Roszatom kommunikációs igazgatóját, Szergej Novikovot.
Az oroszországi nukleáris vállalatcsoport öt évvel ezelőtt indította el a világon
egyedülinek számító projektet. Az első
alkalommal három ország (Oroszország,
Ukrajna és Bulgária) atomipari városainak tehetséges gyermekeit hívták meg egy
teljes hónapra azzal a céllal, hogy ezen idő
alatt – professzionális rendezők és koreográfusok irányításával – részesei lehessenek
egy közös színházi előadás létrehozásának.
Természetesen nem az volt a fő cél, hogy
az előadás mindenképpen valamilyen remekmű legyen, inkább az, hogy az atomiparhoz kötődő városokban élő gyerekek
megismerjék egymást, többet tudjanak
meg egymásról, életre szóló barátságokat
kössenek, és mindemellett – egyáltalán
nem mellékes módon – tudjanak meg többet az atomenergiáról is.
A Roszatom kommunikációs igazgatója felidézte, hogy a projekt már az első
évben igazolta a várakozásokat, hatalmas
sikere volt. A közös alkotásból született
előadást az első alkalommal Moszkvában, a Vörös téren mutatták be, utána pedig a társulat Ukrajnában és Bulgáriában
vendégszerepelt. Ezen felbuzdulva a Roszatom egyre több atomipari központból
hívott meg gyerekeket, így az idei, immár
ötödik NuclearKids csapatban már kilenc
országból 86 gyerek vett részt. A programban nyolcan képviselték Magyarországot,
amely egyébként ebben az évben a projekt
házigazdája volt.
Az Atomkölykök teljes társulata július
elején beköltözött egy keszthelyi szállodába, ahol elkezdték gyakorolni a zenés darabot. A premier július 30-án a keszthelyi
színházban volt, majd másnap Pakson, telt
ház mellett adták elő darabot, amely nagy
sikert aratott. Ezután nemzetközi turnéra

indultak a gyerekek, Prágában volt a harmadik előadás, utána pedig Oroszországba
utaznak. Tomszkban és a leningrádi atomerőműnek otthont adó Szosznovij Bor településen, valamint Moszkvában is színpadra lépnek. Az idei előadás az iskolások
életéről szól. A darab tartalmát minden
résztvevő könnyen megértette és átélhette, mert tulajdonképpen a saját magukról szóló történetet játsszák el. A projekt
ugyanis tehetséges kamaszok életéről szól:
a sikerhez vezető útról, az úton felmerülő
leküzdendő nehézségekről, illetve nem
utolsó sorban a barátságról és az iskolai
szerelemről.
Novikov úr kiemelte, hogy a közös alkotói folyamatban való részvétel mennyire
fontos lehet a gyerekeknek, akik közül sokaknak a projekt az egész életét meghatározó élménnyé válhat. Ő már öt éve követi
figyelemmel a programot, így abban azt
tartja a legfontosabbnak, hogy a művészeti tábor egy hónapja alatt megnyílnak
a gyerekek, és a projektben való részvétel
alatt rengeteg pozitívumot hoz ki belőlük
a megfeszített munka. Rövid idő alatt az
egymást korábban nem ismerő „kölykökből” igazi csapat kovácsolódik össze, és a
hónap végére már azt mondják magukról,
hogy ők egy család. A különböző kultúrákban nevelkedő gyerekek megértik egymást, megszűnnek a nyelvi akadályok, és
megtanulják tolerálni a más kultúrában
élők mentalitását. A projekt minden résztvevő gyerek számára óriási élményt, lehetőséget és élettapasztalatot jelent – fejezte
be az ismertetést a szponzor Roszatom
igazgatója.
Szergej Novikov válaszait azzal köszöntem meg, hogy őszintén remélem:
az Atomkölykök-projekt még sok éven
keresztül folytatódik, és még sokat hallat
magáról. A békés atomenergia-iparban
működő Roszatom olyan óriási energiapotenciált tárt fel sok gyerekben, amely
minden bizonnyal még jelentős társadalmi hasznot hoz, és nem mellékesen jó néhány tehetséget indít el a művészi pályán.

Szucsán Marina

Ajándék a múzeumnak
fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Az Arab Business Club elnöke, Hamdan Mohamed Al-Morsedi július 17-én érkezett az
atomerőműbe.

Ritka dokumentummal gyarapodott
az Atomenergetikai Múzeum adattára. Vavrik Antal, az ERBE akkori paksi
atomerőmű-beruházás import osztályának vezetője a múzeumnak ajándékozta az atomerőmű második kiépítésének
berendezés-szállítási szerződését, amelyet Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
Hamvas István (kezében a szerződéssel) és Vavrik Antal vezérigazgatója vett át.Beri

Nagy Zoltán kitüntetése
A védelmi felkészítéssel és a válságkezeléssel kapcsolatos,
a honvédelem érdekében a közigazgatás területén végzett
magas színvonalú, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vette át Nagy Zoltán
nyugállományú ezredes dr. Hende Csaba honvédelmi minisztertől augusztus 16-án. Nagy Zoltán 2013. júniusig volt
a Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkára, munkájával jelentősen hozzájárult a Paksi Atomerőmű és a megyei Védelmi
Bizottság nukleáris balesetre való együttes felkészüléséhez.
L.I.

Interaktív kamion a fesztiválokon
A Jövőnk Energiája Interaktív Kamion az idei
nyáron ismét végigjárta a legnagyobb, elsősorban a hazai fiatalok kedvenc fesztiváljait.
Turnéját kezdte a júniusi Fishing on Orfű és
az EFOTT rendezvényeken, majd júliusban
a VOLT fesztiválon járt, és augusztusban a
Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap után a
Szegedi ifjúsági Napokon fejezte be körútját.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív
tájékoztató kamionja, az utazó kiállítás a legnagyobb, elsősorban hazai fiatalok részvételével zajló fesztiválokon vendégeskedett.
Az érdeklődők a kiállításon megismerhették
a világ összes működő atomerőművét, a három évtizede biztonságosan működő paksi
létesítmény történetét és jövőjét, a magyar
villamosenergia-hálózatot, valamint Paks és
környezete színes élővilágát, amelyről filmet
is vetítettek. A sportosabb látogatók az áramfejlesztő kerékpáron is tekerhettek egy kört,
kérdéseikre pedig az atomerőmű tapasztalt
szakemberei válaszoltak.
Az interaktív kamion nyárvégi, szegedi
programján egy újfajta supergroup állt össze,
ugyanis a paksi Atomerőmű Sportegyesület
kosárlabdázói, Kovács Ákos és Medve Máté a
Turbo dobosával, a szegedi fesztiválon is fel-

lépő Random Trip együttes vezetőjével, Delov Jávorral virtuálisan átvették az irányítást
az atomerőmű vezérlőpultja felett. Az MVM
Paks Futball Club játékosai, Ákos, az Irie Maffia és a Balkan Fanatik zenészei után a kísérletező zenész és a sportolók is kipróbálták az
atomerőmű és az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. interaktív kiállításán, milyen
érzés a hazai energiatermelés több mint 45
százalékát adó atomerőművet működtetni,
hogyan sötétülne el az ország, hogyan nőne
az áram ára, ha csökkentenék az erőmű teljesítményét.
Az évről-évre megújuló kiállítást 2009 óta
összesen 329 településen több mint 150 ezer
látogató kereste fel, és az elmúlt években a
nagy nyári fesztiválokon is több ezer fiatal ismerkedett a magyar áramtermelés immár 45
százalékát adó Paksi Atomerőművel és annak
tervezett bővítésével. LA
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Energikus mindennapok a családban
„Tele vagyunk energiával” címmel családanyákat megszólító fotópályázatot hirdetett az idei nyáron a Paksi Atomerőmű. A pályázatra energikus pillanatokat
megörökítő fotókkal lehetett pályázni. Ennek kapcsán két, nagycsaládos kollégánkkal, Koósz Emőkével és Prókai Gáborral beszélgettünk arról, hogy ők hogyan élik meg az energikus mindennapokat.
Koósz Emőke 24 éve dolgozik az atomerőműnél. Férjével, Gáborral együtt nevelik
három gyermeküket: Pétert (16,5 éves),
Marcit (14,5) és Emmát (9 éves).
„Férjem fegyveres biztonsági őrként dolgozik, nagyobbik fiam, Péter az ESZI-ben
tizenegyedikes, Marci fiam a Deák Ferenc
Általános Iskolában kezdi a nyolcadik osztályt, a kislányom, Emma pedig harmadikos, szintén a Deákban” – mutatja be
családját. Mint mondja, eredetileg csak
két gyermeket terveztek, de minthogy nővérének három gyereke van, és az ismerősök között is többen háromgyerekesek,
így ők is a nagycsalád mellett döntöttek. A mindennapok szervezése három
gyermek mellett nem könnyű feladat, de
Emőke sok segítséget kap párjától. „Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a férjem
munkarendje viszonylag sok szabadidővel
jár, így reggel általában ő indítja el a gyerekeket. A délután a különböző edzéseké,
zeneiskolai elfoglaltságoké. Mindig igye-

keztünk elősegíteni a gyerekek mozgását;
Peti focizott, tájfutott, kick-boxolt, Marci
pár évig a Tűzvirágban táncolt, most úszóedzésekre jár, Emma tavaly a Tűzvirágban
táncolt. Igyekszünk a házimunkába is bevonni őket, a mosogatás nálunk mindenkinek rutin feladat. Gábor szívesen vesz
részt a gyereknevelésben: tanul velük, ha
kell, fuvarozza őket. A közös nyaralások,
és a családi összejövetelek pedig feltöltik
energiával az egész családot. Emellett persze igyekszünk a saját kedvteléseinkre is
időt szakítani.”

Határon túli magyar egyetemi hallgatók
szakmai gyakorlata

Hasonlóan gondolkodik Prókai Gábor,
aki 16 éve dolgozik az erőműben. „A család tölti fel az embert energiával, és ad lendületet a hétköznapokban” – vallja.
„Feleségemmel, Katival három gyermeket nevelünk. Boglárka (6 éves) idén
kezdi az általános iskolát, szeret mozogni,
két éve rendszeresen jár úszni, mellette kerékpározik. Középső gyermekünk Panni (4
éves) óvodába jár, egyelőre még csak pas�szívan vesz részt a sportprogramokban, figyeli az eseményeket a medence széléről,
illetve a kerékpáros gyerekülésről.
A legkisebb, Máté 10 hónapos, érdeklődési köre, korából adódóan kimerül az
evés-alvással és a köztes időszakban történő játékkal. Jó erőben lévő gyerek, aki
szeret világot látni.” Az első perctől, mikor összeházasodtak tudták, hogy három
gyereket szeretnének. „Szerencsénkre már
az első gyermekünk megerősítette bennünk, hogy jól működik a dolog, és ha
sok lemondással is jár a gyermekvállalás,
olyan csodálatos élményt nyújt, amelynek
a nélkülözése szinte értelmetlenné, öncélúvá teszi a létezést.” Míg Gábor a család
egzisztenciájának megteremtésén fáradozik, a hétköznapok oroszlánrésze feleségére hárul. „Kati van otthon a gyerekekkel,
viszi őket óvodába, nagyon szeret velük
foglalkozni. Csodálatos nő, szinte mindent meg tud egyedül oldani, akár három

gyermekkel a nyakában is.” A szabadidő a
családé, a közös programoké, legyen szó
kirándulásról, kerékpározásról vagy akár
vitorlázásról.
Az atomerőmű, mint „Családbarát
Munkahely”, igyekszik segíteni a dolgozók
hétköznapi életének munkával való összeegyeztetését. „A rugalmas munkaidő lehetősége nagyon nagy segítség, a tudat, hogy
szükség esetén hazamehetek” – mondja
Emőke. „Büszkeséggel tölt el, hogy egy
ilyen kivételes helyen dolgozhatok, mint
az atomerőmű – hangsúlyozza Gábor. –
Szinte nem is lehet teljességgel felsorolni
milyen sok esetben konkrét rendezőként,
illetve a háttérben támogatóként van jelen
az erőmű a rendezvényeken. Szerintem az
országban egyedi mértékben biztosítja a
dolgozók és családtagjaik számára történő
aktív pihenést, kikapcsolódást.”

Szabó Zoltán

NAÜ – rendezvény

fotó: Wollner Pál

Műszaki egyeztetést szervezett szeptember 2–4. között a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ)
Bécsben, a társadalom és a helyi közösségek bevonása
az atomenergetikai programok kifejlesztése témában.
A találkozón többségében az atomerőművekkel jelenleg még nem rendelkező, de a jövőben azt építeni kívánó országok képviselői vettek részt.
A Paksi Atomerőmű képviseletében Dohóczki Csaba mutatta be az atomerőmű és a TEIT társulás kapcsolatrendszerét.

Idén nyáron ismét határon túli magyar diákok érkeztek az atomerőműbe szakmai gyakorlatra. Saját diákszervezetük azon felvidéki és erdélyi magyar diákokat választották
ki, akik jó tanulmányi eredményeik mellett
a diákszervezetben aktív tagok és felsőfokú
tanulmányaikat műszaki, energetikai szakterületen végzik.
A kétszer két hét programjának összeállításakor fő szempontnak tekintettük, hogy a
színvonalas szakmai és a tartalmas szabadidős programokat úgy biztosítsuk számukra,
hogy azok aránya is megfelelő legyen. Ennek alapján a diákok az első két nap során
az atomerőmű felépítésével, működésének
alapjaival ismerkedtek. Szakmai előadásokat
hallgattak az atomerőmű jelenével, tervezett
bővítésével kapcsolatos témákban. A program olyan helyszíni foglalkozásokat, üzemlátogatásokat is tartalmazott, melyek során
interaktív módon ismerhették meg a technológiai és irányítási rendszereket, azok részegységeit. Közkedvelt helyszínnek bizonyult
a Karbantartó Gyakorlóközpont, valamint az
oktatószimulátor, ahol számos eszközt, berendezést kipróbálhattak, testközelből megismerhettek. Látogatást tettek a Tájékoztató
és Látogatóközpontban, az Atomenergetikai
Múzeumban és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemi létesítményeiben is.
Szakirányú tanulmányaikhoz illesztett, spe-

ciálisabb erőművi ismeretek megszerzésére
pedig az a két nap állt rendelkezésre, amikor
a szakmai szervezeteknél dolgozó munkatársak az ott zajló munkafolyamatokat, tevékenységeiket mutatták be.
A szakmai foglalkozásokat kötetlenebb
és vidám hangulatú programok zárták, melyek során Paks város és a régió helytörténeti,
építészeti értékeinek bemutatása mellett
gasztronómiai élményekkel is gazdagodtak
a diákok. A hétvégi egész napos kirándulás,
a sárkányhajózás, a balatonfüredi egyhetes
nyaralás, a tekézőben vagy a horgásztavaknál tartott közös vacsorák, a Sárgödör téri
borkóstolót követő közös éneklés mind-mind
olyan élmények, melyekre szívesen emlékeznek majd vissza a résztvevők.
A szakmai és a szabadidős programok
összeállításában, lebonyolításában oroszlánrészt vállaltak az oktatási főosztálynak azok
a kollégái – Ignits Miklósné, dr. Szinger Zsuzsanna, Juhászné Pónya Mónika, Bodnár
Róbert, Rohnné Tóth Ágnes –, akikhez bármilyen kéréssel bátran fordulhattak a diákok, és
akik mindvégig azon dolgoztak, hogy a határon túli magyar diákok szakmai gyakorlata
kiválóan sikerüljön. Köszönet illeti a szervezeti egységek azon kollégáit is, akik szakmai
támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
valamennyi helyszínen tartalmasan és zökkenőmentesen zajlottak le a programok. BR

Atomfutás árkon-bokron,
atomerőművön át
A Kopaszi-gáton szeptember 5-én tartott sajtótájékoztató keretében ismertették az idei Atomfutás programját.
A rendezvényen Monspart Sarolta világbajnok tájfutó, Tell Edit, Paks város
alpolgármestere, Scheffer István ötletgazda, szervező és dr. Kovács Antal, a
verseny fővédnöke várta a vendégeket.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közreműködésével megvalósuló verseny csakúgy
mint tavaly, a paksi Kenyér-, Hal- és Borünnep elnevezésű gasztronómiai fesztivál
része. Szeptember 14–15-én a fesztivál
a Sárgödör téren zajlik, nyitott pincék és
számos program kíséretében. Az Atomfutást szeptember 14-én rendezik, központi helyszíne az ASE pálya környezete.
A sportrendezvényen 7 egyéni, 3 váltó és
3 gyerekkategóriában mérhetik össze tudásukat a versenyzők.
Tavaly, az első alkalommal kiírt versenyen is már több mint hatszázan vágtak
neki a különböző távoknak, köztük olyan
híres sportolók, mint Kovács „Kokó” István olimpiai és világbajnok ökölvívó,
Kozmann György világbajnok és olimpiai
bronzérmes kenus, és dr. Kovács Antal

olimpiai- és világbajnok cselgáncsozó, a
Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója. Idén Monspart Sarolta tájfutó világbajnokkal és Béres Alexandra fitnesz
világbajnokkal bővül a mezőny. A futás
kedvelői 13 versenyszám közül válogathatnak, a 0-tól 8 éveseknek kiírt 600 méteres
távtól a mindenki számára nyitott 31,6
kilométeres „¾ marATOM ”-ig. Az extrém
pályák kedvelői pedig a „brutálATOM”-ra
is nevezhetnek, ami egy 7 kilométeres akadálypálya vízzel, sárral és meredek emelkedőkkel.
Mint ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, a pályák szebbnél szebb városrészeken, a Duna-parton és olyan érdekes
helyeken is keresztülvezetnek, mint az
atomerőmű és az Atomenergetikai Múzeum. A tájékoztatón bemutatkozott a
tavalyi második legfiatalabb versenyző,
a most 4 éves Bedecs Esztike, példát mutatva, hogy a futást nem lehet elég korán
kezdeni, és, hogy a családjukban helye van
a sportnak.
LAnna
Az Atomfutásról bővebben következő számunkban adunk tudósítást.
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A fesztivál hullámhosszán

Ács Péter – nemzetközi nagymester, olimpiai ezüstérmes,
junior világbajnok és korosztályos Európa-bajnok – az
ASE Örökös Bajnoka kitüntetésben részesült az Atomerőmű Sportegyesület (ASE) közelmúltban lezajlott szokásos
évi küldöttközgyűlésén. Az elismerés alkalmából az alábbiakban áttekintést adunk a kiváló fiatal sakkozó eddigi
pályafutásáról és jelenlegi terveiről.
1981. május 10-én született Egerben. 1982-től él Pakson. Négyéves korától sakkozik. 2001-ben érettségizett a Paksi Atomerőmű Energetikai Szakképzési Intézetében. 17
évesen megszerezte a nemzetközi nagymesteri címet. 2003 óta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa.
Ötéves korától tagja az Atomerőmű Sportegyesület csapatának, amellyel több érmes
helyezést ért el az NB I-es bajnokságban. Az ASE ifjúsági csapatával négyszeres magyar
bajnok. Nemzetközi pályafutásához az 1991. évi, Debrecenben rendezett Korcsoportos
OB I. helyezése adta meg a kiindulási alapot.
A legkiemelkedőbb nemzetközi eredményei: • 1992. Rimaszombat, Korcsoportos Eb
(12 éven aluliak): I. hely • 1996. Menorca, Korcsoportos VB (16 éven aluliak): III. hely
• 2001. Görögország, Athén, Junior VB: I. hely • 2002. Szlovénia, Bled, Sakkolimpia: II.
hely • 2002. Hollandia, Üvegsakk, XVII. kategória: I. hely • 2007. Paks, V. Marx György
Emlékverseny: I. hely.
2004-től a tanulást helyezte előtérbe. Diplomáit nemzetközi kapcsolatok szakon,
illetve gazdasági területen szerezte. Angol, német és francia felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkezik.
Jelenleg a Külügyminisztériumban dolgozik. Korábban az Országgyűlés Külügyi Hivatalánál, illetve a magánszférában, kereskedelmi területen is dolgozott. 2011-ben megnősült. Feleségével ez év őszére várják első gyermekük születését. Kiegészítő sportként a
foci és a tenisz szerepel a kedvencei között.
Bár a jelenlegi munkája Budapesthez köti, számára továbbra is Paks az elsőszámú
hely. Paksi vállalkozóként és ASE-tagként elkötelezett a város, az atomerőmű és a sportegyesület jó hírnevének képviseletéért.
Fontosnak tartja, hogy az ASE az elmúlt 25 évhez hasonlóan, építve az eddigi eredményekre és a felhalmozott tapasztalatokra, a jövőben is Magyarország egyik legsikeresebb
ifjúsági nevelőklubja maradjon. A sakkal kapcsolatos további célja, hogy az ASE csapatával,
a sok ezüst- és bronzérem után, sikerüljön megszerezni az aranyérmet is.

Prancz Zoltán

A Paksi Atomerőműben neves természetfotósok tettek látogatást augusztus 6-án. Az erőműben járt Máté Bence, aki a világ egyik legnagyobb sikereket elért természetfotósa és dr.
Kalotás Zsolt, akinek jelentős szerepe volt Máté
Bence pályájának alakításában. Kalotás doktort
felesége, Máté Bencét pedig segítőtársa, programjainak megvalósítója, Olasz Csaba kísérte
el. A vendégek Vincze Bálintnak, az atomerőmű tipográfusának, grafikusának meghívására
érkeztek, aki maga is természetfotós, képeiből
számos kiállítást rendeztek, és album is készült.
A kis csapatot a szokásosnál jóval gazdagabb útvonalon a Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai kísérték el, a program felénél
fogadta a társaságot dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató is.
A látogatás a szokásos, 4. blokki útvonal bemutatásával indult. A közvetlenül érzékelhető
méretek, a telephelyről elhangzó földrajzi és
technológiai adatok nem egyszer komoly hatást tettek a vendégekre – de azért megbarátkoztak a hallottakkal. A blokkvezénylői információk, majd a turbinacsarnoki vizit után már
alig várták, hogy eljussunk a reaktorcsarnoki
látogatófolyosóra. Számos kérdés fogalmazódott meg, igyekeztünk mindent megválaszolni.
Kifejezetten erős érdeklődés nyilvánult meg a
lokalizációs rendszert illetően, de ez nem is lehetett volna másként, hiszen ez a technológia
választja el az üzemi és a szabad területeket
egymástól.
Az igazi túra ezt követően indult, meglátogattuk a vízkivételi művet. Bár nem léptünk be
annak területére, sikerült elmondani a gerebek,
szivattyúk, szűrők, medencék és a nagy átmérőjű csővezetékek szerepét. Máté Bencét egyszerűen elvarázsolták a vízforgalmat jellemző
számok. Még nem volt vége a meglepetések-

fotó: Vincze Bálint

Természetfotósok lencsevégen

Dr. Kalotás Zsolt és Máté Bence
nek. Az Atomerőmű Tűzoltóság emelőkosaras
kocsija várt bennünket az árvízi védekezési
készletet tartalmazó raktár mellett, és két csoportban a magasba „röpítette” a vendégeket
és kísérőiket. Ekkor már tíz másodpercenként
kaptuk a kérdéseket, Bálinttal alig győztük a válaszokat. Hatvan méter magasból kitárul a táj,
a technológia beolvad a környezetbe. Kalotás
Zsolt Tolna megyei lakos, és szakminisztériumi
munkája folytán is jó ismerője a megyének és
az erőműnek. Máté Bence is járt már korábban
a horgásztavaknál, csak hát magasból egészen
más az összkép. A sikeres földet érés után gépkocsiba szálltunk, és egy tartalmas látogatást
tettünk a meleg vizes csatorna minden fontos
létesítményénél. Ennek során vendégeinket végig az a kérdés foglalkoztatta, hogy miért nem
hasznosítjuk az óriási mennyiségű víz hő- és
mozgási energiáját.
A délután a látogatóközpontban telt el, változatlan intenzitással jöttek a – sokszor furcsa –
kérdések. Kiemelt figyelmet kapott a radioaktív
hulladékok kérdésköre és az elhasznált üzemanyag kezelése. Úgy érzem, mindkét fél ismeretekben bővülve zárta a napot. Sikerült közelebb
hozni egymáshoz a makro- és a mikrovilágot, és
sikerült tisztázni az épített és a természeti környezet közötti kapcsolatok jelentős részét.

Varga József

fotó: Molnár Gy.

Az ASE Örökös Bajnoka

Akinek már volt alkalma a paksi Gastro
blues Fesztivál rendezvényein részt venni,
megtapasztalhatta, hogy a jó zenével és a
vidám hangulattal jellemezhető fesztivál
„hullámhosszán” szép emlékekhez és tartós barátságokhoz juthat.
A július 5–7. között megrendezett 21. Gastroblues Fesztivál is bőven nyújtott ehhez
hasonló élményeket, hiszen színes zenei,
valamint gasztronómiai és borkínálattal,
továbbá sportprogrammal is várták a vendégeket.
A város és az atomerőmű támogatását élvező, több mint húszéves rendezvény
minden évben egyre több látogatót vonz, és
nemzetközi szinten is méltó elismerésre tett
szert már a korábbi évek során. A programok sokszínűsége széles spektrumot felölelő vendégkört hoz magával. Rendkívül sok
az évek óta idelátogató, szórakozni vágyó
zene- és borkedvelő, akiket épp e fesztivál
hozott össze, de az újonnan érkezők számára is kiváló lehetőséget nyújt kapcsolatépítésre, barátságok kötésére és annak továbbélésére.
A Paksi Atomerőmű nagy figyelmet fordít társadalmi szerepvállalásában a paksi
lakosság életkörülményeinek javítására, a
kulturális, sport- és szórakoztató programok
támogatására. Ezért is karolta fel a fesztivált, amely immár a hazai kapcsolatokon

túl nemzetközivé nőtte ki magát. Az erőmű vonatkozásában a paksi kapcsolatokkal
rendelkező Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is képviseltette magát a fesztiválon, hisz zenekarral és futballcsapattal
is bemutatkoztak. Részvételüket a NAÜ-nél
dolgozó Vincze Pál koordinálta.
A fesztivált megelőző estéken, mintegy ráhangolóként a Gastroblues Klubban
megtartott klubkoncertek alkalmával, többek között Bese Dóra és barátai, Petruska
András és Little G. Weevil szórakoztatták a
közönséget. A fesztivál központi helyszíne
– hagyományosan – az ESZI-csarnok volt.
A csarnokbeli, valamint a szabadtéri programok alkalmával most is tombolt a közönség.
Kiváló hangulatot teremtettek az előadók, a
fesztivál sztárvendégei idén Dana Fuchs,
Eric Sardinas és Al Di Meola voltak. Ráadásként a Varga János Project lemezbemutató
koncertjét is megtartották, mely a programsorozat záróeseménye is volt egyben.
A templomi koncerteket illető változás révén még több gastroblues-rajongót tudtak
hellyel kínálni a szervezők a nagyobb befogadóképességű evangélikus templomban.
A fellépők (mint például Koch Boglárka,
Mihály Ernő, a Jazz Kaláka, Mojo Workings)
akusztikus koncertjei jobbára a lágyabb dallamokat kedvelő zenebarátokat vonzották.
A blues-, jazz- és rockzenei, illetve borkínálat mellett elmaradhatatlan a fesztiválfoci
és a főzőverseny. A fesztiválfocira nyolc csapat nevezett, köztük a fellépő zenészek, a
paksi rendőrkapitányság, az önkormányzat,
a galántai testvértelepülés és a NAÜ játékosai. A gasztronómia iránt is nagy volt az
érdeklődés. Pörkölt, halászlé, borral készült
étel és egyéb kategóriákban lehetett nevezni. A zsűrihez Nagy Sándor, az MVM Paks II.
Zrt. vezérigazgatója, dr. Kovács Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, valamint a fesztivál idején
Pakson vendégeskedő dr. Dorkota Lajos, az
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal újonnan kinevezett vezetője is csatlakozott. A kóstolójegyek megvásárlása által
befolyt összeget a viski magyar óvoda építésének további munkálataihoz ajánlották fel
a szervezők. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

Sárkányhajó versenyt rendezett a Paksi Atomerőmű szeptember 8-án Domboriban. Az idén először női csapatok versenye is volt, melyben az üzemviteli-humán-gazdasági igazgatóságok közös csapata nyert, megelőzve a műszaki-karbantartási-biztonsági igazgatóság közös csapatát.
További eredmények az igazgatóságok versenyében:
1. Üzemviteli, 2. Karbantartási, 3. Műszaki, 4. Humán, 5. Biztonsági, 6. Gazdasági.

Gastroblueson
a WIN
Az idei Gastroblues Fesztiválon a WIN
(Nők a nukleáris iparban) hazai tagjai
eredményesen szerepeltek: jól főztek, sikeresen kommunikáltak. Standjuk körül
a vártnál jóval magasabb volt az érdeklődés, még külföldi látogatók is megjelentek, és sokan kitöltötték a nukleáristotót.
Az atomerőműről szóló ismeret vegyes
volt. Két olyan hölgy is a standjukhoz látogatott, akiről kiderült, hogy a NAÜ-nél
dolgoznak, tagjai a WIN-nek és mint
NAÜ-zenészek jöttek a fesztiválra.

Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány
(www.okoalapitvany.lapunk.hu, Paks,
Tolnai út 54., ) ismét meghirdeti az Ültess fát, életfát! – Őrizd az oxigén forrását! elnevezésű akcióját.
Jelentkezni lehet október 4-ig az
eletfa2013@gmail.com e-mail címen,
vagy a 20/354-3448 telefonszámon.
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Térségi kitekintő
Egészségkuckó nyári tábora

A szülők számára nagy segítséget jelent,
ha a nyári szünidőben gyermekeik felügyelet mellett, hasznosan tölthetik el
szabadidejüket. Ebben nyújtott támogatást az idei nyáron is megrendezett, immár hagyományosnak tekinthető Egészségkuckó gyermektábor.
–– Milyen programokkal vártátok az idei
nyáron a gyerekeket? – kérdeztem LaczaBrázay Bernadett pszichológust, a tábor
egyik szervezőjét.
–– Annak érdekében, hogy hűek legyünk
a tábor nevéhez, a tematikát, a napirendet
és étrendet az egészségnevelés és egészségfejlesztés jegyében alakítottuk ki, előtérbe
helyezve a testmozgást, az egészséges táplálkozást és a prevenciót. A programok lebonyolításában dietetikus, gyógytornász,
egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakemberek voltak segítségünkre. Az idén négy
turnust szerveztünk, így a táborban ös�szesen több mint száz gyermek felügyeletét
tudtuk biztosítani a nyár folyamán. A gyerekek általában csapatban dolgoztak, odafigyeltünk a korosztályos megoszlásra, mert
azt tapasztaltuk, hogy a nagyok segíteni tudják a kicsiket, ugyanakkor a kicsik a lelkesedésükkel húzzák magukkal a nagyobbakat.
Délelőtt mozgásos, szabadtéri programokat
szerveztünk, ebéd után az együttfoglalkozásos programok voltak a jellemzőek, az
uzsonnát követően pedig szabadprogramot
biztosítottunk.

–– Kibővített nyitva tartással vártuk a
gyerekeket – mondta Somogyi László humánpolitikai előadó, a programok másik
szervezője. Reggel 700-től délután 1630-ig
tartottak a foglalkozások, közben tízóraival,
ebéddel és uzsonnával, amit a szomszédos
Vak Bottyán Gimnázium étkezdéjében fogyasztottak el a táborozók. A legnépszerűbbnek a szabadtéri programok bizonyultak: a biciklitúra, a számháború, a mozgásos
sorversenyek. A szabadjátékoknál nagyban
segítették munkánkat a Családbarát munkahely pályázaton nyert játékok, eszközök
használata, így nagyon népszerűek voltak a
társasjátékok, a labdák vagy az ugrálókötél.
Újdonság volt, hogy a négy turnusból két
turnus esetében egész napos kirándulást
szerveztünk, egy alkalommal Budapestre,
a Csodák Palotájába, a második kirándulást
pedig a veszprémi állatkertbe, illetve a balatonfüredi Rekreációs Központba. A gyerekek nagyon élvezték, hogy kimozdultunk a
szokásos tábori keretekből, igazi élmény volt
sokak számára az autóbuszos kirándulás.
A részvénytársaság a kiránduló gyerekek
számára egy-egy erőműves pólót biztosított,
ami óriási sikert aratott a gyerekek körében.
–– A szervezők beszámoltak arról is, hogy
már az őszi Egészségkuckó gyermektábor
programjának összeállításán gondolkodnak,
amelyre minden érdeklődő gyereket szeretettel várnak az őszi szünetben.

Lászlóné Németh Ilona

Atomváros gyermekei

A 2013 tavaszán az oroszországi Rosenergoatom vállalat és a
leningrádi atomerőmű már 10. alkalommal hirdette meg az
ATOMVÁROS GYERMEKEI VAGYUNK című alkotói pályázatot.
A szakmai zsűri kb. 900 beérkezett pályamunkát értékelt,
melyek 23 orosz és 4 ukrán atomvárosból, valamint Magyarországról, Bulgáriából, Franciaországból és Finnországból érkeztek. A legfiatalabb pályázó 2,5 éves, a legidősebb 18 éves volt.
Érdemes megemlíteni, hogy a kétévente kiírásra kerülő pályázat
18 éves története során összesen 9 ország (Litvánia, Ukrajna,
Finnország, Anglia, Bulgária, Magyarország, Franciaország, Németország, Oroszország) 45 városának képviseletében már több
mint 9 ezer gyerek vett részt különböző munkákkal a megmérettetésen.
Az idei pályázaton az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával és a Paksi Orosz Klub közreműködésével több mint 90 paksi
és környéken lakó iskolás, valamint óvodás gyerek vett részt rajzokkal, kézműves, illetve irodalmi alkotásokkal.
Ezek közül a zsűri Forster Martin és Sápi Bence – a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 3. B osztály tanulói – egy-egy fogalmazását hirdette ki nyertesnek, amelyek az
„Atomerőmű – a fény és a meleg forrása otthonomban” szekcióban készültek. A fogalmazásokat orosz nyelven kellett beadni, a

12. Daróczy-virtusúszás
Már az év elején ki kellett tűzni a sportesemény
időpontját – 2013. július 20. Időben el kellett
kezdeni a szponzorok felkérését (május), a hatósági engedélyek beszerzését, úszósapkák, reklámpólók megrendelését, elkészítését – most
minden helyben készült. Össze kellett toborozni a kíséretet alkotó ladikosokat, motorcsónakosokat. Nem könnyű a búvárok és az orvos
felkérése sem erre az időpontra.
Végül elérkezett a várva várt nap és a jó idő
idén sem maradt el. Kedvező 22-24 °C-os vízben
csak a lassabban úszók dideregtek egy kicsit.
Sajnos rendezvényünk a többször halasztott
Balaton-átúszással egy időben került megrendezésre, így az úszók létszáma az előző évi felére esett vissza. Mindössze 132-en teljesítették a
Paks–Kalocsa 15 fkm távot.
A legidősebb résztvevő Várday György
(1938) Budapestről, a legszebbkorú nő, dr.
Krasznai Ivánné Paksról, míg a legfiatalabb, szülői kísérettel Domonkos Benedek (2003) szintén
Paksról jött. Az úszók 54 települést képviseltek.
Legtöbben Budapestről jöttek (26 fő), Paksról
(16) és Szekszárdról (13).

Most is az erősebbik nem dominált a nemek szerinti megoszlásban (114 férfi/18 nő).
46-an először úszták le a távot. Szél István Szekszárdról mindegyik alkalommal, már 12-szer
teljesítette a távot. Alig maradnak el mögötte
a paksiak: Pupp József és Richter Zoltán 11-szer
úsztak. Gyenei Mihály (Dunaújváros), Lédeczi
Tibor (Ballószög), Pintér András (Várpalota) 10szer és Balla Gyula (Szada), Hegedűs Zsigmond
(Paks), Kiss István (Pannonhalma) 9-szer vett
részt a virtusban, kitartásuk tiszteletre méltó.
Bár nem verseny – nem is díjazzuk –, elsőként ért a célba, 2:15 idővel Várai Attila Veresegyházáról. Mindjárt az élbollyal negyedikként
jött ki a vízből az első nő, aki Angliából érkezett,
Olga Powell (2:20). Külföldről, Ausztriából érkezett még dr. Münch István, valamint Szlovákiából, Bős városából Csonka Tibor, Jakus Róbert,
Varga András. Velük tartott Moys József Sahy-ból – így idén ők viszik legmesszebbre jó hírünket. A gerjeni iskola éttermében elfogyasztott marhapörköltről ismét ódákat lehetne írni,
olyan finom volt.
Remélem, jövőre ismét találkozhatunk!
gyulai

Csapatépítő kiránduláson járt a tantestület
A paksi Vak Bottyán Gimnázium tantestülete az évenkénti tantestületi kirándulások
sorában az idei nyáron valóra válthatta régóta dédelgetett álmát: a Plitvicei-tavak környékének bebarangolását. Júliusban a Paksi
Atomerőmű támogatásának köszönhetően
Horvátországban tölthettek el néhány felejthetetlen napot. Kellemes élményeikről beszámolót készítettek, amelyből az alábbiakban idézünk:
„Az utazás földrajzórával indult: nyugdíjas kolléganőnk lelkesen hozta felszínre rég
elfeledett ismereteinket a Dinári-hegységről, majd a Plitvicei-tavak vízrajza, flórája és
faunája került sorra. A helyszínen egy ötórás
gyalogtúrán győződhettünk meg arról, hogy
a türkiz víztükör hányféle árnyalatát képes
megmutatni a látogatóknak, illetve azt is,
hogy a lepkék és szitakötők különleges fajai

fordításokat Sztankevics Ljudmila készítette.
A nyertesek díja az volt, hogy
mindkét fiú meghívót kapott a
Szentpétervár melletti Szosznovij Bor városában rendezett díjátadó ünnepségre és az azt követő 5 napos kulturális programra. Mivel kisgyermekről van szó,
az MVM PA Zrt. két kísérő utazását biztosította, így a gyerekekkel
utazott Sápi Zsolt irányítástechnikai művezető, Bence édesapja
és Sztankevics Ljudmila tolmács is.
A gyerekek az 5 napban részt vettek egy szentpétervári városnézésen, ennek keretében megnézték az Ermitázst és
a Péter-Pál erődöt, voltak hajókiránduláson, és ellátogattak a
Menysikov Palotába, valamint az Atomenergetikai Információs
Központba, ahol egy interaktív vetélkedő keretében ismerkedtek az atomenergia felhasználásának előnyeivel. A program különlegességei a hivatásos művészek által tartott foglalkozások
voltak, ahol a gyerekek porcelánfestést, mézeskalács-díszítést,
és patchworkvarrást tanulhattak. A nyertes képzőművészeti
alkotásokat Szosznovij Bor városának Képzőművészeti Galériájában állították ki, a kiállítás ünnepélyes megnyitóján az ifjú
alkotók is részt vettek. A megnyitót a nyertesek tiszteletére rendezett gálakoncert követte, melyen fiatal énekesek, táncosok,
akrobaták és bűvészek léptek fel. A gyerekek tetszését leginkább
a buborékfújó bűvész nyerte el. Végül minden gyermek értékes,
személyes ajándékokat is kapott a szervezőktől.
Martin és Bence annyira elmerült az orosz vendégszeretet
kedvességében, hogy elhatározták második idegen nyelvnek az
oroszt fogják választani, és 2 év múlva feltétlenül részt vesznek
ismét a pályázaton.SzL

sötétkék színekben pompáztak körülöttünk.
A környéken honos medvékkel szerencsére
nem találkoztunk: a parkoló tájékoztatójából
derült ki, hogy előzetes félelmünk szereplői
csak éjszaka merészkednek elő a természeti
parkban.”
A második nap történelemóráján Kraljevicában a Frangepán-kastély és a Zrínyiek kastélya szerepelt. Természetesen fürdőztek, sétáltak is, és a hazafelé vezető úton elidőztek
Rijekában és Opatijában. Mint ahogy Szeriné
Hipszki Györgyi lejegyzett krónikájából kiderül, „a jó hangulatú kirándulást C. Szabóné
Kocsiczki Ilona igazgatónő, a csapat „osztályfőnöke”, fő szervezője akkor nyugtázhatta
jólesően, amikor a buszról vidáman leszálló
kollégák elbúcsúztak egymástól, s ténylegesen is megkezdhették a nyári szabadságot.”
LAnna

Dunaszentgyörgyi
horgászverseny
Augusztus 10-én tartották az erőműves horgásztavaknál a Dunaszentgyörgy-kupa „Knopf Antal-emlékverseny” elnevezésű rendezvényt a
jelenleg Dunaszentgyörgyön élő, illetve
a településről származó nevezők részére. A verseny megrendezésére immáron 5. alkalommal került sor, az idei
évtől a két éve elhunyt horgásztársuk
emlékének adózva, új elnevezéssel.
Ezúttal negyvenöten vettek részt Az I. helyezett Varga Gyula
a jó hangulatban telt megmérettetésen – tudtuk meg Lacza
Zoltán főszervezőtől. A napot a díjkiosztó és közös ebéd zárta.
I. helyezett Varga Gyula (6070 g-os fogással)
II. helyezett Lacza Zoltán (4930 g-os fogással)
III. helyezett Grósz György (4200 g-os fogással)
A szervezők az Atomerőmű Horgászegyesület és a dunaszentgyörgyi magánszemélyek lebonyolításhoz nyújtott támogatását ezúton is köszönik.
GYNYP
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fotók: Bodajki Ákos

Szakmár és Dunaszentgyörgy lakói
vendégeskedtek a Paksi Atomerőmű
idei Nyílt Napján.

Szakmár
Szakmár község Bács-Kiskun megyében, Kalocsától 11,5 km, a Szelidi-tótól 9 km-re helyezkedik el. A fennmaradt dokumentumok szerint
a település neve először 1299-ben szerepelt a
szekszárdi apátság részeként. Neve Szatmár
személynévből keletkezett, melynek valószínűleg alapja lehet, az elad, kereskedik jelentésű
török sat ige.
Területe: 8 419 ha, ebből belterület 272 ha, külterület 8 147 ha. Lakosságszám: 1227 fő. Lakások
száma: belterületen 466, a közigazgatásilag községünkhöz tartozó (Alsóerek, Felsőerek, Gombolyag,
Öregtény, Kistény) külterületi lakott helyeken pedig 164.
Turisztikai szempontból említésre méltó a
mesterséges tórendszer és horgásztó, továbbá a
községünktől 9 km-re fekvő Szelidi-tó.
A közösségi rendezvények sorából kiemelkedik a falunap, mely iránt évről évre nagy az érdeklődés. A sportprogramok, ügyességi versenyek,
kiállítások, irodalmi, zenei műsorok, gyermekfoglalkozások és játékok közepette e rendezvényünk
nagyon jó alkalom arra, hogy a településünkről
elköltözött, azonban szívesen visszajáró emberek,
akiket erős érzelmek kötnek szülőfalujukhoz, ápolhassák baráti kapcsolataikat. A Szakmár és Környéke Gyermekeiért Alapítvány szervezésében szüreti
felvonulás várja az érdeklődőket, amikor is hintók,
lovas fogatok szállítják a népviseletbe öltözött táncosokat, illetve a zenészeket, majd őket követik a

csikósok lóháton. Tóth Kálmán, a kalocsai Farmer
Vadásztársaság tagjának szervezésében szintén
szeptemberi programként kerül megrendezésre a
ludas-szállási kápolnánál a Szent Hubertusz-mise,
mely egyben a vadászat évadnyitó ünnepsége, és
mára országos hírű rendezvénnyé nőtte ki magát.
Az elmúlt években egyre többen látogatnak ki,
nemcsak környékbeliek, elszármazottak, de zarándokok is. Karácsony előtt néhány nappal kerül
megrendezésre a néptáncosok karácsonyi műsora.
A település agrárjellegénél fogva jellemzően
szántóföldi növény-, főként gabonatermesztéssel
foglalkozik a lakosság jelentősebb hányada, azonban több kft. is – pl. galvanizáló üzem, varroda,
valamint mezőgazdasági szolgáltató jellegű kft. –
biztosít némi munkalehetőséget.
Szakmár Község Önkormányzata 2008-20092010. években több sikeres pályázatot nyújtott
be, melynek köszönhetően összességében közel
200 millió forintos beruházást tudott megvalósítani. A község középületei közül a művelődési
házban infrastrukturális felújítás és eszközbeszerzés történt, könyvtár kapott helyet a létesítményben, valamint a külső környezet is megújult,
díszburkolat és játszótér került kialakításra. Megvalósult az önkormányzat épületének külső homlokzati felújítása, tetőszerkezetének, valamint
nyílászáróinak cseréje, és az óvoda épületének
akadálymentesítése. Nyertünk támogatást továbbá az óvoda a nyílászárócseréihez és a fűtéskorszerűsítéshez, valamint belterületi közutak
fejlesztéséhez, a háziorvosi rendelő és védőnői
szolgálat épületének felújításához is. A Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 2012ben benyújtott „Napközi otthonos konyha külső
felújítása” című projektünket az alapítvány támogatásra érdemesnek ítélte, majd 2013. évben
ugyanezen létesítmény belső rekonstrukcióját
is támogatta. A felújítás keretében sor került az
épület tetőszerkezetének, valamint nyílászáróinak cseréjére, illetve a homlokzat külső felújítására. A jelenleg folyamatban lévő projekt keretében
a vizesblokk felújítása, a hidegburkolatok cseréje,
illetve festés-mázolás valósul meg.

Önkormányzat, Szakmár

Dunaszentgyörgy
A település a Tolnai-Sárköz és a Dél-Mezőföld találkozásánál fekszik, ősidők óta
lakott hely. Ezt kőkori, bronzkori, kelta
kori, avar kori, római és népvándorlás
kori, valamint Árpád-kori leletek bizonyítják. Első írott forrása egy 1384-ben
kelt oklevél, amely Feledi Gáspár Gömör vármegyei birtokában tünteti fel a
település nevét. 1526-ban a Mohács felé
vonuló seregek Brodarics István szerémi
püspök vezetésével érték el a falut. A király kancellárja innen írt levelet Mária
királynénak a leendő végveszélyről.
Az 1718–1740 között Nyitra, Bars és
Gömör vármegyékből érkező nemes telepesek létrehozzák Tolna megye egyetlen nemesi községét.
Az 1848-as szabadságharcban számos helyi születésű ember vesz részt.
Bizonyíték erre Csapó Vilmos nemzetőr
tábornok személye is.
A II. világháború átvonult a településen, viszonylag kevés kárt okozva,
viszont a fronton harcolók közül közel
százan odavesztek.
A háború után továbbra is jellemző
módon a mezőgazdaságból éltek az emberek, a legnagyobb munkaadó a mezőgazdasági termelőszövetkezet volt.

Az atomerőmű-építkezés elindulásával ez a helyzet megváltozott, legtöbben
az építkezésen, illetve az erőműben dolgoztak, dolgoznak.
Jelenleg a településen 2600 fő környékén élnek, sajnos a tendencia nem
kedvező. A városok közelsége és megélhetés biztosítása, a munkalehetőségek
változása a létszám csökkenéséhez vezet.
A faluban kiépült a mai kornak megfelelő teljes infrastruktúra és intézményhálózat. A Paksi Atomerőmű közelsége
meglátszik a településen, rendezett körülmények között, szép portákon élnek
az itt lakók.
A jövőben is szoros együttműködésben képzeljük el a munkát és az életünket
az erőművel. Különösen fontos a jövőbeni bővítés, amelyre tudatosan készülünk.
Kialakításra került 50 db építési telek,
minden évben szisztematikusan fejlesztettük az infrastruktúrát (utak, járdák,
csapadékvíz-elvezetések, közművek), és
a kiszolgáló intézmények felújítása és
modernizálása is napirenden van. Több
civilszervezet működik, amely az életkori sajátosságoknak megfelelően biztosítja az itt élők számára a szabadidő
hasznos eltöltését. A településnek három
partner-(testvér)települése van. Kettő határainkon túli magyar falu. Az egyik az
Erdélyben található Gelence, a másik a
Vajdaságban lévő Tornyos, és 2006 óta a
Németországban, Hessen tartományban
lévő Nieste kisváros. Mindegyik településre már több alkalommal látogattak a falu
lakói, és barátságok szövődtek, amelyek
lehetőséget teremtenek más kapcsolatok
kialakítására.

Önkormányzat, Dunaszentgyörgy
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Paks város hírei

Elkezdődött a szennyvíztisztító telep
bővítése: A munkaterület átadásával
vette kezdetét a paksi a telep bővítése. A
nettó 808 milliós projekt uniós támogatással valósul meg, 2015 tavaszára.
Művészi boros címkék: Művészeti alkotások kerülnek a boros címkékre, melyek
a szeptemberi Kenyér-, Hal- és Borünnep
idején láthatók. A művészi címkés projektben 13 helyi (paksi és dunakömlődi)
borász vesz részt. A Paksi Képtár kiállításán az eredeti alkotások is megtekinthetők.
Határon túli magyar középiskolások tábora: Közel harminc diák érkezett Paksra
felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági
középiskolákból. A huszadik alkalommal
rendezett tábor résztvevői a Cseresznyéskert Erdei Iskolában irodalmi műhelymunkákon és előadásokon vettek részt.
Programjukban szerepelt továbbá kirándulás, sárkányhajózás, gálaműsor, koncert és táncház.

MVM Paks
Története legjobb rajtját produkálta az
MVM–Paks OTP Bank Ligában szereplő
labdarúgócsapata. Az élvonalba 2006-ban
feljutott gárda a 13/14-es szezonban – lapzártánkig – öt fordulót követően három
győzelemmel, egy döntetlennel és egy verességgel kezdett. Az idény 2:1-es sikerrel kezdődött idegenben az Újpest ellen,
majd a Pécset 2:1-re verték hazai pályán a
zöld-fehérek, ezután a Puskás Akadémia
FC gárdáját 4:1-re múlta felül a Horváth Ferenc vezette paksi alakulat. „Még csak nem
is álmodtam kilenc pontról, nekem is meglepetés ez a kitűnő rajt. Ha az elején valaki
azt mondja, hogy háromból három, akkor
óvatosságra intettem volna. Viszont ahogy
meccsről meccsre készültünk, akkor már
én is úgy voltam vele, hogy meg akartam
nyerni mindegyiket, és természetesen a
Videotont is szeretnénk legyőzni”– nyilatkozta a győzelmi széria után a vezetőedző.
Székesfehérváron 4:1-re kikapott
ugyan a csapat, de a hatodik percben Éger

Moszkvában jártak
Győrffy József
tűzzománc képei
Kaposváron
Művészeti életének, tevékenységének újabb
állomásaként Kaposváron mutatkozhatott
be Győrffy József paksi festőművész a Paks
és Kaposvár között létrejött együttműködés
keretében.
A tárlat „Paksi képek tűzzománcban” címmel augusztus 1-jén nyílt Kaposvár szépen
felújított sétálóutcájának egyik patinás épületében, a Tourinform kiállítóhelyiségében.
A megnyitót Tell Edit, Paks alpolgármestere
és Oláh Lajosné, Kaposvár alpolgármestere
mondta. Győrffy József ezúttal a városunkat
megörökítő tűzzománc sorozatát tárta közönség elé. 
Dr. Szinger Zsuzsanna

„Paks város lakóinak egy maroknyi csapata lehetőséget kapott, hogy elutazzon Moszkvába
június 13-tól 23-ig egy felejthetetlen élmény
eltöltésére” – kezdte írásos beszámolóját Racskó Eszter Hanna, a II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
tanulója. Soraiból kiderül, hogy az utazás, a látnivalók, az élmények maradandóan szép emléket adtak számukra.
„A város csodálatos képe tárult elénk. A
Moszkva folyó fölött átívelő, díszes hidak, majd
a belváros, a Diadalív, a Vörös tér, a Lomonoszov Egyetem és híres székesegyházak megtekintése várt ránk. Megtapasztaltuk, hogy a
moszkvai ötsávos utak ellenére is rengeteg a
torlódás. Kolontaevóban, egy orosz kis településen, mintegy 8–10 000 ember él.

Remek rajt
az OTP Bank Ligában
kiállítása miatt megfogyatkozó MVM–
Paks így is tisztesen helytállt.
A Budapest Honvéd elleni 1 : 1 után
viszont lehet hiányérzete a Fehérvári úti
drukkereknek. „Sajnos többször előfordult már velünk, hogy nem tudtuk folytatni azt a passzolós futballt, amit az elején
mutattunk. Hit kérdése is. Ha elhiszik a
labdarúgóim, hogy tudnak futballozni,
hogy megy majd, akkor sikerül is”– fogalmazott a lefújás után Horváth Ferenc.
A góllövőlista élén az MVM–Paks
csatára Simon Attila áll 7 találattal, társbérletben a Videoton FC futballistájával, Nikolics Nemanjaval. Hír még a klub
háza tájáról, hogy a Csehország elleni augusztus 16-án 1:1-re végződő barátságos
„A” válogatott mérkőzésre behívót kapott
Fiola Attila, a paksiak védője is, aki a kispadon kapott helyet, pályára nem lépett.
Az MVM–Paks a bajnokságban negyedik
helyről várta a szeptemberi folytatást.

Faller Gábor

Ezen a rendkívül óvott és őrzött vidéken
szállásoltak el bennünket, amelyhez rengeteg élmény fűződött a kirándulásunk során.
Itt ismertük meg igazán az orosz embereket,
a kultúrát és különleges konyhájukat. Az érdekes, ízletes ételeik nagy hatással voltak
ránk.”
Látogatást tettek az Elektrosztal gyár múzeumában, majd népdalokból álló műsort
adtak elő, elmentek egy ifjúsági kutatótáborba, de élményfürdőztek és középkori várat is
megtekintettek. A szálláshelyük melletti tábor fiataljaival való szoros kapcsolatukról vallanak a következő sorok: „Elérkezett az utolsó
este a táborban. A Rakéta táboros tábortűz
mellett énekeltünk, majd e-mail címet cseréltünk, és utoljára megöleltük egymást újonnan szerzett, orosz barátainkkal.

Ovisok a patcai
élményparkban
A Hétszínvirág Óvoda Huncutka csoportja
a Paksi Atomerőmű támogatásával a patcai
élményparkban járt, ahol gyermekek és felnőttek természetes környezetében ismerkedhettek meg a magyar őshonos állatokkal.
Lehetőségük nyílt az állatok etetésére, gondozására és felfedezhették a többhektáros
park „kincseit”. Örömmel foglalták el a hegy
oldalán trónoló várat, ahol rövid időre lovagokká, várurakká, úrnőkké váltak, majd kedvükre gokartoztak, és csúszdáztak a hét óriás
és számtalan kisebb pályán. Az önfeledt játék
és szórakozás emlékét sok-sok élménnyel és
fotóval őrzik.LA

A Paksi Atomerőmű
is részt vesz a „Múzeumok Őszi Fesztiválja” országos rendezvénysorozaton.
Az október 6-i „Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! – Kulturális
tereink másként” és az október 11-én zajló
„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája
programok keretében az Atomenergetikai
Múzeum is várja a látogatókat. (A tervek
szerint 6-án 10 órától 12.30-ig, míg 11-én
18 órától 20.30-ig tart nyitva a múzeum.)
Bővebben:
http://www.programturizmus.hu/
tdestination-muzeumok-oszi-fesztivalmagyarorszag.html

Összeszokott, élményekben gazdag csapatként tértünk vissza Paksra. Egy biztos:
Oroszországban rengeteget tanultunk. Biztosan felejthetetlen marad mindannyiunk számára” – zárta sorait Eszter.LAnna
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VOTT – rendezős év
Nem vitás, hogy bármilyen eseményen jobb résztvevőnek lenni,
mint rendezőnek. Az iparági természetbarát-találkozók kihívást jelentő sajátossága, hogy nehéz, sőt egyre nehezebb évente rendezőt
találni – egyrészt a sok résztvevő, másrészt az összetett programözön
miatt. A bő két és fél napos rendezvény sok rendezőt igényel, ennek
pedig nem könnyű kis iparági cégként megfelelni. Ezért történt, hogy
az 1991-es paksi, majd a 2008-as szekszárdi/bátaapáti rendezés után
hirtelen újra rajtunk, paksi természetjárókon volt a sor.
Már tudtuk, mire számíthatunk és mire nem a 63. VOTT (Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát-találkozó) rendezésekor.
Biztosak voltunk benne, hogy lehetetlen tökéletes, minden résztvevőnek tetsző hétvégét összehozni, hogy lesznek váratlan események,
és hogy nagyon fáradtak leszünk. Mindent elterveztünk, és mindent
megtettünk, hogy megvalósítsuk azt. Mi, rendezők azt gondoljuk, sikerült Paksból azt megmutatnunk, amit irigylésre méltónak tartunk
benne: azt, hogy élhető kis város, ahol mindig történik valami, tartogat meglepetéseket és vannak nem hétköznapi látnivalói is. Mi, ön-

kéntesek 56-an voltunk, csatlakozott hozzánk 10 kulturális munkás
a múzeum, a könyvtár és a kultúrház rugalmasságát bizonyítva, és az
ifjú ESZI gokartosok is segítettek megmutatni, hogy ez egy ilyen város. Hogy mit gondolnak a résztvevők… nos, az elégedettségi kérdőívekből részben ezt is ismerjük: „Összességében nagyon elégedettek
voltunk, köszönjük a szervezést, a fáradságos munkát! A találkozóról
csak pozitívumokat lehet mondani, jól előkészítetten, szervezetten
és magas szakmai színvonalon került megrendezésre. A szolgáltatások megfelelőek voltak, és ár/értékben követendőnek tartom a
későbbi rendezők felé, mint például a szállások választhatóságát.
Szállásfelelősök kiváló munkája, segítőkészsége példamutató. A kitűző minősége kitűnő volt, minden évben jó lenne ez a minőség.
A pénteki megnyitó műsor színvonalas program volt. A kiegészítő
programok sokszínűek, változatosak voltak. Külön köszönöm a
gluténmentes étkezés egyedi biztosítását.”
Szóval túléltük a 2013. évi Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát-találkozót, és már csak a legfontosabbat nem tudjuk:
hol és ki rendezi a 64. VOTT-ot. Idén nem versenyeztünk – jövőre
„visszavágunk”.
(jé)
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fotó: Tóth András, Lovásziné Anna

Erőműves híradások
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OSZTÁLYTABLÓ

reaktor osztály – C és D műszak

Posch Gábor
fotók: Bodajki Ákos

primer köri gépész
Szekszárdon született, pedagóguscsaládból származik. Szülővárosában végezte az általános és a középiskolai
tanulmányait. Az Ady Endre Szakközépiskolában épületgépész-technikusi képesítést szerzett.
A Paksi Atomerőmű a második munkahelye. Azelőtt tizennyolc évig a szekszárdi

távfűtésnél dolgozott, méréssel és szabályozással foglalkozott. 1997-ben nyert felvételt
az atomerőműbe. A reaktorosztályra került,
betanuló primer köri gépész munkakörbe.
1998-ban tette le a munkakör ellátásához
szükséges jogosító vizsgákat.
Azóta – immár tizenöt éve – az I-es kiépítés C műszakjában dolgozik. A műszakozás kapcsán az a véleménye, hogy nem a
sugárveszély, hanem ez az igazi próbatétel,

mert – főleg ötven év felett – nagyon fel tudja borítani az ember bioritmusát.
Gábor feladata a primer köri rendszerek
– például a víztisztító rendszer és a reaktor üzemi segédrendszerei – üzemeltetése és ellenőrzése. Mint mondja, munkája
az év során jobbára folyamatos, azonban a
blokkleállások eleje és vége jelentős munkacsúcsokat hoz magával. Alapvetőnek tartja,
hogy feladatait pontosan és maradéktalanul elvégezze, emellett a betanuló primer
köri gépészek szakmai támogatása, illetve
beilleszkedésük megkönnyítése is fontos a
számára.

Schreiner Péter

Prancz Zoltán

küv-operátor

Pécsett született 1965. augusztus 7-én. Az általános iskolát Faddon,
középiskolai tanulmányait a Pécsi Vegyipari és Gépészeti Szakközépiskolában, az akkor induló atomerőműves szakon végezte.
1983. szeptember 1-jén került az atomerőműhöz primer köri gépész munkakörbe. Első munkahelye az atomerőmű volt, éppen 30
éve. Ez idő alatt végig három műszakban, ugyanazon beosztásban dolgozott. Részt vett
a 2-3-4. blokk üzembe helyezésében, katona idejét is itt töltötte szintén három műszakban. Úgy gondolja, hogy ennyi idő alatt kicsit igénybe veszi az embert, nem beszélve arról,
hogy a családnak is együtt kell működnie, partnernek kell lennie, nagyfokú toleranciára
és alkalmazkodásra van szükség. 25 éven keresztül dolgozott primer köri gépészként, majd
küv-operátor lett. A II. kiépítésen, a két blokkra közös berendezések, munkák felügyelete,
irányítása a feladata. Teljesen elégedett a jelenlegi munkahelyével és feladataival, a kollégáival a kapcsolata nagyon jó.
Zsolt Faddon él családjával. Két nagy lánya van (20 és 17 évesek), és egy kisfia, aki 3 és fél
éves. Felesége Faddon óvónőként dolgozik. A szabadidő nagy részét mostanában a ház körüli
teendők és a felújítások teszik ki, de maga az otthonlét családi körben is pihentető számára.
Szeretik a Duna közelségét, korábban sokszor lejártak motorcsónakkal, amit a közeljövőben
ismét folytatni szeretnének. A legfontosabb dolgot az életében a család jelenti.

Orbán Ottilia

Birta Béla
reaktoroperátor

1958 nyarán született Nyíregyházán.
Az általános és a
középiskolát Nyírbátorban végezte. 1976-ban felvételizett a
debreceni egyetemre. 1976–77-ben előfelvételis sorkatonai szolgálatát Cegléden töltötte. Felsőfokú tanulmányai befejezéseképpen
1982-ben matematika-fizika szakos diplomát szerzett. A végzést követően középiskolai tanárként helyezkedett el, matematika,
fizika, illetve számítástechnika tárgyakat
oktatott. Az első munkahelye épp egykori
gimnáziumában volt.
Paksra, az atomerőműhöz egy pályázat útján került. 1987 októberében kezdett el társaságunknál dolgozni szoftverfejlesztőként a
szimulátorközpontban, mely akkoriban szervezetileg még az üzemviteli igazgatósághoz
tartozott. Munkája mellett számítástechnikát
és mérési gyakorlatot tartott óraadó tanárként
az ESZI középiskolájában és a főiskolán is.
Néhány, a szimulátoron töltött év elteltével
szakmai ismereteinek bővítése céljából kezdte
meg a betanulást primer köri gépésznek 1992
decemberében. Ennek során mind az idősebb,
szakmai tapasztalatokkal jócskán rendelkező
gépész és főgépész, mind a blokkvezénylőben
dolgozó kollégáktól sok segítséget kapott.
A mai napig is szívesen emlékszik vissza erre
az időszakra. A betanulási folyamat nemcsak
a szakmai kihívást, új ismeretek elsajátítását



Hernádi Zsolt

primer köri főgépész

Pakson született 1963-ban. Általános iskolai tanulmányait Pakson végezte el. Ezt követően Székesfehérváron,
a Jáky József Útépítési és Fenntartási Szakközépiskolába járt. Érettségi után itthon a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumnál helyezkedett el 1981-ben, majd 1983-ban megszerezte a
technikusi oklevelet. 1984–86-ig Baján teljesített katonai szolgálatot, ami után
művezetőként dolgozott tovább a régi cégénél. 1986 júliusában szerződött az akkori PAV-hoz mint primer köri gépész. Részt vett a 3. blokk indításában, igaz,
mint betanuló gépész, de a 4. blokkin már teljes értékű munkaerőként dolgozott. Emlékezetes időszak volt ez számára. 2004-től primer köri főgépészként
tevékenykedik. Feladata a primer köri technológiai rendszerek kezelése, ellenőrzése, további munkák koordinálása, más szakterülettel való kapcsolattartás.
A régi munkahelyén megtanulta, hogy a legnehezebb feladat az emberekkel való
bánásmód.
Péter gyermekei: Márk, Patrícia és nevelt lánya, Helga. Kedvenc időtöltése a
filmnézés, egyre többet kerékpározik, és újabban fotózik. A természet szépségeinek megörökítése leírhatatlan örömet okoz számára. Utoljára, de nem utolsósorban szeret párjával utazgatni és megörökíteni azokat egy-egy csodálatos fotón.

Orbán Ottilia

Felesége, Klári, gyógyszertári szakas�szisztens. Három gyermekük van. Két felnőtt lányuk közül Bettina területi képviselő
a Zwack Unicum Nyrt.-nél, Zsófi pedig tolmács a T-Systems Magyarország Zrt.-nél.
Balázs 11 éves, és most fogja megkezdeni az
ötödik osztályt.
Gábor a szabadidejében heti egy-két alkalommal focizik – amennyiben a műszakozás időbeosztása lehetővé teszi.

jelentette, hanem egy új életvitelt is magával
hozott, elkezdődött a műszakozás. A korábbi nappalos állást három műszakos váltotta
fel. A képzési folyamat során lépésről lépésre haladt, primer köri gépész, majd főgépész
lett, végül 1995-ben a jogosító vizsga letételét
követően reaktoroperátorként csatlakozott
a 2. blokk C műszakjának személyzetéhez.
Fontosnak tartotta azonban ismeretei további elmélyítését, ezért 2005–2007 között a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Nukleáris Technikai Intézet által
szervezett posztgraduális képzés keretében a
reaktorfizika szakot is elvégezte.
Munkája, a blokk üzemeltetése, elég komplex feladat. A napi feladatokon kívül a főjavítások, illetve az esetlegesen felmerülő üzemzavarok elhárítása különleges odafigyelést kíván. Nem lehet rutinszerűen dolgozni, mondja, a kezelési utasítások és egyéb előírások
betartása rendkívül fontos. A szimulátoros
képzés, elsősorban az utóbbi évek megváltozott oktatási módszerének köszönhetően, sok
segítséget nyújt a feladatok megoldásában.
A vezénylői személyzettel jó munkakapcsolatot tart fenn, ahogy említette is, a munkafolyamatok összetettsége révén a feladatok
végrehajtása során egymásra vannak utalva.
Béla Szekszárdon él családjával, 6 éves kisfiával való időtöltés köti le szabadidejét.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Siklósi Mátyás
szolgálatvezető
Pakson született. Itt az
atomvárosban végezte
az általános iskolát. Középiskolába
Pécsre jelentkezett. Érdeklődése a
vegyipari gépészeti területre irányult,
egy ilyen tantárgykörű szakközépiskolában érettségizett, amellyel atomerőmű-gépész végzettséget szerzett.
A Paksi Atomerőműbe 1985. augusztus 29-én nyert felvételt. Primer
köri gépész munkakörben kezdett el
dolgozni. Ez eddigi első és egyetlen
munkahelye. Már a kezdetektől fogva
az üzemviteli területen végzi munkáját,
ezen belül is a reaktorosztályon.
Mivel Mátyás az elmúlt huszonnyolc
évben – egy nagyon rövid F műszakos
kitérőt leszámítva – ugyanabban a műszakban, a C-ben dolgozik, szerencsésnek vallja magát.
Ő is, hasonlóan a kollégáihoz, primer köri gépészként kezdte erőműves
pályafutását. Ez az időszak 1994-ig tartott. Ezt követően, a sikeres vizsga után,
primer köri főgépész lett. Végül 2004ben került a blokkvezénylői, reaktoroperátori munkakörbe. Négy év elteltével nevezték ki szolgálatvezetőnek.
Napi feladatai: a gépészek, főgépészek,

a közös üzemi vezénylőben dolgozó
operátorok, valamint a blokkvezénylőben helyet foglaló reaktoroperátorok
munkájának ellenőrzése, a feladat-végrehajtások szükség szerinti elősegítése.
Kiemelte azt is, hogy a blokkok főjavításai alkalmával a reaktoroperátorokra
jóval nagyobb teher hárul, mint normál
üzemben. Jelentősen megnő a végrehajtandó feladatok száma, így ebben
az időszakban szolgálatvezetőként még
nagyobb igyekezettel próbálja koordinálni és támogatni munkatársai tevékenységét. A munkaköréhez elengedhetetlenül fontosnak tartja a jó munkakapcsolatok kialakítását és fenntartását
az üzemviteli társszervezetekkel, hozzátéve azt is, hogy nemcsak munkaidőben, hanem munkaidőn kívül is.
További feladata, hogy a reaktorosztály
vezetése számára napi jelentéseket készítsen az osztályt érintő blokki eseményekről, illetve aktuális problémákról.
Mátyás Pakson él a családjával. Lánya 17 éves, jelenleg az ESZI-ben tanul.
Lévén, hogy családi házban laknak,
mindig akad tennivaló úgy a ház körül,
mint a kertben. Kifejezetten szereti, ha
az asztalra a maguk által megtermelt
zöldség és gyümölcs kerül.
GYNYP
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Matlag György
szolgálatvezető

1958-ban született Budapesten.
Fiatalságát itt töltötte, itt járt iskolába is. 1976-ban érettségizett az Egressy
Gábor Szakközépiskolában. A sorkatonai
szolgálatig 3 évet a BEAG-nál dolgozott.
Leszerelés után, 1981-ben nősült, és ekkor költözött Paksra. Felesége paksi származású, sógora javaslatára jelentkezett az
erőműbe. A reaktorosztályon sikerült elhelyezkednie primer köri gépészként. Akkor még egy blokk sem üzemelt, így a betanulás egy része külföldön zajlott. 1982ben Novovoronyezsben gépész-, majd
1983-ban az NDK-ban, Rheinsbergben
szimulátorképzésen vett részt. 1984-ben

rövid ideig főgépész beosztásban dolgozott, majd elkezdődött a 2. blokk üzembe helyezése, és a blokkvezénylőbe került
reaktoroperátorként. 1994-ben nevezték
ki szolgálatvezetővé, azóta is ebben a beosztásban dolgozik.
Emlékezetes eseményként tartja számon,
hogy lehetősége nyílt belülről megnézni az
üres 2. blokki reaktortartályt, és részt vehetett a 2. blokk üzembe helyezésén, a cirkulációs mosatástól az energetikai indításig.
Ebben az időszakban sokat kellett tanulnia,
és sikerült sok szakmai tapasztalatot szereznie.
A jelenlegi főbb feladatai: a primer köri
rendszerek biztonságos, üzembiztos üzemeltetése, szakmai irányítással a reaktor-

Németh Zsolt

lenni és tudni kell alkalmazkodni a változásokhoz.
Fontosnak tartja, hogy az erőműben 32
év alatt megszerzett tapasztalataiból minél
többet átadjon a fiatalabb kollégáknak.
Munkája elismeréseként 1998-ban Céggyűrű, 2012-ben az Atomerőmű Kiváló
Üzemeltetője díjban részesült.
Feleségével családi házban lakik, így –
mint mondja – a szabadidő nagy része elmegy a ház körüli tevékenységekre, a kert
rendben tartására. Ezenkívül szívesen sportol, fut, kerékpározik.
Két felnőtt fiuk van. Tamás a műszaki
egyetemen végzett földmérő és térinformatika szakon, feleségével Zürichben élnek
és dolgoznak. Attila közgazdász, a párjával
Budapesten él. Mindkét családban van már
egy unoka is: tíz és tizenöt hónaposak.


Prancz Zoltán

Pukli Krisztián

reaktoroperátor

Szekszárdon született 1981. március 8-án. Általános iskolai tanulmányait Pakson, majd a
középiskolai tanulmányait szintén Pakson, az
ESZI-ben villamosenergia-ipari technikus szakon végezte. Ezt követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem energetikai mérnök szakán szerzett diplomát.
2004-ben az Atomix Kft.-nél betanuló primer köri gépészként kezdett,
majd 2005-ben a PA Zrt.-hez került primer köri gépész munkakörbe. 2010től primer köri főgépészként, majd 2011 óta reaktoroperátorként dolgozik.
A sok szerteágazó feladata mellett főként a reaktor és primer köri rendszerek, berendezések üzemeltetése, felügyelete a feladata.
Távolabbi tervei és céljai közt szerepel a megfelelő szinten tartás és további képzettségek megszerzése, tudásának bővítése. Magánéletében a
legfontosabb esemény az, hogy feleségével első gyermeküket várják szeptember végére. Jelenleg a közelmúltban megvásárolt családi házukat újítgatják, ami elég sok idejüket leköti.
Zsolt szabadidejében feleségével sokat sétál Füge nevű kutyájukkal. Nagy a baráti társaság, velük sok közös programot szerveznek. Hobbija a foci, motorozás, ha időnként marad rá ideje. Legfontosabb dolog az
életében a család és a barátok.
Orbán Ottilia

operátorokon, küv-operátorokon és főgépészeken keresztül; a dolgozók munkájának ellenőrzése, támogatása, koordinálása;
az ütemezett próbák, reteszpróbák, illetve
programok vezetése; a műszakban feltárt,
beavatkozást igénylő rendellenességek,
meghibásodások kezelése; közreműködés
az üzemviteli tevékenységekben a főjavításon lévő blokkokon; kapcsolattartás a
társszervezetekkel; napi eseményjelentés
készítése a reaktorosztály vezetésének; esetleges üzemzavarok esetén közreműködés az
elhárításban.
Mindez nagyrészt csapatmunkát kíván,
ezért fontosnak tartja a jó munkahelyi légkört és emberi kapcsolatokat. Vallja, hogy a
feladatokat előre végiggondoltan, megfontoltan, precízen, az utasításokat, szabályokat betartva kell elvégezni, mert csak így
lehet profi a teljesítés. Ehhez nyitottnak kell

főgépész

Szekszárdon
született 1978. október 11én. Általános is
kolai
tanulmányait
Dunaszentgyörgyön végezte,
majd a szakközépiskolát, illetve a technikumot
1998-ban az ESZI-ben erőműgépész, illetve
energetikus szakokon. Ezek után három kft.-nél
is dolgozott, akik az atomerőmű karbantartásában, illetve beruházási területen tevékenykedtek. 2001-ben letöltötte a sorkatonai szolgálatot
Kaposváron. Leszerelése után jelentkezett az
atomerőműhöz primer köri gépésznek, ahova
2004-ben fel is vették. Az akkori I-es kiépítés F
műszakban tanult be, majd a társasági jogosító vizsga után 2005 májusában az A műszakba
került mint PA Zrt.-s primer köri gépész. 2008ban megkezdte a primer köri főgépész betanulást, majd még abban az évben sikeres hatósági
vizsgát tett. 2009-ben átkerült a II-es kiépítés

Pergő György

D műszakba, ahol a jelen pillanatban is dolgozik. Feladatai a berendezések karbantartásra
történő kiadása, kiadatása, mut-ok forgalmazása, tűzgyújtási engedélyek kiadása, és ahogy
mondani szokták „a teljes primer kör gazdája”,
illetve átrakási időszakban a vezénylő „szeme”.
Krisztián távolabbi célja — főnökei hosszas
unszolására — a reaktoroperátori betanulás. Jelenleg Tolnán él a feleségével, aki egy olasz bútoripari cégnél szabász, rajzoló. Szereti a focit, de
most már csak nézni, mert nagyon kevés ideje
jut rá. Imád olvasni, illetve a könyveket gyűjti is.
Sokat időt tölt a családjával, illetve a barátaikkal. Hosszú távú terveik között van egy kertes
ház megvétele, de a legnagyobb vágyuk mégis az,
hogy a család létszáma gyarapodjon. Szereti párjával bejárni Magyarországot és a vízparti helyeket, ahova reményeik szerint hamarosan leendő
gyermekükkel együtt fognak ellátogatni.

Orbán Ottilia

blokkra nézve közös rendszerek üzemeltetése, felügyelete. Ilyen rendszer például
a városi és az erőművi fűtési rendszer is.
Az ezek irányítása a blokkvezénylőhöz hasonló vezénylőben történik, innét tudják
nyomon követni a különböző műszerek, jelzőberendezések, illetve a számítógépek által
biztosított adatok folyamatos figyelésével a
rendszerek állapotát. Az előírások szerinti
határértékektől való eltérés esetén, szükség
szerint beavatkoznak. A feladatok további
része az elvégzett munkafolyamatok szakszerű dokumentálására terjed ki.
György napi munkája mellett már a harmadik ciklusban tagja a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete elnökségének.
Két ciklus óta pedig munkavédelmi képviselői tisztséget is betölt, és ehhez hozzájárul

még az önkéntes nyugdíjpénztári és önsegélyező pénztári küldöttség.
Kollégánk egyedülálló. Mostanában meséli - nagyban megváltozott az élete. Felnőtt korát súlyproblémákkal küzdötte végig, mely nem volt számára kellemes érzés.
Tavaly november végén megműtötték, és
azóta sikerült közel 50 kg-ot fogynia. Most
úgy érzi magát, mint aki legalább 15 évet fiatalodott. Ez az érzés jobb kedvre derítette,
melyet elmaradt, régi terveinek megvalósítása révén fokozni is tudott. Megszerezte
nagymotor-, valamint vitorláshajó- és motoroskishajó-vezetésből a jogosítványt, újra
jár lovagolni, és azt tervezi, hogy leporolja
az íját és újra íjászkodni is fog. (Korábban 2
évig, vezette a paksi íjászklubot.)

Gyöngyösiné Nyul Petra

tását a 2. blokki D műszakban. Ezt követően
került át az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
primer köri gépész
állományába. 13 éve ugyanebben a munkakörben dolgozik, folyamatos, három mű1974-ben született éves kötelezettség, a sorkatonai szolgálat szakos munkarendben. Feladatai közé tarPakson. Általános letöltése. Miután leszerelt a honvédségtől, tozik a primer köri technológiai rendszerek
iskolai tanulmá- a Paks Város Hivatásos Önkormányzati üzemeltetése, a berendezések üzemállaponyait Madocsán Tűzoltóságnál dolgozott 3 évig vonulós tának az előírásoknak megfelelő, rendszeres ellenőrzése.
végezte. A pályaválasztást követően tá- tűzoltóként.
László jelenleg Madocsán él felújított
volabb került a családtól, a szülői háztól.
Egy kínálkozó álláslehetőséget megraA dunaújvárosi Bánki Donát Szakközép- gadva pályázott, így nyert felvételt 1998- szülői házukban édesanyjával. Párja, Kuti
iskolában tanult acél- és fémszerkezeti ban Atomix Kft.-hez mint betanuló primer Jana, varrónőként dolgozik dunaföldvári
technikus szakon, majd leérettségizett és köri gépész. Egy év múlva - túl a kötelező műhelyében. Most tervezik az összeköltöa technikusi záróvizsgát is sikeresen le- alapképzéseken, sikeresen véve az akadályt zést és a gyermekvállalást.
tette. Ezután elkerülhetetlen volt az egy- - gépész vizsgát tett, s így folytatta pályafu-

Kollégánk kedvenc állatai a lovak. Két
sajátja is van, s ahogy mondja, a róluk való
gondoskodás nagyban leköti a szabadidejét. Rendszeresen kell velük foglalkozni, de
ez egyben jó kikapcsolódás is László számára, teszi hozzá, mert örömét leli benne. Emellett a madocsai hagyományőrző
néptánccsoportban táncol már gyerekkora
óta. Szereti a labdarúgást is, fanatikus Madocsa-szurkoló. Ráadásként elárulta azt is,
hogy van egy kis szőlőkertjük, saját bort is
készít, összességében tehát soha nem unatkozik.

Gyöngyösiné Nyul Petra

küv-operátor

1965-ben született
Dunaújvárosban.
Műszaki érdeklődése a pályaválasztás során is irányadó volt. A pécsi Nehézipari-Gépészeti Szakközépiskolába jelentkezett, ahol atomerőmű-gépész szakon
tanult. A középiskolai szakmai gyakorlatok idején lehetősége adódott megismerni
több állami cég világát, mint például Dunai Vasműét is.
1984-ben végzett, és még abban az évben
felvették a Paksi Atomerőmű Vállalat reaktor osztályára. 1985-ben sorozták be kato-

nának, így csak a leszerelés után folytathatta a betanulást. 1987-ben primer köri gépész
vizsgát tett. Időközben elvégezte a vegyipari-gépészeti technikumot is, és élve a cég
által biztosított lehetőségekkel, különböző,
számára érdekesnek tartott, egyéb képzéseken is részt vett. Ilyen volt a programozói,
a rendszerüzemeltetői és az angol nyelv is.
2009 óta tölti be jelenlegi munkakörét, miután a közös üzemi operátori (küv)
tanfolyam zárásaképpen sikeres jogosító
vizsgát tett. A küv-ösök – ahogy az üzemviteli területen bevett elnevezéssel illetik
őket – feladata a kiépítésenkénti, vagyis két

Papp László
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Befejeződött a 2. blokk főjavítása
fotók: Bodajki Ákos

A 2. blokk idei főjavításáról
Bárdos Zoltán, a karbantartás irányítási osztály vezetője
adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára. Az osztályvezetőt arról
kérdeztük, hogy milyen feladatokat kellett végrehajtani, azok befolyásolták-e a főjavítás időtartamát, mi jellemezte
az atomerőműves szervezetekkel és a beszállítókkal való együttműködést.
–– A 25 nap hosszúságúra tervezett főjavításhoz
tartozó munkavolumen önmagában kiemelkedőnek tekinthető akkor is, ha csak a „szokásos”
feladatok jelentkeznek. Azonban mindig vannak
előre nem látható, váratlan, valóban kihívást jelentő munkák. Most sem volt másképp.
A rendkívüli hőség miatt kiemelt figyelmet
kellett fordítani a Duna hőmérsékletének alakulására, és ebből adódóan a tervezettnél lényegesen korábban kellett feltölteni és üzembe venni
hűtővíz oldalról a 20VE00 vezetéket a 21SD kondenzátorral. Bár nem okoztak meglepetést a 3.
főkeringtető-szivattyú nyomófedelén és vezetőkerekén észlelt indikációk, az állapot engedélyezése így is komoly munkát jelentett. A gőzfejlesztő szintmérések átmeneti varrataiból
húszat kellett javítani, ami minden hőcserélőt
érintett. Mindhárom sótalanvíztartályon el kellett végezni a szívócsonkok átalakítását is. Szép
teljesítmény, hogy mindezeket a szükséges határidőre sikerült befejezni, így a tervezett időben
elkezdődhetett a blokk indítási folyamata. Az indítás során azonban számos hibát tártunk fel a

berendezések üzembevételekor. Az ezeknek a
kezeléséből származó csúszások miatt a főjavítás tényleges hossza 27 nap 21 órára adódott.
Az indítás során fellépő hibák közül kiemelkedő
az 20RZ71S203 szilfonszelep tömörtelensége,
mely hiba elhárításához a blokkot vissza kellett
hűteni. A problémák kezelését nagyban elősegíti, ha a hibák időben ismertté válnak, ezért az
észlelt hibák mielőbbi jelzésére szeretném felhívni minden munkavégző figyelmét. Pár órával
a főjavítás hivatalos befejezése után terven felüli karbantartásra kellett leállni a 20TP34 vezeték tömörtelensége miatt. Ez azt mutatja, hogy
a blokkok öregedésére nagyobb figyelmet kell
fordítani.
Az együttműködést alapvetően jónak ítélem. Főleg ahhoz mérten, mennyire bonyolult és
sokszereplős a folyamat. Ez annak köszönhető,
hogy mindenki igyekszik a feladatát teljesíteni,
és működnek az egészséges emberi kapcsolatok. A beszállítókkal a karbantartási igazgatóság koordinálói tartják a kapcsolatot, így az
együttműködés tapasztalatinak megítélésében
legfőképp ők az érintettek. Alapvető tény, hogy
nincs értékesebb és kevésbé értékes szervezet.
Mindenkinek a munkájára ugyanúgy szükség
van. Az üzemviteli, a karbantartási, a műszaki és
a biztonsági igazgatóság nem létezhet egymás
nélkül, sőt a szervezetek köre tovább bővíthető
a humán, gazdasági és egyéb szervezetekkel.
Úgy látom, hogy a legtöbben ezt elfogadják. Ettől megfelelő az együttműködés.

Prancz Zoltán

Gyakorlatokkal a jobb felkészültségért
A Paksi Atomerőműben július és augusztus
hónapban tűzriadó- és balesetelhárítási gyakorlatokra került sor. A gyakorlatok a jobb
felkészültséghez, a feladatok gyorsabb, színvonalasabb elvégzéséhez segítették hozzá a
munkatársakat.
A július 24-én tartott balesetelhárítási törzsvezetési gyakorlaton a feltételezett esemény a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában történt.
Elsődleges intézkedésekként a veszélyhelyzeti
besorolást, a riasztási és értesítési feladatokat,
az óvintézkedések tervezését az Erőmű-irányító
Központ rendben teljesítette, majd a további
veszélyhelyzet-kezelési feladatok modellezését a Védett Vezetési Pontról (VVP) irányították.
A gyakorlóknak egy olyan előre felépített eseményláncolatot kellett megoldaniuk, ami a
feladatok tervezésének és megvalósításának
sokféle nehézségét szimulálta. Együttműködő
szervezetként a Magyar Honvédség delegált
megfigyelőket, akik személyesen kísérték figyelemmel a munkát. A gyakorlat során az Országos Atomenergia-hivatallal videokonferenciás megbeszélésre is sor került. Az esemény
lezárását követő azonnali értékelés a gyakorlatot megfelelőre minősítette. Ennek keretében a
szakterületek résztvevői és megfigyelői szóban
ismertették észrevételeiket, amelyeket írásban
– a hiányosságok felszámolására meghatározott
intézkedésekkel – értékelő dokumentumban
összegeznek.
A július 24-i tűzriadó-gyakorlat során bevonásra került minden olyan szervezet, amelynek feladata adódhat az atomerőműben
bekövetkezett tűzeset felszámolása során
(híradástechnikai osztály, rendészeti osztály,
atomerőmű-tűzoltóság, munka- és tűzvédelmi
osztály). A gyakorlat célja a feladatok begyakorlása a rendészeti osztály és a tűzoltóság munkavállalói számára, illetve hogy az épületben

tartózkodókban tudatosuljon, hogy egy éles
tűzjelzés esetén mi a teendőjük. A szimulációs
gyakorlat szerint a 101. jelű épület földszintjén
elektromos tűz keletkezett, a hang- és fényjelző
riasztóegységek megszólaltak az adott épületben, miközben a híradástechnikai osztályon, a
tűzoltóságon, az Erőmű Irányító Központban és
a munka- és tűzvédelmi osztályon elhelyezett
terminálokon megjelent a tűzjelzés. Ez idő alatt
az épületben tartózkodóknak a megengedett
időn belül (6 perc) el kellett hagyniuk az épületet. A helyszínre kiérkező tűzoltók felderítették
és átvizsgálták a helyszínt a rendészeti osztály
munkatársainak biztosítása mellett, majd lefeketítették és eloltották a feltételezett tüzet.
A Balesetelhárítási Szervezet (BESZ) által augusztus 22-én tartott gyakorlat alkalmával a kiinduló esemény egy veszélyes anyag tárolására
szolgáló tartály sérülése volt. A helyzet felszámolásában érintett Atomerőmű Létesítményi
Tűzoltóság állománya és a környezetvédelmi
csoport szakembere az előírt veszély-elhárítási
feladatokat begyakorló jelleggel végezte. Kiemelt figyelmet fordítottak a rendelkezésre
álló eszközök megfelelőségének vizsgálatára,
a kommunikációra, az együttműködés gyakorlására. Tervezett módon egy – a szimulált eseményben megsérült – személy mentése is részét képezte a feladatoknak. A Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei a
helyszínen tekintették meg a munkát. A gyakorlatot a lezárása után tartott helyszíni értékelés
alapján megfelelőre minősítették. Részleteket
tartalmazó értékelésüket az együttműködők
és a megfigyelők is elkészítik, melyek alapján a
hiányosságok felszámolására intézkedési tervet
határoznak meg.


Laszlóczki I., Herman A.

A munkavállalói elkötelezettségmérés eredménye és jövőkép
Az év első felében az MVM Csoport társaságainál elindított
„MVM Csoport munkavállalói
elkötelezettség-mérés” eredményeinek kiértékelése megtörtént,
a felmérés az általános 35-40%-os
kitöltési arányokhoz képest rendkívül magas, 52%-os részvételi
aránnyal zárult. A kutatás célja az
volt, hogy a vezetők részére olyan
eszközöket adjunk, amelyekkel
még jobban motiválhatják és még
elkötelezettebbé tehetik munkatársaikat.
A kutatásban résztvevő társaságok
munkatársai döntően papír alapú kérdőívet kaptak kézhez, míg a
többiekhez a kérdéseket online formában juttattuk el, így valamennyi
munkavállaló – összesen 7111 fő –
számára lehetőséget biztosítottunk
az önkéntes és név nélküli kitöltésre.
A kérdőíves felmérés előzetes eredményeit márciusban fókuszcsoportos interjúk keretében pontosítottuk.
A fókuszcsoportos interjúkba bevontak száma 408 fő volt.
Az eredmények alapján az MVM
Csoporton belül az elégedetlen:elégedett:elkötelezett munkatársak aránya 11:68:20. Ez az arány az általános
20:60:20 aránynál jobb. A felmérést
végző külső tanácsadó cég munkatársai az elemzéseket minden társaság részére elkészítették: a nagyobb,
tagoltabb cégek esetén az elemzés
szervezeti szinteken is elkészült. Ezek
alapján rajzolódtak ki az egyes tagvállalatok elkötelezettségi térképei,
amelyek az adott vállalatra jellemző
elkötelezettséget csökkentő/növelő
szervezeti jelenségeket mutatják be.

Ezzel természetesen a felmérés
nem ér véget, sőt a munka csak most
kezdődik igazán: a feltárt eredmények megismerése alapján a vezetői
értekezlet tagjai fejlesztési irányokat
definiáltak. A csoport szintű eredmények alapján két olyan közös fejlesztési cél mellett foglaltak állást, amelyeknél felmerül az MVM Csoport
szintű koordináció, illetve a központi
program indításának fontossága:
Az „Egy vállalat vagyunk”
program, az MVM Csoport „csoportértékeit”, közös kultúráját, a tagvállatok, a vezetők, munkatársak közös
értékeken alapuló együttműködését
segíti elő, illetve a „teljesítménykultúra” program, amely a kimagasló teljesítmény elismerésének, a teljesítmények közötti különbségtételnek,
azaz a teljesítménymenedzselés gyakorlatának fejlődését támogatja.
Az elemzéseket júniussal bezárólag workshopok keretében megismertettük minden társaság vezetőjével, a nyár az akciótervezés időszaka,
ősztől pedig az akciók megvalósítása
kezdődik el. Jövő év tavaszán – az első
mérés és a következő, 2015 januárjára tervezett második mérés között
félúton – felsővezetői workshopok
keretében vizsgálja felül minden társaság az akciók megvalósulását, ezzel
is felelősséget vállalva az eltervezett
akciók megvalósításáért.
Egyben köszönjük az együttműködést azon munkavállalóknak,
akik részt vettek a felmérésben és
segítették, illetve segítik ezzel mindannyiunk fejlődését és a közös értékteremtést!
Humán Igazgatóság,
Paksi Atomerőmű

Biztonsági kultúra,
munkavédelem
A munkavédelem meghatározó eleme az atomerőművek biztonságos üzemeltetésének. A vonatkozó szigorú előírások és azok betartásának alapvető követelményeivel az üzemterületén dolgozók általában tisztában vannak. Annak
ténye, hogy a munkavédelem szerves része a biztonsági kultúrának, melynek
fejlesztése a Paksi Atomerőműben is fontos helyen szerepel, nem vitás. Ennek
érdekében a munkavédelmi ismeretek bővítése és a munkavégzés során használatos korszerű védőeszközök a bemutatása mindenki javát szolgálja.
Október 30-án immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre az „Együtt
az egészségért és munkabiztonságért” munkavédelmi nap. Erre a rendezvényre minden, az üzemi területen tevékenységet végző munkavállalót és munkahelyi vezetőt vár a Paksi Atomerőmű vezetése
és a Munkavédelmi Bizottság.
Egy rendezvény sikerét mindig az érdeklődők száma és aktivitása határozza meg. A program tematikája és
a látogatók között sorsolásra kerülő
ajándéktárgyak ezt a célt kívánják
szolgálni. A programról bővebb információt, az októberben megjelenő felhívások és tájékoztatók adnak
az érdeklődők részére.
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A motivációs program eddigi eredményei
2013. májusban érkezett újabb állomásához a Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program a motivációs
program elindításával. Ez a motivációs eszköz a jó
biztonsági színvonal további javítása érdekében került bevezetésre, ösztönözve a munkavállalókat a
példaértékű, biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására. A program indítása
óta (szept. 1-i állapot szerint) 26 munkavállaló kapott ezüstkártyát, ebből 1 dolgozó kettőt, 2 munkavállaló pedig hármat.
Az igazgatók, ügyeletes mérnökök és főosztályvezetők
lehetőséget kapnak arra, hogy 2013. év végéig saját mérlegelésük alapján a biztonsági kultúra elemeinek (eljárásrendek alkalmazása, szabálykövetés, munka előtti
eligazítás, eseményjelentés stb.) kiemelkedő és példamutató alkalmazását tapasztalva „ezüstkártyák” formájában
visszacsatoljanak a munkavállalók felé. Minden vezető
5 darab kártyát kapott, amelyet kioszthatnak a munkavállalók között. 1 darab ezüstkártyát kapott dolgozó felhúzható zseblámpát, 2 db kártyával rendelkező pedig pólót kap ajándékba. Abban az esetben, ha valaki 3 kártyát
gyűjt össze 50 000 forintos, 4-5 kártya esetén 100 000
forintos egyszeri jutalomban részesül. Az augusztus vé-

géig ezüstkártyával jutalmazott dolgozók nevei és az,
hogy miért kapták a kártyákat, az intranet kezdőlapján,
a kommunikáció/ezüstkártya megjelenítési felületén olvashatóak.
Az ezüstkártyákat eddig jellemzően a következőkért
kapták a munkavállalók:
–– a kiemelkedő színvonalú háromutas kommunikáció,
–– kiemelkedő színvonalú munka előtti eligazítás,
–– dokumentáció során feltárt eltérések előírásszerű jelentése,
–– vizsgálati keretprogram során végzett szakszerű, körültekintő ellenőrzési tevékenység,
–– proaktív, előretekintő gondoskodással anyagi
kár és személyi sérülés megakadályozása,
–– berendezés meghibásodását megelőző biztonságtudatos magatartás, kiegészítő intézkedések
meghozatalával,
–– téves beavatkozás megakadályozása próba során.
Alapvető egy atomerőmű működésében a szabályok
betartása és a biztonsági igények szem előtt tartása, ez
mindenki kötelessége. Ezzel a jutalmazással a cégvezetés

Fiataljaink

fotó: Bodajki Ákos

gépészmérnöki diplomát szerezzen. A szakmai ismeretek
Kovács Dénes Zoltán
bővítésén túl nyelvismeretét is
gyarapítani kívánja, tervezi a
primer köri gépészt
középfokú angol nyelvvizsga letételét.
Jelenleg szüleivel él Pakson, kertes családi
Szekszárdon született
1983. december 9-én. házban, de rövidesen különköltözik, mivel menyGyermekkorát Pakson asszonyával – akivel nyolc éve ismerik egymást
töltötte, itt járt általános iskolába, majd Szekszár- – úgy tervezik, hogy októberben közös lakásba
don, a Hunyadi Mátyás Vendéglátó-ipari Szakkö- költöznek. Az életüket is összekötik, hiszen a jövő
zépiskolában érettségizett. Ezt követően vendég- év májusára tűzték ki az esküvőjüket. Menyas�látó technikus szakképesítést szerzett, szintén szonya, Sztanó Adrienn, aki szintén az atomerőSzekszárdon. A technikusi oklevél megszerzését műben dolgozik, az Atomix Kft. állományában
követően Székesfehérvárra járt, a Kodolányi Já- utaztatási előadó, sőt Adrienn édesapja, Sztanó
nos Főiskolára, ahol idegenforgalmi szakmene- Miklós is az erőmű munkavállalója.
Dénes szabadidejében többféle dologgal is
dzserként végzett.
A Paksi Atomerőmű születésétől kezdve jelen szívesen foglalkozik. Így szeret a ház körül tevolt az életében, mivel édesapja hosszú időn ke- vékenykedni; az ő feladata a fűnyírás, amit kiferesztül az atomerőműben dolgozott (jelenleg a jezetten szeret végezni, de – talán vendéglátói
Vértesi Erőmű Zrt. vezérigazgatója), édesanyja végzettsége miatt – a konyhában is szívesen tepedig ma is a részvénytársaság munkavállalója, vékenykedik. Gyakran főz, egyrészt mert „szereti a
a reaktorosztályon műszaki ügyintézőként dol- hasát”, másrészt örömmel lepi meg a családtagogozik. Egy bátyja van, Attila, aki Százhalombattán kat egy-egy jó vacsorával. Nagy kedvencei az autók, szívesen jár autótalálkozókra, tuningkiállítádolgozik, és Budapesten él.
Dénes a Paksi Atomerőműhöz 2011. január sokra, ahova menyasszonya is elkíséri. Másik nagy
5-én került, az Atomix Kft. állományába betanuló szerelme a zene, amiben mindenevő. Nemcsak
primer köri gépész munkakörbe. Az alaptanfolya- hallgatni szereti a zenét, hanem ő maga is művemok vizsgáinak letétele és a szakterületi ismere- li, basszusgitározott egy rockzenekarban. A rocktek megszerzése után megkezdődött a primer zene szeretetét édesapjától örökölte, aki szintén
köri gépészeti ismeretek elméleti és gyakorlati nagy zenerajongó, és fiatal korában zenélt és énekelt is, sőt különböző hangtechnikai eszközöket is
átadása, amikor már műszakban dolgozott.
A részvénytársaság állományába 2013. feb- készített, amelyek még ma is működnek. Dénes
ruárban nyert felvételt, a reaktorosztály üzemel- nagy filmgyűjtő, amit nagyon komolyan csinál,
tetés „A” műszakjába, primer köri gépészként. Fel- nem letölti a filmeket, hanem megvásárolja azoadatait tekintve gépészeti tevékenységet végez, kat. Gyűjteménye ma már százas nagyságrendű,
a reaktor biztonságos üzemeltetéséhez, illetve amelyről katalógust vezet. Mindezen túl a számíleálláskor berendezéskizárási utasítások, illetve tógép mellett is sok időt tölt, részben játékokkal,
útvonal-beállítási utasítások alapján látja el mun- részben pedig „jöhet minden, ami komputer”.
káját. Kollégái együttműködően és segítőkészen A maradék szabadidőt a családdal együtt, wellfogadták, jó kapcsolat van a műszakos munkatár- nesszezéssel tölti.
Manapság azonban ezekre a hobbikra nem jut
sak között, amelyre szükség is van, hiszen – ahogy
Dénes mondja – életünk nagy részét a munkahe- sok ideje, mivel lakásfelújításba kezdett, menyasszonyával most alakítják ki közös otthonukat.
lyünkön, a kollégák között töltjük.
Szakmailag szeretné továbbképezni ma
Lászlóné Németh Ilona
gát, hosszabb távú tervei között szerepel, hogy

Ezüst kártyában részesült
dolgozók névsora:
Adorján János
Kiss Andor
Bajnai Péter
Kiss Gábor
Bérces Béla
Kovács Attila
Csötönyi Tamás
Ludányi Miklós
Dohány István
Menyhei Zsolt
Fauszt Gábor
Paczolai József
Fejes István Béla
Pálosi Attila
Gál Tamás
Rácz István
Gőbölös Kálmán
Sáfrány István
Gyulai Károly
Somodi Gábor
Kabai Péter
Szutor János
Kaszás István
Tumpek József
Kis Ferenc
Varga Péter Gyula.


L.I.

Szakmák az atomerőműben
Az atomerőműben alkalmazott szakmák képviselőit bemutató sorozatunkban az üffo biztonsági rendszerek osztályán tett látogatásunk során
ez alkalommal az elektronikai csoportból Fekete
Attila rendszerfelelőssel beszélgettem.
Fekete Attila 1962-ben, Dunaújvárosban született.
Az általános iskolát követően a székesfehérvári Ságvári Endre Gép- és Híradásipari Szakközépiskola
számítástechnikai szakán tanult tovább, 1981-ben
végzett. 1989-ben a Számalknál számítógép-műszaki felsőfokú képesítést, a többrétű szakmai rálátás érdekében pedig 2003ban gépésztechnikusi végzettséget szerzett. Első munkahelye a dunaújvárosi
regionális vízműnél volt, ahol egy, majd a katonai szolgálatot követően fél
évet dolgozott. Hamarosan azonban váltani szeretett volna, mert a vízműnél
szakmai továbbfejlődésre nem volt mód. Édesapja az atomerőmű építésénél dolgozott, ő hívta fel Attila figyelmét a paksi lehetőségekre, ráadásul a
szakmai esély is adott volt, mert a 2. blokk indulásakor éppen karbantartót kerestek a számítástechnikai üzembe. Attila 1984-ben felvételt nyert az
akkori számítástechnikai osztályra. 1996-ban az átrakógépekkel foglalkozó
csoporthoz, a 2000. évi átszervezés során pedig a bro elektronikai csoportjához került, ahol jelenleg rendszerfelelős beosztásban dolgozik. A csoport
fő feladatai közé tartozik a primer körben levő reaktorközeli manipulátorok és berendezések irányítástechnikai javítása, karbantartása. Ide sorolhatóak a reaktor- és készülékkarbantartó osztály által használt eszközök,
berendezések, valamint sok mikroelektronikai műszer is, de a daruerőmérők, túlterhelésgátlók, valamint a blokkdiagnosztikai rendszer érzékelőinek
karbantartását is az elektronikai csoport végzi. Attila rendszerfelelősként
a legfontosabb szakterület, az átrakógépek irányítástechnikai rendszerének, illetve a KKÁT-átrakógépének és a fogadóépületben található eszközök irányítástechnikai rendszereinek javítását, karbantartását koordinálja.
Kiemelkedő feladatként az átrakógépek irányítástechnikai rendszerének
rekonstrukcióját említi. A 2004–2005-ben végzett munka nagy kihívás
volt. Ezt a tevékenységet csak főjavítások alatt lehet lebonyolítani, ezért a
rekonstrukciót gyorsan el kellett végezni. Ennek eredményeképpen a blokkok szétszerelését, a kirakását a régi átrakógép-vezérlőrendszerrel végezték,
az összeszerelést pedig már az újjal. Attilának az elmúlt évek során három
átrakógéppel kapcsolatos szakmai újítási javaslata volt, amely elfogadásra és
bevezetésre került.
Attila nős, három gyermek édesapja. Felesége otthon, a családi vállalkozásban dolgozik, gyermekei közül fia 27 éves, hivatásos katona, nagyobbik
lánya nemrég házasodott, a kisebbik jövőre érettségizik. Szabadidejében, az
aktív pihenés jegyében rendszeresen túrázik feleségével és barátaival, járják
az országos kéktúrát, már több mint felét teljesítették. Attila hozzátette, amikor csak tehetik, Erdélybe utaznak, mert a hegyek, a havasok, különleges
élményt jelentenek.
KV

fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk

példaértéket szeretne mutatni minden dolgozó előtt, és
bízik abban, hogy november 30-ig minél több munkavállaló részesül ezüstkártya/kártyák kitüntetésben, valamint az ezzel járó tárgyi és pénzjutalomban.
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Szellőző- és klímagép-rekonstrukció – 2. ütem
Néhány évvel ezelőtt már beszámoltunk az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. egyik legnagyobb szabású projektjének,
a szellőző- és klímagép-rekonstrukció 1. üteméről. Jelenleg a több szakmás átalakítás 2. üteme zajlik. A téma aktualitásairól Tóth Endre, a projekt vezetője nyilatkozott
szerkesztőségünknek.
–– Hogyan foglalható össze a projekt
célja, illetve az elindítását szükségessé
tevő körülmények?
–– A beruházás célja a technológiai
helyiségekre előírt légtechnikai paraméterek biztosítása, az üzemeltetés
biztonságának és komfortjának javítása, illetve a karbantartási költségek minimalizálása. Mindezt az atomerőmű építése óta eltelt időszak környezeti (klimatikus) és műszaki-technológiai változásainak figyelembevételével kell megoldani.
Ennek legmegfelelőbb módja, ha a hozzávetőlegesen harminc évet meghaladó üzem alatt erősen leromlott műszaki
állapotú, elavult légkezelő berendezéseket, ventilátorokat és
vezérlő automatikákat korszerű, központilag felügyelt, automatikus üzemű berendezésekkel váltjuk ki.
–– Milyen berendezések, rendszerek tartoznak
a beruházás terjedelmébe?
–– A 2. ütem terjedelmébe tartoznak a főépületi szellőzőrendszerek közül a primer köri
folyosók és kiszolgáló helyiségek, a reaktorcsarnok, a túlnyomásra nem tervezett helyiségek, a főberendezések javítóműhelye, a reaktorcsarnoki látogatófolyosók, valamint a box
üzemi és karbantartási befúvó légkezelőinek,
továbbá a szekunder köri villamos terek elszívó
ventilátorainak cseréje. Az átalakításban érintett segédépületi szellőzőrendszerek a következők: a tartályhelyiségek, a vízüzemi helyiségek, a targoncatöltő helyiségek és a VK301 jelű
helyiség befúvó légkezelői és elszívó ventilátorai, kiegészülve a szűrőterem és laborhelyiségek, valamint a vegyifülkék elszívó ventilátoraival: gyakorlatilag az összes segédépület befúvó
légkezelő és elszívó ventilátorának cseréje.
Számokkal kifejezve: összesen 56 db légkezelő és 112 db ventilátor rekonstrukcióját végzi

a projekt. A gépek nagysága különböző, az 1500–70 000 m3/h
légszállítási tartományt öleli fel. A gépek cseréjén túl természetesen elvégezzük a kapcsolódó légcsatorna-hálózatok
teljes körű légtechnikai beszabályozását, az ehhez szükséges
hiányzó beszabályozó elemek pótlását is beleértve.
Az új légkezelőkhöz szállított vezérlő automatika szekrényeinek részét képező klímakomputerek (DDC-egységek)
az adott légkezelő berendezés működtetésén és felügyeletén túlmenően épületfelügyeleti rendszeri alállomásokként
funkcionálnak. A DDC alapú vezérléssel nem rendelkező
berendezések üzemi és hibajelzéseit csoportos adatgyűjtő
DDC-k fogadják, amelyek szintén alállomások. A korábbi főépületi és EÜ-épületi rekonstrukciók során telepített 45 db,
illetve a 2. ütem során telepítendő 57 db alállomás a 9 db
főállomással együtt struktúrába szervezett módon alkotja a
felügyeleti rendszert, amelyhez 3 db adatgyűjtő/alkalmazásszerver, illetve 11 db számítógépes munkahely csatlakozik az
üzemeltető személyzet munkáját támogatva. Ennek eredményeként bármelyik munkahelyről bármikor elérhető a
felügyelt berendezések bármelyike. Figyelemmel kísérhetők

az aktuális üzemi paraméterek, illetve az archív adatbázisból
visszamenőleg grafikonok (ún. hisztogramok) formájában
lehívhatók azok múltbéli alakulása. A rendszer fontos funkciója, hogy a berendezésektől érkező hibajelzéseket is megjeleníti. Természetesen – személyhez rendelt jogosultság
függvényében – lehetőség van a változtatható paraméterek
módosítására, illetve hibaüzenetek nyugtázására, amely tevékenységek automatikusan archiválásra kerülnek az utólagos nyomon követhetőség érdekében.
–– Kik felelnek az egyes szakterületekért az általad vezetett
projektben?
–– A különböző feladatokat az érintett szakterületnek
megfelelő bontásban projektfelelősök végzik: Kovács Adolf
– gépészet; Bezzeg Miklós – gépészet; Nyirati Gyula – villamos- és irányítástechnika; Kovács Zoltán – villamos- és irányítástechnika; Adorján József – építészet, tartószerkezet;
Mihályi Zsolt – építészet, tartószerkezet.
–– Hol tart most a megvalósítás?
–– A projekt tervezett végrehajtási szakasza a kiviteli tervezési tevékenységet is beleértve 2012–2016, tehát a feladat
java még előttünk áll.
A kiviteli tervezési tevékenység keretében
a felügyeleti rendszer, hűtési/fűtési szakaszolók beépítésének, illetve a primer köri folyosók
befúvó rendszereinek, hermetikus téri üzemi
befúvó rendszerek, illetve egyes villamos terek elszívó rendszereinek terve már elkészült.
Jelenleg a reaktorcsarnoki, hermetikus tér karbantartási, illetve túlnyomásra nem tervezett
helyiségek befúvó rendszereinek tervezése folyik.
A kivitelezési terjedelem részeként eddig a
felügyeleti rendszer kiépítése és üzembe helyezése, valamint a hűtési/fűtési szakaszolók
beépítése valósult meg, mintegy alapfeltételét
képezve az ütemezett gépcserék elvégzésének. A konkrét gépcseréket tárgy év júliusában
kezdtük meg, melynek megfelelően jelenleg az
első 2 db, 70 000 m3/h névleges légszállítású
berendezés telepítését végezzük.


Prancz Zoltán

Atomenergetikai szakmai gyakorlat a JNEA által
A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány (JNEA) által
támogatott energetikus mérnök- és fizikushallgatók június
24-től egyhetes szakmai gyakorlaton vehettek részt Szlovákiában, illetve Bécsben. Az immáron többéves hagyomán�nyal rendelkező, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (NTI), illetve a
szlovák Nukleáris Technikai és Atomenergetikai Intézet által közösen szervezett csoportos tanulmányi út célja, hogy
a résztvevők a gyakorlatban is megismerkedhessenek az
energiatermelésre alkalmazott technológiákkal, azok kutatási területeivel.
Az egyhetes nyári gyakorlaton tizenegy, a BME-n nukleáris
technika szakirányon tanuló fizikus, illetve atomenergetikai
mérnök hallgató vehetett részt. A hallgatók kíséretét, illetve a
kirándulás megszervezésének nagy részét az NTI képviseletében Náfrádi Gábor vállalta, míg szlovák részről Ján Haščk és
dr. Farkas Gábor nyújtott segítséget a programok lebonyolításában. A szakmai gyakorlat egy bécsi napot leszámítva Szlovák
területen zajlott. Az első úti cél a bősi vízerőmű volt, ahol 8 darab Kaplan-turbina 720 MW összteljesítménnyel évente körülbelül 2600 GWh elektromos energiát termel. A bősi látogatást
követően Pozsonyban, a Szlovák Atomenergia-hivatal baleset-kezelési központjában rövid előadást hallhattak a szlovák
atomenergetika jelen helyzetéről, szervezeti felépítéséről és az
erőművek balesetihelyzet-kezelésre való felkészültségéről.
A hallgatók másnap Bécsbe utaztak, ahol az Atom Institute-ban megtekintették az 1959–62 között épült 250 kW névleges teljesítményű TRIGA kísérleti reaktort, amely jelenleg
is kutatási és oktatási célokat szolgál. Érdekes demonstrációt

láttak a reaktorkutató részlegben, ahol egy fizikus folyékony nitrogén segítségével szupravezetővé tett
egy fémedényt. A vasúti
kocsit szimbolizáló edény
szinte súrlódás nélkül száguldott körbe-körbe a számára kijelölt pályán, ami
a diákok elmondása szerint nagyon látványos volt. A kirándulás harmadik napjána a mohi atomerőművet látogatták meg.
A telephelyen jelenleg kettő, VVER 440/213-as blokk üzemel,
de napirenden van a korábban épült további két blokk üzembe
helyezése is.
A negyedik napon Szlovákia másik nukleáris telephelyét,
a bohunice-i atomerőművet tekintették meg. Itt az 1977-ben
leállított A1-es reaktor mellett két leállított VVER 440/230-as
és két, a paksiakkal azonos típusú üzemelő blokk található.
A blokkok hűtését nedves hűtőtornyok biztosítják. A látogatás
alkalmával lehetőség volt bepillantást nyerni ezek belsejébe
is, majd a bohunicei nukleárishulladék-feldolgozóban végigjárhatták a hulladékfeldolgozás lépéseit, megtekinthették a
tárolókonténereket, a radioaktív hulladékok eltárolását és préselését, illetve a cementáló üzemet is.
Pénteken a Tátrában folytatódott a program. Itt a Fekete
Vág völgyében megépült szivattyús-tározós erőmű (Čierny Váh
HPP) volt a következő célpont, amelyet 1978–1982-ig építettek, és amelynek két tározója között kb. 500 m szintkülönbség
van. A hat darab vízszintes tengelyű Francis turbina jelenlegi

állapotában 75%-os hatásfokkal, 735 MW beépített teljesítménnyel rendelkezik. A szombati úti cél a Lomnici csúcson
található obszervatórium volt, ahol az ott található speciális,
a napkorona vizsgálatára alkalmas távcsőről, illetve a napfelszín vizsgálatának technikai részleteiről hallhattak előadást.
Vasárnapra a program zárásaként Kassa megtekintését tűzték
ki célul.
A hazaérkezést követően a hallgatóknak házi dolgozat formájában beszámolót kellett készíteniük az egyhetes szakmai
gyakorlatról. Egybehangzó véleményük alapján ez alatt az
egy hét alatt alkalmuk nyílt élőben megismerni azt, amiről az
egyetemen elméletben már tanultak, emellett ismereteiket
a villamosenergia-termelés olyan aspektusaival is bővíthették, amelyekkel eddig tanulmányaink során nem találkoztak.
Hozzátették, lehetőségük adódott bepillantani egymás szakterületére, valamint az előadások hozadékaként hallhatták és
gyakorolhatták a területhez tartozó angol szakkifejezéseket is.
Végül kiemelték, köszönettel tartoznak a JNE Alapítványnak, amelynek anyagi támogatása lehetővé tette a szakmai út
sikeres lebonyolítását.
Kárpáti Viktor
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Nagy Pál László kollégánk
pályafutása nemcsak azért
érdekes, mert a kezdetektől
összekapcsolódott az atomerőmű történetével, hanem
azért is, mert szép példája
annak, hogy a tanulás és az
agilitás különleges lehetőségek kapunyitójává válhat,
és a szakmai jártasságnak,
életútnak akár a villanyszereléstől a szerződéskötésig
ívelő kibontakozását eredményezheti.
–– Tősgyökeres paksi fiatal szakemberként kézenfekvő
volt számodra, hogy az erőműben vállalj munkát?
–– Viszonylag rövid időbe telt, hogy villanyszerelői
szakmunkás tanulmányaim elvégzése után itt kössek ki.
Az első munkahelyem a Paksi Konzervgyár volt – 1977
júniusáig. A katonai szolgálat letöltése után a Paksi Vízműnél helyezkedtem el villanyszerelőként. Innét kerültem az erőműbe, az akkori villamos egység hetedik tagjaként 1978-ban. Az osztályvezetőm Vaderna István, a
közvetlen főnököm Jámbor Géza volt.
–– Mi jellemezte ezt a kezdeti időszakot?
–– A területtel való ismerkedés után 3 hónapon keresztül az atomerőművi ismeretek egész napos oktatáson
vettem részt, de a tanulás és a vizsgák mellett már végeztem különböző villamos munkákat is. Közben a karbantartói létszám fokozatosan nőtt. Így lettem később tagja
a Töreki Győző művezető által irányított és a Domonkos
József által vezetett installációs csoportnak. Az első tízéves időszakra egyébként végig jellemző volt a tanulás:
rakodógép-targoncakezelői, szögbelövőkészülék-kezelői,
ív- és lánghegesztő tanfolyamot végeztem, és közben estin le is érettségiztem, majd 1987-ben erősáramú technikusi vizsgát tettem. Érdekessége volt még ennek az

időszaknak, hogy a munkahelyünket magunk alakítottuk ki, például az általunk gyártott satupadok kerültek a
különböző csoportok műhelyeibe.
Ugyancsak jellemző volt ekkor a brigádmozgalom. Én
ebben mint a háromszoros kiváló Edison-brigád vezetője ténykedtem. Még mindig jó érzéssel tölt el, ha visszagondolok a többnapos országos kirándulásainkra vagy a
közös munkákra egy-egy kollegánk házának építésénél.
A sportnak, azon belül a focinak is fontos szerep jutott:
háromszor nyertük meg a vállalati kispályás focibajnokságot, és több társammal az erőmű csapatát képviselve
éveken át részt vettünk a városi bajnokságon is. Mindenki számára nagy öröm volt a sportcsarnok megépülése,
amelynek villamos munkáiba mi is bedolgoztunk. Vállalati szinten mi szerveztük és tartottuk meg a csarnokban
az első családi sportnapot. Többek között az ilyen emlékek miatt mondhatom: számomra mind a mai napig jó
érzés az erőműben dolgozni.
–– Hogyan történt a váltás a jelenlegi munkaköröd irányába?
–– 1989 júliusában az anyagosztályra kerültem, tartalékalkatrész-gazdálkodó munkakörbe. Mivel az új
munkám javarészt a villamos anyagok beszerzésére irányult, továbbra sem szakadtam el a szakmámtól és az
ottani kollegáktól. Az új munkámhoz további tanulásra
volt szükség, ezért elvégeztem a közép- majd a felsőfokú
anyag- és áruforgalmi szaktanfolyamot. A kezdeti, egyik
legemlékezetesebb feladatom a 9. tartalékgenerátor állóés forgórészei beszerzésének koordinálása volt. A mai
napig is mindennapi feladatom a villamos anyagok beszerzése. Egyszerűbben szólva: a villanyégőtől a generátorig mindennel foglalkozom. Ugyancsak a kezdeti
időszak fontos feladata volt a konszignációs szerződések megkötése különböző termékkörökben, a biztonságos és folyamos ellátás érdekében. Az 1990-es évek vége

felé kaptam akkori főosztályvezetőmtől, Nagy Dénestől
egy új feladatot: a csapágytermékkör tipizálását. A több
hónapos munkám, munkánk eredményeként a sokféle
típusú csapágyból a szakmai területekkel történt egyeztetések alapján az SKF-, a FAG- és az MMG-típusok kerültek kiválasztásra, majd a konszignációs szerződések
megkötése is megtörtént. Ezek a szerződések – az évek
múltával szükségessé vált módosítások mellett – mind a
mai napig működnek.
A 2000. év komoly változásokat hozott a logisztikai
rendszer kapcsán: az Erika rendszert a SAP 4.7 váltotta, most pedig már a SAP 6.0-t használjuk. Ez számomra
újabb kihívás. Azt, hogy ennek is egyre jobban meg tudok felelni, a fiatalabb kollegák, kolleganők segítségének
köszönhetem.
–– Részesültél-e valamilyen kitüntetésben?
–– 1985-ben a Paksi Atomerőmű Kiváló Dolgozója
lettem.
–– Hogyan tovább?
–– Túl nagy dolgokat már nem tervezek a szakmában.
A nyugdíjrendszer változása miatt talán 3-4 év múlva
nyugdíjba mehetek. Több időt szeretnék majd a családomnak szentelni. 1975-ben nősültem, két lányunk született: Mariann és Anita. A főiskola, egyetem elvégzése
után ők Budapestre kerültek. Anita közben férjhez ment,
és két gyönyörű unokával ajándékozott meg bennünket:
Botond 6, Jázmin 3 éves. Marika, a feleségem 1989-től
női-férfi divatáruboltot működtet.
Jó 30 éve van egy birtokunk tanyával, szőlővel, gyümölcsfákkal, s egy kisebb játszóteret is készítettem az
unokáknak. Örömmel töltjük itt el a szabadidőnket.
Talán furcsa, de még 40 év múltával is szívesen végzek
különböző, kisebb-nagyobb villanyszerelési munkákat.


Prancz Zoltán

Generációk

Kissné Farsang Erika és Kiss Adrienn
zása, javítása is a feladatai közé tartozott. Kihívást jelentett sokszor a napi feladatok mellett, de nagyon szerette
csinálni – teszi hozzá. Pár évvel ezelőtt ez a tevékenység

fotó: Bodajki Ákos

A 2003-ban Céggyűrű kitüntetéssel elismert édesanya,
Erika, paksi lakos lévén természetesen mindig is arra vágyott, hogy itt helyezkedjen el. Ez az álma már 16 éves
korában teljesült. Immáron 31 éve első és eddig
egyetlen munkahelyén, az atomerőműben dolgozhat, de öröm leginkább amiatt érte – mivel férje,
Kiss József már az egyik, cégcsoportos társaságnál
dolgozik –, hogy lánya, Adrienn is felvételt nyert
az erőmű állományába. A család két hölgytagja a
humánpolitikai főosztályon dolgozik, munkájukból kifolyólag szinte napi kapcsolatban vannak
egymással. Erika hozzátetszi azt is, hogy öröm lányával dolgozni, és büszkeséggel tölti el, mikor dicsérik.
Kissné Farsang Erika 1966-ban született Pakson,
itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd
Szekszárdon gyors- és gépírónak tanult tovább.
Az iskola befejezése után lehetősége adódott a szakmájában elhelyezkedni a Paksi Atomerőmű Vállalatnál,
1985 júliusában. Az igazgatási osztály leíró csoportjába
került. Gépíróként nagyon sok területen megfordult, rengeteg embert ismert meg – mondja. Utolsó állomásként a
munka- és személyügyi osztályon volt 9 évig. Csoportja
megszűnése után, 2000-től a humánpolitikai főosztály
munka- és személyügyi osztályának állományába került
adatrögzítő munkakörbe. Feladatköre a belépési engedélyek, a blokkolási helyek rögzítése, a balanszok visszaállítása, valamint a titkársági helyettesítés területére terjedt
ki. 2008. február 1-jén került át a humánpolitikai főosztályra. Jelenleg a főosztály és a munka- és személyügyi
osztály közös titkárságát vezeti.
Korábban hosszabb ideig a Heti Hírlevél gépelése,
szerkesztése, és ezzel egy időben az Atomerőmű újságban megjelenésre váró cikkek fogadása, gépelése, formá-

átkerült a TLK-hoz, de azért Erika mégsem szakított teljes mértékben az újsággal, a törzsgárdatagsági elismerések rovat írása a mai napig az ő feladata.
Erika 1986-ban ment férjhez, egy gyermekük van,
Adrienn.
Szabadideje bevallása szerint nem túl sok van, a ház
körüli teendők nagy részben kitöltik azt. Azért sportolásra is igyekszik időt szakítani, hálás az ez iránti ösztönzésben a kolléganőinek. Szeret olvasni, zenét hallgatni.
Kiss Adrienn Szekszárdon született 1987-ben, Pakson lakik születése óta. 2006-ban érettségizett az ESZI-ben, és
ott tette le az ügyintéző titkári OKJ-s technikusi vizsgát
is. Majd Budapesten, a Kodolányi János Főiskolán folytatta tanulmányait turizmus–vendéglátás szakon. 2011ben államvizsgázott szállodaszervezés szakirányon.
2012. május 15. óta dolgozik az erőműben. Kezdetben

egy hónapig a munka- és személyügyi osztály munkaidő-nyilvántartó csoportjánál volt, majd 2012. június 15én átkerült a jóléti osztályra, jelenlegi helyére, az ellátási
csoportba humánpolitikai ügyintéző munkakörbe.
Napi feladatai közé tartozik a munkaruha-kiírás, utazási igazolás kiadása, villanyáram-kedvezménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtása, speciális büféhez kártyakiadás, saját gépjárműhasználat
ügyintézése, az autóbusz-napijegy és -bérlet elszámolása, az osztály által szervezett rendezvények
lebonyolítása, nyugdíjasok ügyeinek koordinálása,
valamint az ellátási csoport heti jelentésének elkészítése. E mellett besegít a titkársági feladatok közül az iktatás és ügyiratkezelés folyamatába.
Egy személyügyi gazdálkodó és fejlesztő tanfolyamot végez, ez idő tájt vizsgázik. A jövőben pedig
azt tervezi, hogy nyelvtanulásba kezd, két szakmai
nyelvvizsgát szeretne letenni angol, illetve német
vagy spanyol nyelvből.
Adrienn édesapja az MVM Ovit Zrt. munkavállalója,
az erőmű építészeti osztályán asztalosként dolgozik. Tagja az ASE Vitorlásszakosztályának, számtalan versenyen
vett már részt és tért haza aranyéremmel. A legnagyobb
kihívás minden évben a Kékszalag verseny.
A családi nyaralás is vitorlázás szokott lenni, melyen
az utóbbi időben már csak a szülei vesznek részt. A kedvenc útvonaluk: Balatonföldvár, Badacsony, Szigliget,
Boglárlelle, számukra ez jelenti az kikapcsolódást. Ő
pedig a párja és barátnői társaságában tölti leginkább a
szabadidejét. Szeretnek sétálni, filmet nézni, és amikor
alkalmuk nyílik rá, PSE-focimeccsekre vagy horgászni
járni.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Generációs örökség az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítványnál
1986 szeptemberében kezdte meg működését a Paksi
Atomerőmű Vállalat fenntartásában a hazai gyakorlatban
egyedülálló vállalati iskolaként – mai nevén – az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. Az iskolák működtetésének és finanszírozásának jogszabályi környezete 2000-től
jelentősen megváltozott. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság Igazgatósága 2001 nyarán a szakközépiskolai fenntartói jogok gyakorlására létrehozta, megalapította az ESZI
Intézményfenntartó és Működtető Alapítványt.
Az átalakulás, a pénzügyekkel és ingatlanokkal való
önálló gazdálkodásra áttérés, a szakközépiskola irányítási rendszerének kialakítása kiemelt feladat volt. Az alapítvány feladatainak elvégzésére végrehajtó – ügyvezető
– szervezetet kellett létrehozni, az akkori vállalatvezetés a
legtapasztaltabb munkatársakat jelölte ki a feladatra. Így
kerültek kinevezésre – Kissné Hegyi Ilona irányítása mellett – Csonkáné Kiss Judit intézménygazdálkodási vezető,
Hangyási Sándor létesítményüzemeltetési vezető és Nepp
Györgyné Marcsi gazdasági főmunkatárs, akik évtizedeken át dolgoztak kezdetben atomerőművi dolgozóként az
iskolában, majd alapítványi munkatársként az iskoláért.
Napjainkban már mindhárman nyugdíjas napjaikat élik.
Elmondásuk szerint az alapítvány elsődleges feladata az
iskola működési feltételeinek biztosítása, a pénzügyi háttér
megteremtése, az alapítvány gazdálkodásával, a létesítmények fenntartásával és az iskolafenntartás, -irányítás, -gazdálkodás operatív tevékenységével kapcsolatos teendők
ellátása. Az alapítvány a szakközépiskola és a részvénytársaság között közvetlen finanszírozási és érdekérvényesítési
feladatokat lát el.
Csonkáné Judit az erőműben 1977-ben kezdett dolgozni, és 1986-tól, az iskola alapításától az akkori gazdasági
vezérigazgató-helyettes javaslatára ő vezette a szakközépiskola gazdasági szervezetét. 2001-től nyugdíjazásáig az
alapítvány intézménygazdálkodási vezetőjeként dolgozott.
Elmondása szerint nem volt könnyű alapítvánnyá alakulni, rengeteg elemzés készült a leghatékonyabb megvalósítás céljából. Az alapítványi működtetésre való áttérés
mindenképpen pozitívan értékelhető, hiszen ettől kezdve
az állami normatív támogatások igénylésére – az önkormányzati intézményekhez hasonlóan – jogosulttá vált az
alapítvány. A szakképzés rendszere ebben a formában költséghatékonyabban működtethető, és kibővültek a lehetőségek különböző pályázatokon való részvételre is. 2001-ben

gyakorlatilag teljesen fel kellett építeni az alapítvány és a
szakközépiskola gazdasági rendszerét úgy, hogy a tágabb
környezetünkben mindössze egy hasonló, de mégis más
intézmény működött. Önálló gazdálkodó szervezet lett az
alapítvány és a szakközépiskola egyaránt. Az indulás is
szép volt, a későbbi évek is hoztak folyamatosan emlékezetes és rendkívüli feladatokat.
Judit a mai napig is még szívesen visszajár, és az ala-

Conkáné Kiss Judit, Nepp Györgyné, Hangyási Sándor

pítvány munkáját segíti, ha szükséges. Ezen felül a Jövőnk
Energiájáért Térségfejlesztési Alapítvány felügyelőbizottságában is tagságot vállalt.
Fiának három kisfia van, akik közül kettő már iskolás.
Most a legkisebbel tölt nagyon sok időt Harkányban, besegítve így a családjának. Életében most már a család az
elsődleges. Mindig nagyon szeretett dolgozni és munkája
kiemelten fontos volt számára. Úgy érzi, hogy mindig becsülettel látta el a feladatát. Sanyival és Marcsival nagyon jó
volt dolgozni, szép éveket éltek meg együtt a kezdetektől.
Nagyon egymásra voltak utalva, és mindig a maximumot
próbálták kihozni magukból. Szereti őket emberként, kollégaként is. Azóta is telefonon tartják a kapcsolatot, ha tehetik személyesen is találkoznak.
Neppné Marcsi ez év tavaszától nyugdíjas, számára még
egy kicsit furcsa ez a nagy szabadság. A családi ház és a ház
körüli teendők nagyrészt lefoglalják az idejét. Négy kisfiú
unokája van, a gyerekekkel sok időt tölt. A nyári vakáción kívül is rendszeresen hazajárnak a gyerekek. A legfontosabb dolog az életében a család. De fontos volt számára
is a munkája, a kollégák és a szakközépiskola. Szeretettel
gondol az eltöltött évekre, jó volt ESZI-snek lenni. Nagydolog volt számára az is, hogy 27 évig egy helyen dolgozhatott. Utódainak is azt kívánja, hogy legalább ők is addig

járjanak iskolába, amíg ő járt, hiszen 27 évig dolgozni is
iskolába járt.
Hangyási Sanyi szerint komoly munkát jelent a létesítmények (szakközépiskola, gokartműhely, hőközpont,
sportcsarnok, konyha, kollégium) gondozása, szakszerű
üzemeltetése. Sanyinak üzemeltetésvezetőként is legnehezebb dolga az indulás volt, a leválás az atomerőműről,
a gazdasági, jogi, műszaki és egyéb háttér biztosítása. Kialakította magának – kolléganőihez hasonlóan – a megfelelő munkamenetet, és ezt követően akadály nélkül, folyamatosan tudta végezni önállóan feladatait. Most pedig
átadta a stafétát fiatal kollégájának. Mindig azt tervezgette,
hogy ha nyugdíjba vonul, akkor megvalósítja a korábbi álmait, amire eddig nem jutott idő. A dolgos munkás évek
alatt rengeteg feladat halmozódott fel a kertes ház körül, és
ezek elvégzése tekintélyes időt vesz igénybe. Hobbijának
pedig megmaradt a vitorlázás. Ez az, aminek a mai napig
is hódol. A gyerekei és a felesége még dolgoznak, így az ő
szabadidejük függvényében, ha tehetik, saját vitorlásukon
vitorláznak a Balatonon vagy a tengeren, akár versenyszerűen is.
Úgy gondolja, hogy nagyon nehéz a mostani világban
boldogulni. A saját generációja folyamatában építette ki az
életét, és most annyira felgyorsult a körülöttünk lévő világ,
hogy nehéz megfelelő tanácsot adni a következő generációnak. Türelem, kitartás, tanulás, de a legfontosabb, nyugodt
és biztonságos hátteret adni a családnak. Ez az egyetlen
sziget, ahova vissza tud mindenki vonulni a hétköznapok
problémái, gondjai elől, megpihenni, regenerálódni.
Kicserélődött, megfiatalodott az alapítvány ügyvezető
szervezetének kollektívája. Az utódok: Metzger Anita, Aradi Tamás és Feil Mária. Mindhárom nyugdíjas kolléga elismerően nyilatkozott a következő generációról, és biztosak
abban, hogy amit ők annak idején generációs örökségként
létrehoztak és megvalósítottak, mindannyian elhivatottan
és lelkiismeretesen fogják folytatni a szakközépiskola minőségi fenntartásáért és működéséért.
Mittler István kuratóriumi elnök és Horváthné Szűcs
Marianna az ügyvezető szervezet vezetőjének irányítása mellett kihívás és új feladat még számukra az is, hogy
napjainkban – hasonlóan a 2000. évhez – ismét nagy változások következtek be az oktatási, nevelési és szakképzési
jogszabályok, valamint a finanszírozás terén.

Orbán Ottilia

Szakmai gyakorlat az atomerőműben
A szakmai tapasztalat alapvető elvárás
ma a munkaerőpiacon, még akkor is, ha
a friss diplomás oklevelén még meg sem
száradt a tinta. Van szerencsére néhány
vállalat, amely lehetőséget biztosít a
kezdőknek a tapasztalatszerzésre.
Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt
a feltűnően fiatal munkatársak jelenléte az
erőműbe közlekedő autóbuszjáratokon.
Ennek oka, hogy az idei évben mintegy
hatvan, felsőfokú oktatási intézményben
tanuló nyári szakmai gyakorlatos hallgatót
fogadott részvénytársaságunk. A különböző felsőoktatási intézményekből érkezett
diákok gyakorlati ideje négy-hat hét volt,
és az erőmű minden igazgatósága fogadókészséget mutatott foglalkoztatásukra.
A hallgatók közül hárommal beszélgettem
az itt töltött időről, a munka világával való
ismerkedésről.
Beszélgetőtársaimnak több közös jellemzője van. Mindhárman azért választották gyakorlatuk helyszínéül a Paksi
Atomerőművet, mert édesapjuk az erőmű
munkavállalója, akitől nagyon sok információ jutott el hozzájuk az erőmű életéről, ezért kézenfekvő volt számukra, hogy

szakmai gyakorlatukat az atomerőműben
töltsék. Közös bennük az is, hogy – bár
más szervezetnél töltötték el a gyakorlati
időt – mindenütt szeretettel és támogató
együttműködéssel fogadták őket, és mindhárman úgy nyilatkoztak, hogy tanulmányaik befejezése után szívesen dolgoznának az erőműben.
Nekem ez volt az első munkatapasztalatom, ezért a korai felkelés is új dolog
volt számomra, az egyetemi léthez képest
– kezdte a beszélgetést Burján Bence, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) gépészmérnöki kar
energetikai mérnök szakos hallgatója, aki
az üzemviteli osztályon töltötte gyakorlati idejét. A termeléstervezés folyamatával
eddig elméletben ismerkedett, most viszont a gyakorlatból is ízelítőt kapott az itt
töltött időszak alatt. Kiemelte, hogy jóleső
érzés volt számára, amikor az osztályvezető által tartott megbeszéléseken ő is részt
vehetett, úgy érezte, teljes jogú munkavállalóként kezelték őt. Nagy élmény volt
számára az erőmű területének bejárása,
amely során megismerkedett az üzemeltetés, karbantartás egyes színtereivel.

Csábi Dávid, a BME villamosmérnöki
karának hallgatója:
A részvénytársaság ösztöndíjasaként
már az előző évben is a Paksi Atomerőműben töltöttem a szakmai gyakorlati
időt. Ami az idén különbözik a korábbihoz képest, hogy nemcsak szemlélőként
vehetek részt a munkában, hanem tevőlegesen is. A villamos üzemviteli osztályon
másik két egyetemi hallgatótársammal
együtt konkrét feladatot kaptunk: az
üzemviteli kollégák felügyelete mellett
egy üzemzavari helyzetre villamos áttáplálási útvonal kialakításához a dokumentáció elkészítése, a kezelési utasítás
összeállítása, a kapcsolódó ábrák megrajzolása volt a feladatunk. Érdekes munka
volt, amely során hasznos tapasztalatokat
szereztünk.
A humánpolitikai főosztályon töltötte
szakmai gyakorlatát Mérges Alexandra,
aki a Szegedi Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Karán munkaügyi és
társadalombiztosítási ismereteket tanul.
A munka világával középiskolai szakmai
gyakorlata során találkozott először, amit
szintén az atomerőmű területén töltött.

A mostani gyakorlat alkalmával egy átfogó képet kaptam a cég humánpolitikai
tevékenységéről, hiszen a szervezet minden munkafolyamatával megismerkedhettem, sőt lehetőségem volt a munkaügyi
kapcsolatokkal, az érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolattartás területével
is megismerkedni. Hosszabb időt töltöttem a jóléti osztályon, ahol konkrét feladatok végzésével is megbíztak. Természetesen ezek a feladatok kisegítő jellegűek,
mivel a főosztályon kiépített rendszerekkel dolgoznak, amelyek működtetéséhez
több gyakorlati ismeret szükséges.
A hallgatókról megkérdeztem a fogadó
szervezetek képviselőit is, akik egységes
álláspontot képviselve elmondták, hogy a
fogadott diákok személyében érdeklődő,
szorgalmas, tevékeny fiatalokat ismertek
meg. Aktívan bekapcsolódtak és részt vettek a folyamatban lévő feladatok ellátásában. Véleményük szerint képesek az elsajátított elméleti ismereteiket a gyakorlat
igényeinek megfelelően továbbgondolni és
alkalmazni, és néhány év múlva szívesen
látnák őket kollégaként is a Paksi Atomerőműben.
Lászlóné Németh Ilona
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2010 és 2011 után az idén már harmadik alkalommal szervezte meg a PAE/MVMI nyugdíjasa, a közismert Gyulai János
(újságíró, profi kiállításlátogató, olimpiai ötpróbás, „virtusúsztató” stb.) már méltán híressé váló kirándulását német, svájci, francia, és osztrák célpontokkal. A 3400 km-es, egyhetes
buszozás címadó attrakciói most is hírneves tudományos és
műszaki központok, létesítmények és múzeumok voltak. De
ugyancsak belefért a sűrű programba sok útba eső történelmi,
turisztikai helyszín, természeti szépség, város, épület is. Mindez „à la Gyulai”: jól átgondolt, kitűnően dokumentált, tökéletes
ütemezésű, gyakorlatban kipróbált, mindemellett végletekig
költséghatékony. Ráadásul csendes, szerény stílusban. Emellett Jani nem csak saját szerkesztésű 60 oldalas könyvecskét,
hanem feliratos egyentrikót és szatyrot is osztott az induláskor. Előre nem tudtuk a teljes árat, mert az előlegeket befizetve a költségek a helyszínen alakultak, a jegyek is csak körülbelül voltak kalkulálhatók. De azt jól tudtuk, hogy ennyiből senki
más nem képes ilyen kirándulást kihozni.
Lássuk az útvonalat, állomásokat. A fő szakmai célpontok:
Svájc/Lausanne, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) – fúziós kutatások a TCV tokamakon. Svájc-Franciaország/Genf és környéke, Conseil Européen Pour La Recherche
Nucléaire (CERN) – a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma. Franciaország/Grenoble, Institut Laue–Langevin
(ILL) – neutronfizikai kutatások. További technika- és tudománytörténeti állomások: Németország/Friedrichshafen, Zeppelin Museum – a német léghajózás története. Németország/
München, Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik – a világ egyik legnagyobb műszaki
múzeuma. Egyéb látnivalók: Németország/Lindau – történelmi óváros a Bodeni-tó szigetén. Németország/Mainau – botanikus kert, kastélypark a Bodeni-tó egy másik szigetén. Svájc/
Stein am Rhein – festői városka a Bodeni-tóból kilépő Rajna
partjain. Svájc/Schaffhausen – Rheinfall, vízesés a Rajnán.
Svájc/Montreaux – gazdag üdülőváros a Genfi-tó partján és
Chillon vízi vára. Franciaország/Lac de Monteynard-Avignonet
– duzzasztó- és vízerőmű, kirándulóhely a Drac folyócskából
kialakított hegyi tavon, gyalogtúra, 200 m-es gyalogos függőhíddal! Németország/Chiemsee, Herreninsel – II. Lajos bajor
király pompás kastélya (a francia versailles-i kastély mintája alapján, csak kicsit nagyobb és szebb). Ausztria/Gmunden
– Orth váracskája a Traunsee szigetén. Ausztria/Melk – Stift

Kirándultunk a jövőbe
Melk, villámlátogatás az apátságban. Fakultatív városnézések:
Lausanne-ban a vezető nélküli metró, a városközpont és a
kikötő; Genfben a tópart és Kálvin János bazilikája; Grenoble-ban a felvonós kilátóhely; Münchenben a belváros egyes
terei, palotái, templomai. Kétszer is hajókáztunk (Bodeni-tó,
Chiemsee). És persze néhány hölgy még több áruházba is eljutott.
Máig sem értem, hogyan lehetett ezt a gazdag programot
teljesíteni túltelítődés nélkül. Páran előzetesen tartottunk a
sok buszozástól, népes csoporttól, ifjúsági szállásoktól. De a 32
üléses buszon 20-an voltunk, így sikerült az egyetlen ott töltött éjszakát kissé elterpeszkedve átvészelni. A Jugendherberge, Jeunotel vagy Auberge de Jeunesse szobákban néha nem
emeletes ágyak voltak, több helyen a vizesblokk benn a szobában, nyilván kevesebbet fizettek a sokágyas (3-6) szobák lakói.
A reggelik, vacsorák kifejezetten ízletesek voltak 6-12 euróért.
Végig hőség volt, ahogy itthon, így aki akart, leheveredett
a virágsziget árnyékos gyepére, megmártózott a Genfi- és

A CMS-detektor mérethű óriásfotója a felszíni
szerelőcsarnokban, előterében kiállítva a belőle készült
művészi kollázsok (CsA felvétele)

BME Kutatóegyetem
Már harmadik alkalommal tartotta meg a nyáron a
Műegyetem éves kutatási jelentését a legújabb, legimpozánsabb oktatási épületében, a lágymányosi
terület Q épületében.
A kánikulára való tekintettel az egész napos
programot besűrítették egy délelőttbe. Előre vették az öt kiemelt témát (fenntartható energetika, járműtechnika, biotechnológia, nanofizika,
intelligens környezetek) taglaló szekcióüléseket
9:30–10:00 – egyik érdekesebb téma, mint a másik – mind meghallgattam volna.
A fenntartható energetika szekcióját Gróf Gyula professzor, az Energetikai Gépek és Rendszerek
tanszékvezetője moderálta. Bár a kutatási téma
kerete kiterjed az energiafejlesztésre is, most a beszámolókban mégis csak a fogyasztói oldal került a
központba. A fogyasztási szokások kutatását többféle módszerrel végezték: naplózással, időbélyeges
okos mérővel stb. Ezek lesznek a kiinduló adatai
egy megfelelő energetikai rendszer tervezésének.
A panelek, a lakótelepek sem egyformák. A felmérések szerint 20-30% energiamegtakarítás érhető
el. Az alacsony státuszú háztartások költik arányosan a legtöbbet energiára.
Igen fontos, hogy mivel világítunk, mivel fűtünk. Az új korszerű (LED) fényforrások lényegesen hosszabb élettartamúak (~60-szoros) izzószálas társaiknál, és kevesebbet is fogyasztanak.
Jönnek a szerves alapú LED-fényforrások, melyek
olcsók is lesznek.
Az egyetem két karáról mintegy 80 fő vett részt
a Spanyolországban megrendezett Solar Decathlon

Europa 2012 nemzetközi versenyen, amelyet kétévente rendeznek meg. Felépítettek egy kizárólag
napenergiával működő lakóházat. Tíz szempont
szerint értékelték az elkészült műveket. Két második, egy harmadik helyezést és két dicséretet
kaptak. A pályázaton részt vett 90 egyetem közül
összesítésben egy hatodik helyet nyertek el. Most
ez az automatizált aktív ház a K épület kertjében
áll, látogatható.
A plenáris ülésen Péczeli Gábor rektor elmondta, hogy mióta kutatóegyetemmé váltak, a diákok
érdeklődése megnövekedett, egyre jobb felvételi
pontszámokkal lesznek hallgatói az egyetemnek.
De van is kitől tanulniuk, hiszen a BME-n tanít az
akadémikusok 20%-a.
Tudományos közleményeik olvasottak és inspirálóak, ami a hivatkozások számából is kitűnik.
Szabó Péter a Belügyminisztérium részéről elmondta, hogy a bajban (Sajó-árvíz, vörösiszap-katasztrófa) mindig bizalommal fordulhattak a tudomány képviselőihez, segítettek. Kidolgozták
azokat a javaslatokat, amelyekre kormányprogram
épülhet – energiahatékonysági program, közlekedésfejlesztés.
Barsiné Pataki Piroska a mérnökkamara képviseletében felhívta a figyelmet, hogy fejlesztőmérnök-hiány van – ők teremtik ugyanis a munkát.
A matematikát pedig még a középiskolában kellene megtanítani, hogy az egyetemen már erre alapozva lehessen indítani a szaktárgyakat.
gyulai

Monteynard-tóban is, csupán Stein am Rheinben kellett az
esernyő.
Jó volt a csapat. Igazából az utat fiataloknak szánta a szervező, jöttek is szegedi és pécsi diákok, ha nem is túl nagy
számban. Emellett több aktív és nyugdíjas az atomerőműből,
pár informatikus, feleségek és budapesti ismerősök. Az életkorok 13-77 év között szórtak (a legifjabb a pécsi matektehetség
Benedek, akit már felvettek a Fazekasba, míg a legidősebb a
szegedi nagypapa, Laci bácsi, aki Juditkát, csinos középiskolás unokáját kísérte). Kettő befejezett doktori cím és legalább
három megkezdett PhD-cselekmény jelzi még a kiutazók színvonalát. A nem műszakiak is érdeklődéssel követték a nagy
hadronütköztető, a fúziós berendezések és a neutronbesugárzás rejtelmeit (bár néha keverték, hogy ebből mi az alap- és
alkalmazott tudomány, hogy miből lehet majd villany és az
anyagvizsgáló reaktor termel-e áramot). De a szupravezető
tekercseket, a folyékony héliumot, a mély vákuumot és a plazmafűtést meg diagnosztikát lazán vette mindenki. Kalap le a
buszsofőrök előtt is.
Mindhárom szakmai célpontban kinn dolgozó magyar
kutatók tartottak bevezető előadásokat és/vagy kalauzoltak
bennünket. Bár tudtunk sokan sok nyelven, azért ez így volt
az igazi. A CERN-ben a karbantartásnak köszönhetően lejutottunk a 27 kilométer kerületű, svájci-francia határ alatt húzódó
föld alatti protongyorsító egy detektorához is: a 80 m mélyen
elhelyezett CMS-detektorhoz. Ez hengeres alakú, 21 méter
hosszú, 16 méter átmérőjű és nagyjából 12 500 tonna tömegű
(több vasat tartalmaz, mint az Eiffel-torony). 2003-tól 36 ország 160 intézete és 2008 tudósa, illetve mérnöke vett részt a
detektor építésében és üzemeltetésében, köztük a bennünket
fogadó magyarok is.
Jómagam 840 fotót készítettem, de ezzel alighanem csak a
középmezőnyben vagyok (annak külön örülök, hogy az utcai
aknafedelekről készülő, világot átívelő gyűjteményem értékes
svájci darabokkal bővült). Már csak halkan említem, hogy mindenkinek előzetesen készült műszaki-tudományos újságírói
igazolványa, így három múzeumba ingyen sikerült bejutnunk.
S ha már így papírom lett róla, vállalkoztam ennek a cikknek
a megírására.
Köszönjük, János! Ha lehet, tán később is csatlakoznánk.
Aki nem tette, percig se habozzon!

Cserháti András

EMEK-zárókonferencia
Az Első Magyar Energiatárolási Klaszter (EMEK) Magyarország–
Szlovákia Határokon Átnyúló Együttműködési Program azért
alakult EU-s támogatással, hogy a megújuló erőforrások rendelkezésre állását milyen módokon lehet kiegyenlíteni az energiaigényekkel.
Több konferenciát végighallgatva (Tatabánya, Budapest, Esztergom) a lehetőségekről, júliusban megnézhettük – igaz külföldön – a berendezéseket.
Komáromnál átlépve a határt a pozsonyi műegyetem kísérleti
telepére, Kolárovóra (Gúta) tartottunk. A telepen egy 207 kW-os
napelempark forgatóval, mellette 1,6 kW szélturbina mérőkonténerrel, egy 100/600 kW Vanádium Redox Battery, 10 kW hidrogén-üzemanyagcellás tárolóberendezés volt.
A jelentés elkészült, a projekt résztvevői egyeztetnek, majd a
végleges jelentést megküldik az EU-nak.
gyulai

Szakújságírók
közgyűléséről
A Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete a
nyáron tartotta beszámoló közgyűlését Budapesten.
Az 1990-ben alakult, 1998-tól közhasznú szervezetként működő
egyesület a törvényeknek megfelelően működött. Az Országos Atomenergia-hivatallal együttműködve már 13. éve 30-35 szakújságíró
továbbképzését számos helyszínen tett látogatással, előadások meghallgatásával biztosította. Komornik Ferenc, az egyesület elnöke beszámolt róla, hogy a taglétszám mintegy 500 fő. A társaság tevékenységét szórólapokon fogják ismertetni.

gyulai
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Geológiai kutatások újraindítása
a Nyugat-Mecsekben
A kiégett kazetták és a nagy aktivitású hulladékok majdani végleges elhelyezését összetett és időigényes kutatási
program előzi meg. Jelenlegi ismereteink szerint, mintegy
50 év szükséges ahhoz, hogy a végső célt elérhessük, azaz
a megépített tároló megkezdhesse működését. Ezt figyelembe véve, szükségessé vált, hogy a geológiai kutatásokat
újraindítsa a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. (RHK Kft.). A hatóság 2013 májusában fogadta el azt a geológiai kutatási programot, melynek részleteiről dr. Kereki Ferenc ügyvezetőt kérdeztem.
–– Miért most vált időszerűvé a kutatási program újraindítása?
–– Figyelembe kell venni, hogy az atomerőműből hozzánk
kerülő kiégett kazetták 50 éves tárolása után gondoskodnunk kell azok végleges elhelyezéséről, továbbá tudnunk kell
azt is, az, hogy maga a kutatási program, valamint a tárolólétesítmény műszaki átadása is megvalósulhasson, közel 50
évre van szükség. Ezért vált időszerűvé a geológiai kutatási
program újraindítása. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy számos országban (pl. Svédország, Finnország,
Franciaország) hasonló ütemterveket állítottak össze, persze
ők időben jóval korábban megkezdték ez irányú kutatásaikat.
Vizsgáltuk az ő programjaikat, kutatásaikat, módszereiket,
melyek megerősítették, hogy maga a kutatási program végrehajtása is közel 40 évet vesz igénybe. Mind Magyarország,
mind az atomerőmű számára fontos, hogy műszakilag kellően
megalapozott legyen a nagy aktivitású hulladékok, valamint a
kiégett kazetták befogadására megépített tároló, úgy, hogy az
erőmű teljes üzemideje alatt keletkezett mindkét hulladékfajtát képes legyen befogadni. A hulladékok össztérfogata kb. 10
db egyszintes 10x10 méteres ház térfogatával egyenlő.
–– Milyen szempontrendszer alapján állították össze a kutatási programot és milyen vizsgálatokat tartalmaz?
–– A program elsődleges célja, hogy megismerjük az alkalmasnak vélt kőzetek összetételét, tulajdonságait, csak ezután
indulhat el a telephelykutatás. Tehát egy szélesebb régió átfogó vizsgálatát követően szeretnénk behatárolni azt a területet,
ahol már a részletesebb kutatásokat végezhetjük el. A meg-

felelőség vizsgálathoz szükséges követelményeket a hatályos
jogszabályok tartalmazzák. A kutatási tervünket idén február
11-én nyújtottuk be a hatósághoz, amit végül május végén
hagytak jóvá, és a közelmúltban vált jogerőssé. A hatóság által
elfogadott program kutatási módszerei között mély- és sekélyfúrások, szeizmikus szelvényezés, kutatóárok kialakítása, vízföldtani és laboratóriumi vizsgálatok egyaránt szerepelnek.
–– Mikor indulhat és milyen ütemezéssel a tényleges helyszíni kutatás?
–– A jóváhagyott programban szereplő vizsgálatok elvégzésére közbeszerzés útján választjuk ki azokat a közreműködő
partnereket, akik a helyszíni munkákat – a tervek szerint év
végével – el is tudják kezdeni. Természetesen az érdemi munka lényegében a jövő évben indulhat. A kutatási program első
szakaszát (2013–2016 között) jellemző főbb adatok között 12
mélyfúrás, 2 sekélyfúrás szerepel, több mint 11 km fúráshos�szal. A legmélyebb fúrások 1300–1600 méteren történnek, de
emellett 1 kutató árok kiásására is sor kerül, mintegy 1000
m-es hosszban. Ezt követi majd az értékelési szakasz, melynek eredményeként a potenciális telephely területe szűkíthető. Jelenleg az egyes fúráslétesítmények engedélyezése zajlik,
melyek kijelölésekor fontos szempont volt, hogy a befogadó
kőzet védelme érdekében a kutatási helyszíneket a potenciális
elhelyezési terület széleire tervezzük úgy, hogy a természeti és
környezetvédelmi előírásokat is maximálisan betartsuk.
–– Az előzetes tervek szerint mikor kezdheti meg működését
a végleges tároló?
–– Terveink szerint a kutatási program 2030-ig lezárul, ezt
követi a föld alatti kutatólaboratórium megépítése. 2050-ben
már a tároló építését szeretnénk elkezdeni, és ha minden jól
alakul, a műszaki átadást követően a tároló üzemszerű működtetése 2064-ben indulhat el.
Az interjú végén az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a lakossági tájékoztatás részükről folyamatos, a társulások képviselőivel pedig rendszeres kapcsolatban állnak és minden tevékenységükről részletes tájékoztatást adnak.
BR

ÜT beszámoló
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Tanácsa (ÜT) eleget téve a
Munka törvénykönyvében előírt tájékoztatási kötelezettségének,
az alábbiakban adja közre I. féléves tevékenységének összefoglalóját:
Működéssel kapcsolatos feladatok: Ügyrend áttekintése, módosítása, munka- és költségterv elkészítése, szervezési és technikai
feltételek áttekintése, bizottságok összetételére javaslatok, Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma (VÜTFO) és Magyar Villamos Művek Vállalatcsoport Üzemi Tanács (MVM VÜT) kapcsolattartása, Üzemi megállapodás tervezetének elkészítése, balatonfüredi
továbbképzés.
Határozatok, véleményezések: Kollektív Szerződés (KSZ) 10.
számú mellékletének módosítása (ajándékutalvány kiosztása),
Balatonfüredi Rekreációs Központ működtetésének átalakítása munkavállalók áthelyezése. MVM VÜT-delegálás. Véleményezések,
módosítások: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) 15. verzió, KSZ 2. számú melléklet (alkalmazotti munkarendek), saját üdülők árjegyzéke. Buszmenetrend, IER205 felhasználói szerződések,
FIB201 módosítás. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendezvényhelyiségeinek igénybevételi szabályai. A munkába járással kapcsolatos
feladatok végrehajtása és a kapcsolódó IER206_NY12_V02 nyomtatvány (Kérelem a saját gépjármű munkába járás céljára történő
igénybevételéhez). Munkavédelmi Szabályzat. Menetrend módosítás 2013. január 1-jétől távolléti díj. 2013. évi Választható Béren
Kívüli Juttatási Rendszer (VBKJ) megállapodás (MVM), munkába
járással kapcsolatos végrehajtási utasítás. IER206_VU12_V01 számú, „A Paksi Atomerőmű rehabilitációs tevékenysége” című végrehajtási utasítás és a kapcsolódó nyomtatványok hatályon kívül helyezése. A saját üdülők igénybevételéről szóló, IER206_VU02_V02
számú végrehajtási utasítás és a kapcsolódó árjegyzék, SZMSZ 11.0
verzió, VBKJ Rendszer végrehajtási utasítás. Kulturális és sportcélú

keretről döntés. Munkavállalók lakáscélú juttatásáról döntés. Saját
üdülőkben vacsoralehetőség biztosítása. Kulturális és Sportbizottságba delegálás. Humán Alapítványba delegálás. Lakáskölcsönöket
előkészítő bizottságba ÜT-tag delegálása. Műszaki Alkotói Pályázat
bíráló bizottsági tag delegálása. Felügyelő bizottsági tagok jelölése. A munkáltató érdekében jelentős többletmunkát végző, kiemelt
jelentőségű feladatokban résztvevő és kiemelkedő teljesítményt
nyújtó munkavállalók anyagi ösztönzése (2./2013. sz. vezig.ut.).
Egyebek: Tájékoztató a harkányi és gunarasi gyógykezelésekről, ellátásokról. MSSZ-szabályok, viselkedési kultúra az ellenőrzött
zónában – Antus Andrea előadása. Majális tapasztalatok. 2012-es
évkönyvbe anyag készítése. Pénztárak (önkéntes nyugdíjpénztár,
önkéntes egészségpénztár, önsegélyező pénztár) – tisztségviselők
munkájának koordinálása.
Kapcsolattartás: MVM VÜT megalakítása – Lőrincz László kapcsolattartó, a VÜT elnöke. Nyíregyházi Vibracoustic Kft. ÜT-től látogatók. Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma
(VIMFO) Pakson. VÜTFO – Mt. módosítási javaslatok – Tiszafüred.
Vibracoustic Kft.-nél viszontlátogatás.
Képzések: ÜT-k munkájának szervezése, működtetése – Sopron. MVM PA Zrt. ÜT-képzés – Balatonfüred. 20 évesek az üzemi tanácsok – Bükfürdő.
ÜT-kezdeményezések, javaslatok: Üzemi megállapodás. Buszmenetrend javaslatok (szekszárdi kismamajárat). Üzemétkezés átfogó értékelése, elemzése. Egészségügyi bizottság működtetése.
Céggyűrű-szabályzat módosítási javaslatai.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Üzemi Tanács

Kishírek
a nagyvilágból
ATOMGYAKORNOKSÁG
Jól járnak azok, akik a Sellafield Ltd.-hez
mennek gyakornoknak: akik elvégzik a
három és fél éves programot, azoknak
garantálják, hogy tanulmányaik végeztével munkahely várja majd őket. A Sellafield az Egyesült Királyság nukleáris
üzemanyagciklus-központja, és idén
rekord számú gyakornok rohamozta
meg őket: összesen 121 fő. 2014-re újabb
rekorddöntésre számítanak. A legtöbb
gyakornok egyébiránt 16-18 éves, és az
elképzelések szerint legtöbbjük csatlakozni is fog a Sellafield körülbelül 10 ezer
főt számláló kollektívájához.
(Forrás: World Nuclear News)


14 MILLIÓ DOLLÁR
OKTATÁSRA AZ NRC-TÓL
Az Országos Atomenergia-hivatal amerikai megfelelője, a Nuclear Regulatory
Commission a 2013-as fiskális évre több
mint 14 millió dollárt adományozott különböző egyetemeknek a Nuclear Education Program (Nukleáris Oktatási Program) keretein belül. Az adományokat
ösztöndíjakra és fakultásfejlesztésekre
fordítják. A frissen odaítélt támogatási
csomag 24 államban nyújt segítséget a
jövőbeli munkaerő fejlesztésében, oktatásában, hogy olyan embereket képezzenek, akik képesek lesznek fenntartani
a jövő nukleáris létesítményeit az ehhez szükséges készségek elsajátításával. A program egyik fő célkitűzéseként
bátorítja a tanulókat, hogy a nukleáris
szektorban vállaljanak munkát – ellátva
őket a megfelelő tudással és tapasztalattal, hogy aztán a lehető legnagyobb biztonságban működhessenek a nukleáris
létesítmények. Az idei évvel együtt ös�szesen 107 millió dollárt adományoztak
a program keretében 2007 óta.
(Forrás: U.S. NRC)


ZÖLD ÚT A JORDÁN
KUTATÓREAKTORNAK
A jordániai hatóság döntésének értelmében megkezdődhet az ország első
atomreaktorának építése, méghozzá
dél-koreai kivitelezők bevonásával (a
projektet a Daewoo Engineering Construction vezeti a Korea Nuclear Energy
Promotion Agency bevonásával). Ami
a reaktorblokk műszaki jellemzőit illeti, a Korea Atomic Energy Institute 30
MWt-os Hanaro típusának kicsinyített
(5 MWt-os) változatáról van itt szó, mely
2016-ra tervezett indulásával kulcsfontosságú eleme lehet az ország nukleáris
oktatásának. A kutatóreaktort egyébként
a jordán műszaki egyetemen építik fel, a
130 millió dolláros beruházás egy részét
pedig Dél-Korea biztosította a jordán
kormánynak egy 70 millió dolláros kölcsön formájában. A nemzetköziséget fokozandó az üzemanyagot a francia Areva
szolgáltatja majd.
(Forrás: Energy Daily)

Simon Zoltán – Kalocsai Veszta
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Megérkezett a kalandria
a Rajasthan telephelyre

A saválló acélból készített berendezés átmérője 7,8
méter, falvastagsága 32 mm. Március 24-én hagyta
el a Mumbaiban található M/S Godrej nevű gyárat,
majd vízi úton szállították a Gujarat államban lévő
Kandla kikötőjébe. Innen vontatók segítségével érte
el a Rajasthan telephelyet a szállítmány – áll az Indiai
Atomenergia-testület közleményében. A kalandria
magának a reaktornak az alapja. Több száz hosszanti
csövet foglal magába, amiket majd nehézvízzel töltenek. A típus neve PHWR, ami nyomott nehézvizes
reaktort jelöl.

Helyére került az első gőzfejlesztő
a Fangchenggang atomerőműben
Az építést végző China Nuclear Engineering and
Construction Compay (CNECC) hivatalos jelentése
szerint sikeresen a helyére került a három gőzfejlesztő közül az első darab. Ez a jelentős esemény azt jelzi,
hogy megkezdődött a nehéz berendezések szerelése a
helyszínen. A kínai fejlesztésű CPR–1000 típusú blokkhoz tartozó gőzfejlesztők hossza 13 méter, átmérőjük
2,5 m és mintegy 85 tonnát nyomnak. Gyártásukat a
Dongfang Electric Company végezte. A telephelyen
egyelőre két ilyen blokk épül, a munkálatok 2010 júliusában kezdődtek. Az 1. blokk dómja 2012 áprilisában került a helyére. Ennek indítása 2015-ben, testvér
blokkjáé 2016-ban várható. A vietnami határtól 45 kilométerre levő helyszínen összesen hat blokk építését
tervezik.
Forrás: World Nuclear News, 2013. augusztus

Varga József

IYCE 13
Negyedik nemzetközi konferenciáját tartotta Siófokon a Student Association of Energy (SAE)
Energetikai Diákszervezet, mely
2002-ben alakult meg az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Energetikai Társaság támogatásával, a világ legnagyobb mérnöki szervezete, az
1912-ben alapított Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) tagszervezete.
A konferenciára 120-an regisztráltak, mintegy 25 országból érkeztek és 90 dolgozatot fogadtak be, melyek
majd megjelennek a konferencia kiadványában.
Első programként a műegyetem nagyfeszültségű laborjában tettek rövid látogatást a résztvevők. A plenáris
ülésen Papp Szabolcs főszervező a házigazda nevében
üdvözölte a megjelenteket, majd neves előadók tartottak
rövid, áttekintő felvezető előadásokat: Mark Halpin – Negatív hatások a megújuló energiatermelésben. Larry Good
– Az OECD klímastabilizáló terve után. Szergej A. Boyarkin
– A nukleáris ipar Fukushima után. Lehetőségek, fejlesztési tervek, új technológiák és megoldások a nukleáris ipar
számára Oroszországban. Az előadások részletesen az IEEE
Xplore Digital Libraryn elérhetőek.
A rendezvény záróprogramját szakmai kirándulás adta.
A Paksi Atomerőmű 4. blokkját mutatták meg a konferencia résztvevőinek, valamint az atomerőmű Karbantartó
Gyakorlóközpontjában tettek látogatást. Ez a kirándulás
minden résztvevő számára nagy élményt jelentett, hiszen
a külföldről érkező látogatónak kuriózumnak számít, hogy
körbejárhattak egy atomerőművet, és a primer köri berendezéseket is testközelből ismerhették meg. A sikeresség
köszönhető volt még a nemzetközi színvonalú tájékoztatásnak is. Varga József vezette körbe a csoportot, és természetes nyíltsággal válaszolt a nagy felkészültségről árulkodó, záporozó kérdésekre.gyulai
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Üzemidő-hosszabbítás a Pickering B
atomerőműben
A nukleáris biztonságért felelős szervezet (CNCS) engedélye
a 2013. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti ötéves
időszakra szól, de tartalmaz egy olyan kikötést, amely megtiltja az üzemeltetést 210 ezer, teljes teljesítményen eltöltött
effektív üzemóra után – ez nagyjából 24 effektív évnek felel
meg. A CNCS közleménye szerint a kikötés eltávolításához
a tulajdonos és üzemeltető Ontario Power Generation (OPG)
cégnek három kiegészítő adatszolgáltatást kell elvégeznie.
Ezek az alábbiak: felülvizsgált PSA benyújtása a Pickering
A blokkcsoportra; egy naprakész PSA benyújtása az A és B
blokkcsoportra (bennük figyelembe véve a fukushimai baleset utáni szigorított követelményeket) és egy, a teljes telephelyre vonatkozó PSA-metodika. Elrendelte a hatóság egy
lakossági veszélyhelyzet-kezelési dokumentum megalkotását
is, amit a környéken lévő minden háztartásba el kell juttatni. Az információs dokumentumban összegezni kell az összes
érintett szervezet veszélyhelyzeti intézkedését, kiadási határideje 2014 júniusa.
A Pickering A két üzemelő blokkja (1. és 4. blokk) 1971ben, illetve 1973-ban kezdte üzemét. A 2. és 3. blokk 1997 decemberétől tartósan le van állítva. A Pickering B négy blokkja
1983 és 1986 között kezdte meg kereskedelmi üzemét. Minden egység CANDU típusú, teljesítményük 540 MW. A telephely teljes üzemideje alatt kb. 700 TWh villamos energiát

termelt, és 2012-ben Ontario állam villamosenergia-fogyasztásának 13%-át szolgáltatta.

A General Atomics is beszállhat a moduláris
reaktorok gyártásába
A cég közleményben számolt be arról, hogy pénzügyi segítséget kért az illetékes minisztériumtól új típusú reaktorának
piaci bevezetéséhez. Az „energiatöbbszöröző” névvel illetett,
EM2 nevű modell kielégíti a DOE minden fő követelményét,
amiket a kis teljesítményű, moduláris reaktorok iránt előírt:
gazdaságos, biztonságos, kevesebb hulladékot termel és megnehezíti a fegyverkezési célokra való alkalmazást. Az EM2
nagy hőmérsékletű, héliummal hűtött reaktortípus. Hőteljesítménye 500 MW, elektromos teljesítménye 265 MW. A minisztérium márciusban indított – immár második – programja 300 MWe vagy az alatti reaktorokkal számol, amelyek
2025-re már üzemképessé válhatnak. Az első kört a Babcock
& Wilcox (más cégekkel közös) 180 MW-os mPower nevű
reaktora nyerte. A cég állítása szerint a reaktor a mostaniaknál 40%-kal olcsóbban termelné a villamos energiát, továbbá
80%-kal kevesebb hulladék keletkezne az üzemeltetés során.
Harminc évig üzemelne egy töltettel, nagy terhelést elbíró,
szilícium-karbidos bevonatú üzemanyagot használna, ami
ellenáll a zónaolvadásnak is. A típushoz vontatón szállítható
gázturbina-generátor egység tartozik.
Forrás: NEI Magazine, 2013. augusztus

Varga József

NEI SmartBrief
A fukushimai erőmű melletti tengerpart a normális világ darabkája…
Naponta kétszer ellenőrzik a tengervíz aktivitását
Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók jelennek meg
10 és 14 órakor a tartomány legismertebb strandján, és bemerítik dózismérőjüket a tengervízbe. Az idei nyáron leolvasott
sugárzási értékek végre meghozták a leginkább várt hírt a még
mindig szivárgó erőmű alatt délre fekvő partszakaszra vonatkozóan: a szintek normálisak. Két és fél évvel a baleset után
ez a „szokásosság” vált a legkeresettebb hírré a környéken,
és az itt lakók nagy becsben tartják ezt – bármilyen formában is jelenjen meg. A helyi elöljárók úgy tekintenek Nakoso
Beach-re, mint a jó hírek jelképére, és a július végi nyitónapon
hulatánccal és reményteli beszédekkel búcsúztatták a korábbi
baljós időszakot. A hivatalnokok azt is hangsúlyozták, hogy ez
a gyógyulási folyamat még igen az elején tart. A partra kilátogatókat két hirdetőtábla fogadja: az egyik a strand napsütéses
voltát reklámozza, a másik a legutolsó sugárzási szintet közli.
Iwaki település Fukushima prefektúra legdélibb partvidékén található, és strandjai voltak a város leginkább felkapott
részei a szennyeződés szétszóródása előtt. Sok közösség milliókat költött masszív (és végül semmit sem érő) betonfalakra.

Ganz-szivattyúk az orosz piacra
A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. az épülő
új Rosztovi Atomerőmű számára 18 nagy teljesítményű szivattyút gyártásáról szóló szerződést teljesített augusztusban
17,8 millió dollár értékben. A megrendelés utolsó, 7 darab
MPB-2200 szivattyúját nyár végén készítette el a gyár a Rosztovi Atomerőmű 4-as blokkja számára. Az egyenként 100
tonnás, állítható lapátozású, előperdület-szabályozós keringető szivattyúk mindegyike 17,5 m3 vizet szállít másodpercenként az erőmű hűtőrendszere számára.
A Ganz az erőművi szivattyúk mellett az atomerőművi
fűtőanyag kazettákat mozgató átrakógépeket is gyárt. Ös�szesen eddig 22 átrakógépet gyártott vagy újított fel a Ganz
1980 óta, egyebek közt a paksi blokkokon is. (Ganz EEG Kft.)

Iwaki nem tehette ezt, mivel negyven mérföld hosszú szakas�szal rendelkezik. Korábban közel évi 180 ezer látogatója volt
a kilenc strandnak – a szökőár porrá zúzta az egészet. A települést 190 másodpercig rázta a hatalmas erejű földrengés.
A nagy sebességű vízhullám eldózerolta a part menti otthonokat. A kevés számú betongátat gyökerestől tépte ki az áradat,
és háromszáznál több ember lelte halálát.
A TEPCO tájékoztatása szerint a 2011-ben földrengés és
cunami által sújtott atomerőmű déli csatornájánál a mért aktivitások a határértékek alatt vannak. A szivárgó vizek aktivitáskoncentrációja folyamatosan fluktuált az elmúlt hetekben.
Kawamata lakosai arra készülhetnek, hogy visszatérhetnek
lakóhelyükre, miután a település helyzetét újraértékelték, és
módosították a lezárt zónát a sérült Fukushima Daiichi atomerőmű körül. A 20 km sugarú lezárt zónán kívül található, de
a jelentős kihullás miatt mégis evakuált településre eddig csak
korlátozottan lehetett bejutni.
Forrás: NEI SmartBrief, 2013. augusztus

Varga József

Fizikatanárok a CERN-ben
Nyolcadik alkalommal vágtak neki a nagy útnak, hogy tájékozódjanak a modern fizika legfrissebb eredményeiről. Már márciusban kellett pályázni a helyekért. Nemcsak népességarányosan, de abszolút
számokban is megelőzünk érdeklődés szempontjából több fejlett
nyugat-európai államot is.
Az Ericsson Hungary, a CERN és a Paksi Atomerőmű támogatásával a költségeket sikerült minimalizálni. Az utat dr. Sükösd Csaba és
felesége, dr. Jarosievitz Beáta szervezte. A sűrű, tartalmas program
augusztus 11–17-ig tartott, de ráhangolódásképpen a Kossuth-klubban az indulás előtti napon egy délutánnyi előadást hallgathattak
meg Horváth Dezsőtől a CERN-ről, dr. Sükösd Csabától pedig az atomkutatás eredményeit felhasználó orvosdiagnosztikai és gyógyító berendezésekről.
A CERN-ben laktak, étkeztek és egész nap előadásokat hallgattak,
s lazításként laborokat látogattak.gyulai
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Az ördög nem alszik!
Kerékpározás az előírásoknak megfelelően

A Csámpáig vezető kerékpárút átadása után többször
kerekeztem végig a pályán,
sőt néhányszor már munkába
is jöttem biciklivel. A kezdeti lelkesedésemnek aztán a negyven
fok körüli hőmérséklet vetett véget,
és vártam, hogy 30 fok alá csökkenjen. Azonban amikor
kerekeztem, mindig felvetődött bennem, hogy a biciklim
felszereltsége megfelelő-e és a közlekedés során milyen
szabályokat kell betartanom, hiszen ezek a szabályok
nem is olyan régen változtak. Ezekkel a kérdésekkel kerestem meg Komlósiné Kiss Anett rendőr őrnagyot, aki
baleset-megelőzési előadóként dolgozik a Paksi Rendőrkapitányságon.
–– Ahhoz, hogy megfeleljünk a KRESZ szabályainak,
milyen biztonsági eszközökkel szükséges a kerékpárunkat felszerelni?
–– A jogszabályi előírások szerint a kerékpárt hat kötelező tartozékkal kell felszerelni. Mivel a kerékpáros
közlekedés legalapvetőbb elve a látni és látszani, ezért
előre fehér színű, hátra piros színű villogó fényt adó
lámpát, a küllők közé legalább egy-egy borostyánsárga
színű küllőprizmát, illetve hátulra legalább egy piros színű fényvisszaverőt szükséges elhelyezni. A biztonságos
biciklizéshez elengedhetetlen a jól működő kormány-

berendezés és a két, egymástól függetlenül működő fék,
valamint a csengő. Ajánlott, de nem kötelező: a pedálon
borostyánsárga színű prizmák, valamint visszapillantó
tükör felszerelése.
–– Amikor kerékpárosokat látunk közlekedni, van, aki
visel fényvisszaverő mellényt és biciklis sisakot, van, aki
nem. Kötelező ezeket hordani?
–– A fényvisszaverő mellény viselése lakott területen
kívül minden esetben kötelező. Ha esti sötétség, szürkület vagy pirkadat van vagy rosszak a látási viszonyok,
abban az esetben lakott területen belül is kötelező a fényvisszaverő mellény használata. Bár a tapasztalatok azt
mutatják, hogy sokan ódzkodnak az ún. „kukás” mellény
használatától, de a saját biztonságuk érdekében mindenkinek javaslom a mellény használatát. A kerékpárossisak
használata nem kötelező ugyan, de annak viselése az
esetleges sérülések elkerülése érdekében ajánlott.
–– Mik az eddigi tapasztalatok az új bicikliút használatával kapcsolatban? Milyen veszélyforrásokra hívná fel
mindenki figyelmét?
–– Az utat nagyon sokan használják a megépítése óta.
A biztonságosabb közlekedés mellett a veszélyforrásokkal is szembe kell nézni a kerékpározóknak, a kerékpárút ugyanis két szakaszon is átszeli a 6. számú főutat. Ez
nagy veszélyforrás, mert a kivilágítatlan, fényvisszaverő
mellény nélkül közlekedő kerékpáros, esetleg bízva az el-

Hogyan telt gyermekeink szünideje?
Az idei nyári szünidőben is számos program és
táborozási lehetőség közül lehetett választani.
Sokszor szülőként oly nehéz választani és tartalmas programot összeállítani gyermekeink
nyári vakációjára, hiszen többnyire nem áll
rendelkezésre részletesebb ismertető, tematika
az adott programról. Ezért a cikk segítséget kíván adni, oly módon, hogy röviden bepillantást
nyújt arról, milyen is volt egy-egy tábor, nyári
program.
Elsőként a Vitorlás Sportért Egyesület (VISE) által
Fadd-Domboriban megrendezett tábor szervezőit
kerestem meg. A tábor programjairól, a táborlakók
mindennapjairól az egyesület elnökét, Kollár Károlyt kérdeztem.
–– Mekkora múlttal rendelkezik a tábor és mi a
programok fő célja?
–– A paksi vitorlázók által szervezett táborok hagyománya több évtizedes, Fadd-Dombori
helyszínnel ez volt a 10. alkalom. A tábor célja a
kellemes nyári vízparti kikapcsolódás mellett,
nem titkolt szándékkal az utánpótlás-nevelés.
Az Atomerőmű Sportegyesület vitorlásklubja 30
éves szakmai tapasztalatának felhasználásával
idén a VISE szervezte a legfiatalabb korosztály táborát. A programok összeállítása során a vitorlázás elméleti, gyakorlati alapismereteinek átadása
mellett idén hangsúlyt helyeztünk a természet szeretetének, a környezet védelmének a fontosságára.
–– Hogyan képzeljük el a tábor egy napját?
–– A táborvezetők irányítása mellett, verseny és
táboroztatási tapasztalattal rendelkező önkéntes
segítők bevonásával szervezzük az egyes programokat. A napi foglalkozások során alapvetően a
változó szélviszonyok közötti vízi biztonság megszerzésére koncentrálunk. Emellett persze a kerékpározástól, a csillagképeken át a tábortűzig
számos foglakozás is része a változatos táboréletnek. A 8–12 éves táborlakók nyitottak és lelkesek a
vitorlázással, a vízzel, vízparttal kapcsolatos ismeretek befogadására.
–– Hogyan értékelték a résztvevők az idei tábort?
–– Mivel a pihenőtelep, a Duna-holtág, a gyönyörű természeti környezet ideális helyszínt biztosít a vitorlástáborunknak, így a fiatalok körében

igen népszerű ez a lehetőség. A visszatérő résztvevők aránya évről évre meghaladja a 80%-ot.
A megnövekedett létszámigények miatt jövőre
már két turnus megszervezését fontolgatjuk, a
részleteket a www.vise.hu honlapunkon tesszük
közzé.
Interjúm második helyszíne a Csengey Dénes
Kulturális Központ volt, ahol a Barangoló tábor
vezetőjével, Bodó Katalin kistérségi közművelődési-múzeumi referenssel beszélgettem a táborról.
–– Hogyan jött létre a tábor és mely korcsoport
részére?
–– A kulturális központ már évek óta szervez
különböző tematikus és szabadidős táborokat.
Ezek közül vannak bentlakásos és bejárós táborok. A Barangoló tábort idén második alkalommal szerveztük meg. A cseresznyési nyári iskola
felújítása miatt, tavaly a bentlakásos tábort nem
tudtuk meghirdetni, ezért hoztuk létre többek között a Barangoló tábort, ami egész napos aktív kikapcsolódás lehetőségét biztosítja 7-12 éves diákok
számára. Sikerén felbuzdulva hirdettük meg idén
is a tábort.
–– Milyen programokkal készültek a diákok számára?
–– A tábor bázisa a kulturális központ, de a
programokat úgy állítottuk össze, hogy számos
helyszínen izgalmas kalandok várják a diákokat.
A tábor fő célja a környék természeti, épített és a
kulturális értékeinek a megismertetése volt. Így
megtekintettük a dunaföldvári várat, ahol erőpróbán, játékos feladatokban mutathatták meg ügyességüket a gyerekek. Megismerték a fekete kötény
legendáját és kézműves foglakozás keretében a fazekasság mesterségét sajátíthatták el alapjaiban,
apróbb emléktárgyakat készítettek maguk részére. Óbányai kirándulás – a természeti kincsekkel
ismerkedés –, lovastanya-látogatás, kocsikázás,
strandprogram is színesítette a hetet. A tábor
záróprogramja a diákok által készített fotógyűjtemény bemutatása volt, ahol izgalmas kommentjeikkel kiválóra értékelték az egyhetes együttlétet.
BR

sőbbségében, komoly balesetveszélynek teszi ki magát.
Az autósok figyelmét ezeken az útszakaszokon sebességkorlátozó és figyelemfelhívó tábla, illetve útburkolati jel
is felhívja a kerékpárosok jelenlétére. Ennek ellenére nem
elég a figyelem az autósok részéről, a kerékpárosoknak is
legalább ennyire kell figyelni a saját biztonságukra. Itt
szeretném felhívni a kerékpározók figyelmét arra, hogy
függetlenül attól, hogy kerékpárral elsőbbségük van az
átkelésnél, mindig kellő odafigyeléssel és körültekintéssel járjanak el a főúton való áthaladáskor.
Végül egy zárógondolat. A kerékpárosok a kerékpárút
városon kívüli szakaszán általában a szabályok betartásával közlekednek, a városon belül azonban sokan elfelejtik a szabályok betartását. Erre néhány példa. A városban a gyalogátkelőhelyeknél – kivéve a Rosthy utca
és Dózsa Gy. út kereszteződését, mert ott külön sáv áll a
kerékpárosok rendelkezésére az átkeléskor – a kerékpárosoknak nem szabadna átkerekezni a „zebrán”, ugyanis rájuk itt ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a
gyalogosokra. Le kellene szállni és áttolni a kerékpárt
a gyalogátkelőhelyen. Sajnos ezt nagyon kevesen teszik
meg a mindennapokban. További probléma, hogy sok
kerékpáros – annak ellenére, hogy az utca túl oldalán
kétsávú kerékpárút húzódik pl. Dózsa György út – a járdán közlekedik, nem törődve a gyalogosok biztonságával. Ezekről a problémákról már korábban a városi televízióban is többször felhívtuk a kerékpárosok figyelmét,
de úgy tűnik, sokak esetében süket fülekre találtunk.
Ezúton ismételten kérünk minden kerékpárost, hogy
mind a városban, mind az újonnan elkészült kerékpárúton a saját és mások biztonsága érdekében a jogszabályi
előírásoknak megfelelően közlekedjen. 
SJ

A lyukkártyától…
Lyukkártyától az információs társadalomig címmel tartott konferenciát
a nyáron a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és
ennek keretében rendezte A jövő múltja c. informatikatörténeti kiállítást.
A mintegy 250 fős hallgatóság és a média kamerái előtt Friedler
Ferenc, az NJSZT új elnöke díjakat adott át a kiállítás létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzetteknek, Kovács Győzőnek (sajnos csak
özvegye vehette át), Muszka Dánielnek és Alföldi Istvánnak.
Külön fényt adott a rendezvénynek, hogy „a Marslakó lánya”, Marina
von Neumann Whitman, a michigeni egyetem közgazdászprofesszora
volt a díszvendég. Beszélt édesapjáról, aki egyszerre elméleti tudós és
a nagyon is aktuális kérdésekre gyors gyakorlati megoldásokat kereső
tudós ember, zseni volt, és arról, hogy a játékelmélet közgazdasági alkalmazhatóságát milyen későn ismerték fel. A szünetben dedikálta nyomdából frissen kikerült könyvét: The Martian’s Daughter.
Kroó Norbert, az MTA elnöki tanácsadója többek között méltatta
Neumann János életútját.
Kuttor László, az Óbudai Egyetem docense bemutatta az informatikatörténeti adattárházat, gyűjtőkörét, amely elérhető mobil eszközökön
is. A konferencia szlogenje leginkább az IBM-re illik, mivel a könyvelőgépektől (1936), valamint az 1949-es népszámlálás lyukkártyás feldolgozásától napjainkig életünk részévé vált. A rendezvény zárásaként Bohus
Mihály szakavatott tárlatvezetése mellett történt az informatikatörténeti kiállítást.
gyulai

HEEP 2013
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek
és Rendszerek Tanszéke Balatonfüreden rendezte a 11. nemzetközi konferenciát The Role of Renewable Resources and Fuels in Power Generation
(Megújuló energiaforrások és üzemanyagok helye az energetikában) címmel.
A kétévenként sorra kerülő konferenciára hét országból mintegy 85en jöttek el. Legtöbbjük környező országbeli, de voltak Németországból
és Kanadából is. Sok érdekes előadás hangzott el. A legnagyobb visszhangja a délutáni irányított vitafórumnak volt, ahol több asztalnál sokféle
aktuális téma előkerült és mindenki kifejthette a véleményét, amelyeket
aztán az asztalmesterek egy-egy összefoglalóban a többiek elé tártak.
A következő napon délelőtti szakmai kirándulás keretében egy közeli hőerőműbe látogattunk el. Ajkán sikerült bepillantást nyernünk egy gőzturbina nagyjavítási munkálataiba is, ami különleges alkalom, mivel ilyenkor
olyan részletek is láthatóak, amelyek üzem közben nem.
A következő konferenciát 2015-re tervezik.
gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
Szép évek vannak mögötte
Hanol Ferencné Erzsike paksi születésű. Itt élnek férjével egy
nagy családi házban. Három gyermeke van, nagyobbik lánya,
aki szintén itt él Pakson, gyógypedagógus a Bezerédj Általános
Iskolában. Nagyobbik unokája 17 éves, az ESZI-be jár. Középső lánya szülésznő, jelenleg gyesen van, 16 hónapos gyönyörű
kisunokájukkal. Fia 25 éves, ő egészségügyi főiskolát végzett
dietetikus szakon, most Budapesten él. Az Atomix Kft.-nél a
„specbüfében” dolgozik több mint öt éve három műszakban.
Családanyaként és nőként nem egyszerű a műszakozás, a legtöbbször a hétvége és
az ünnepnapok, családi események is beleesnek. Véleménye szerint jó szervezéssel ez is megoldható. Igaz, nem biztos, hogy arra a napra esik a karácsony, húsvét,
mint másoknál, de ezt is meg tudják oldani.
Erzsike szabadidejében két helyen is ellát társadalmi feladatokat. A Sárgödör
téri Présháztulajdonosok Egyesületében volt gazdasági munkatárs, bár nagyon
szerette ezt a feladatot,
mégis úgy döntött, hogy
továbbadja ezt másnak. Így
is maradt bőven feladata
az egyesületben, jelenleg
a
számlálóbizottságban
felügyelő. A VI. Országos
Sillerfesztiválon is jól teljesített az egyesület. Véleménye szerint az idei sikerült talán a legjobban. Az egyesület idén új meglepetésként címkézett pohárral jelent meg a fesztiválon, ami
nagyon népszerű és kelendő volt. A legszínvonalasabb műsor és program, a legtöbb érdeklődő az idei évben volt. Jelenleg a kenyér-, hal- és borünnepre készül
az egyesület, és mivel éppen szabadnapos lesz Erzsike ezen a napon, részt vehet a
rendezvényen. Már most zajlanak az előkészületek és szervezések.
A másik tevékenysége a Kertbarátok Egyesületéhez kapcsolódik. Kert- és tökkapálások, kirándulások szerepelnek a programjaikban. Nagyon sok szép helyre
eljutnak egy-egy közös kirándulás alkalmával. Ami még kedvenc időtöltése: imád
úszni, fürdeni, szinte vízimádónak vallja magát. Domboriban van egy kis nyaralójuk, ahol nyaranként nagyon sok időt eltöltenek. Erzsikét, ha ebben az időszakban
keresi valaki, az biztos, hogy a strandon vagy a vízben megtalálja. Az uszodába és
a strandra is eljár úszni, ha Domboriba nem jut el.
Fontos és el nem hanyagolható évek voltak ezek az életében, és nemcsak a
rengeteg szép emlék és ismeretség, barátság miatt, hanem azért is, mert férjétől
mindig nagyon sok támogatást kapott. Igaz nagyrészt, míg a gyerekek kicsik voltak Erzsikére hárult a nagyobb feladat. Visszatekintve, nagyon szép és jó munkahelyei voltak, és ezt most is nagyon fontosnak tartja. Jó kollégái voltak és vannak.
Szép évek állnak mögötte, most pedig az unokái a legfontosabbak, akikkel szeretne minél több időt együtt tölteni.

Orbán Ottilia
Életműve elismeréseként a Magyar Kajak-kenu Szövegség oklevelet adományozott Hajba Antal számára. Ebből
az alkalomból kerestük meg a Pakson „Tonió”ként ismert sportembert, aki a következőkben
nyilatkozott életéről, sikereiről:
– 1938-ban születtem Vas megyében, Mikosszéplakon. Én háborús gyerek vagyok, így sok helyen laktunk a háború alatt, állandóan menekültünk. Apám a Don-kanyarban is volt, meglőtték,
egész életében viselte ennek nyomait.
Középiskolába Budapesten jártam a villamosenergia-ipari
technikumba, az Üteg utcába, ahol 1956-ban végeztem, majd
dolgoztam az EMAG-ban üzemtechnikusként.
Gyerekkoromban tornász szerettem volna lenni, de ilyen
izomzattal nem lehetett. Középiskolás koromban elmentem birkózni, és az ifjúsági válogatottságig jutottam, a Honvéd színeiben. Iskola után mentem edzésre, edzésről meg haza. Már katona
voltam, mikor sérülést szenvedtem, beleragadtam a szőnyegbe,
és a térdemen porcleválásom lett, így a birkózást abba kellett
hagynom. Közben már jártam kenuzni a Margit-szigetre. Kenuzásban három kemény év munkája kellett hozzá, hogy sikereket
érjek el. Legjobb eredményeim: negyedik helyen végeztem a C–2
1000 méteres versenyen, az 1964. évi nyári olimpiai játékokon, Tokióban és aranyérem a C–1 10 000 méteres versenyen a 1966. évi
kajak-kenu világbajnokságon, Berlin-Grünauban.
Én már versenyző koromban beiratkoztam a testnevelési
főiskolára, és levelezőn elvégeztem az edzői szakot. Az akkor
úgynevezett Egyetértés SC-nél voltam edző, és a kicsikkel kezdtem foglalkozni, később, ahogy a Honvédba kerültem, ott már a
menőkkel.

Mindenkor a gyermekeiért
Karsai Zsolt kollégánk a tolnai megyeszékhelyen
született 1973-ban. Általános iskolába Pakson
járt, ezt követően az 505. Sz. Szakközépiskola és
Szakmunkásképzőbe nyert felvételt. Itt tanulta
ki a géplakatosi szakmát, majd 1991-ben sikeres záróvizsgát tett. Tanulmányait azonban ezzel
nem fejezte be, a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban 2002-ben leérettségizett, majd egy év múlva
a gépésztechnikusi minősítést is megszerezte Pécsett, a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában.
Időközben – még 1999-ben – bekerült az erőműbe, elsőként a Neutron Kft.-nél helyezkedett el.
Az ezt követő években több cégnél is dolgozott,
végül 2006-ban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
állományába került. Munkakörét tekintve nukleáris karbantartó lakatos, jelenleg az „A” műszakban. Főbb feladatai közé tartozik a KKÁT-ban
végzett karbantartási tevékenységben, az üzemanyag-kiszállításban, valamint a reaktorcsarnoki
különböző munkaprogramokban való részvétel, a
leállások ideje alatt pedig a reaktor szétszerelése,
összeszerelése és revízió.
Zsolt 1998 óta házas, felesége, Erzsike Pakson
dolgozik fodrászként. Két gyermeket nevelnek,
a 13 éves Gréta Peggit és a 9 éves Alex Tíciánt.
A kisfiú a helyi II. Rákóczi Ferenc iskola tanulója,
szeptembertől a 4. évfolyamon. Szorgalmas gyermek – szülei elmondása szerint – a bizonyítványa
az eddigi években végig kitűnő volt. Alex a szabadidejében szívesen rollerezik és bmx-ezik – teszi hozzá az édesapa. Másik büszkeségük, Gréta.
Zsolt lánya szintén a Rákócziban tanult, ebben a
tanévben végzős. Mivel nagyon mozgékonynak
tűnt kiskorától fogva (mondhatni egy örökmozgó), sőt a zene hallatára egyből táncra is perdült,
úgy döntött a szülői pár, hogy beíratják egy tánciskolába.
Zsolték akkor még talán nem is sejtették, hogy
milyen kötelezettséggel és elfoglaltsággal jár majd
a kislány táncos pályafutásának egyengetése.
Gréta azonban eredményesen helytáll már közel

Elismerés és visszaemlékezés
Egyszer gondoltam egy nagyot, beszálltunk egy túrakenuba
az akkor tízéves fiammal, és leeveztünk Paksra.
A kajak-kenu szakosztály Pakson 1979-ben alakult azzal a céllal, hogy az épülő atomerőmű dolgozói kipihenhessék magukat a
szabadidejükben és éljenek a Duna közelségéből adódó lehetőségekkel. Az alapítók Tímár Géza és Kováts Balázs voltak. A csónakház az erőmű-beruházókkal közösen működött, aztán 1980ban Szabó Tamás megalakította a versenyszakosztályt is. Még
abban az évben bekapcsolódtak a Magyar Kajak-kenu Szövetség
versenyrendszerébe mint a szövetség tagjai.
1982 őszén szerződtem a szakosztály vezetésére. A munkám
eredményeként fokozatosan fejlődött a csapat. A gyereklétszám
több mint háromszorosára nőtt. Az Országos Egyesületi Rangsorban a 10. helyre lépett előre a csapat, de ehhez négy év munkája kellett. Abban az időben nagyon nagy segítséget kaptam
az erőmű akkori vezetőjétől, Pónya Józseftől. Kialakult egy jó kis
segítőgárda körülöttem, akikre számíthattam, ha valami kellett.
Emlékszem, volt egy szocialista brigád, akik kijöttek halat főzni,
és közben megcsinálták a csónakház körül a kerítést – akkor ez
így működött.
A szakosztály fejlődése szempontjából elengedhetetlenül
fontos volt a csónakház bővítése, sportolásra alkalmassá tétele.
Ezt a munkát Tímár Géza szakosztály elnök irányította, szervezte 1986–89-ben. Ekkor alakítottuk ki a csónakház mai formáját,
miután szervezőmunkával megszereztük az épületeket, az erőművet építő vállalatoktól. Belépett a szakosztály a nemzetközi kajak-kenu életbe is azzal, hogy 1986-ban Hoffmann Ervin az

10 éve. Négyéves kora óta táncol a Csillag Show
Táncegyesületben dr. Czárné Nagy Ildikó művészeti vezető irányítása alatt, street dance, funky,
hip-hop, disco és hastánc műfajokban. Zsolt azt
is büszkén mesélte el, hogy a befektetett munka
milyen szép eredményekben térült meg az eddigiek során, a nemzetközi és országos versenyeken
rendszerint a dobogón áll a lánya. A legnagyobb
eredményt azonban az idei Modern Táncsport
Világbajnokságon sikerült elérni, ahol Papp Veronikával (páros produkcióban) első helyezettek, s

egyúttal háromszoros címvédők is lettek.
Az édesapa a műszakozás mellett fennmaradó
szabadideje legnagyobb részét az tölti ki, hogy a
versenyeken, a különböző rendezvényeken (falunaptól a bálokon át a fesztiválokig) ott van gyermeke mellett. Amikor munkába megy, akkor
a felesége egyedül kíséri el Grétát. Az utaztatás
biztosításán és a szülői gondoskodáson kívül a
fellépőruhák elkészítésében is elkel a segítő kéz,
ebben a kereszt- és nagyszülők közreműködése
jelent támaszt a család számára.
Zsolt boldog, mert ilyen fiatalon már komoly
eredményeket ért el Gréta, akit hite és reménye
szerint továbbra is mindenben – a táncban és tanulmányai folytatásában is – támogatni fog, és
szabadidejében biztosan ott lesz minden fellépésén és versenyén. Amikor azonban az édesapa is
megpihen egy kis időre, akkor legszívesebben a
pecabotot veszi a kezébe és elmegy horgászni.

Gyöngyösiné Nyul Petra

IBV-versenyen 2 arany és egy ezüstérmet szerzett. A következő évben a belgrádi ifjúsági világbajnokságon már
három aranyat nyert, és egyben ő lett Tolna megye első
világbajnoka.
Közben 1986-ban edzőtanfolyamot vezettem Kínában, én
készítettem fel a szöuli olimpiára a koreai kenuválogatottat. Tíz
év múlva a hongkongi kajak-kenu válogatott vezető edzői tisztét
vállaltam el. Én több nyelvet beszélek, köztük angolul, németül
és oroszul.
2005-ben hagytam abba az edzői munkát, mikor ez a fiatal
gárda belépett, én akkor nyugdíjba mentem. Úgy éreztem, amit
én akartam, az nagyjából összejött, de ezek a fiatalok már mást
akarnak, hagyni kell őket érvényesülni. Nagyon nagy megnyugvás, amit én csináltam, nem ment kárba, van, aki folytassa.
Kire vagyok büszke? Még a Honvédban Budai Tamásra, aki
négyszeres világbajnok lett, itt Pakson Hoffmann Ervinre. Nagyon
sok tehetséget találtam, de itt vidéken más a helyzet. A fiatalok
tizennyolc éves korukban elmennek más városba továbbtanulni,
és az aktív sportot abbahagyják. Kezdetben nekem azt volt nehéz
elhitetni a paksi gyerekekkel, hogy ők ugyanolyan tehetségesek,
mint a fővárosiak. Négy olimpián jártam, voltam versenyzőként és
hárman edzőként. A kajak-kenu szövetségben tíz évig voltam elnökségi tag. Elismerések, amelyekre nagyon büszke vagyok: Paks
Város Önkormányzata Pro Urbe díj (2004), Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt (2007), Magyar Kajak-kenu Szövetség által
alapított Arany Érdemérem kitüntetés (2010). Feleségemmel,
Gyöngyivel sokat vagyunk Györkönyben, ahol van egy tanyám,
és azzal töltöm az időmet, hogy jól érzem magam, semmi más
dolgom nincsen!

Wollner Pál
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Kákai Józseffel és feleségével beszélgettem dunaszentgyörgyi otthonukban,
akik már 30 éve töltik nyugdíjas éveiket.
Az otthonukhoz közeledve feltűnt, hogy
a házat körül ölelő virágoskert és örökzöld növények alatt egy szál gyom sincs,
mindenhol precízen kigereblyézett a föld.
Az udvarban szintén gyönyörű rózsák, virágok, példás rend mindenhol.
–– Marika nénit kérem, meséljen az
erőműben töltött éveiről.
–– Visszatekintve az erőműben töltött
öt évre, szeretettel gondolok a volt munkatársaimra. Takarítóként dolgoztam a
villamos üzemvitelen és a villamos laborban. Első időben a 420 kV-os állomáson
volt a székhelyünk, ahol sokan megfordultak. Nagyon aranyosak voltak a fiúk,
Imre Anti és Medveczky Gábor. Figyelmesek voltak velem, ha magasra kellett
állnom, rögtön hozták a fellépőt, hogy
könnyebben tudjam a munkám végezni.
Az erőmű előtt a mezőgazdaságban dolgoztam, és a paraszti munkáról szoktam
mesélni a munkatársaimnak. Ha kapá-

lásról volt szó, mindig jót nevettek rajtam, amikor mondtam, hogy ez a munka
a legtöbb örömöt adja. Amikor elvetjük a
magokat és kikel, örülünk. Amikor látjuk, hogyan fejlődik a növény, és megkapáltuk, szintén örülünk. Később, amikor
betakarítjuk a termést, ismét örülünk.
Még most is szeretek a kiskertemben kapálni. A múltkor mondtam a házi orvosunknak, hogy ebben a kapanyélben biztosan gyógyszer van, mert ha elfáradok,
rá tudok támaszkodni, és ha elvégeztem
a kapálást, mindig jobban érzem magam.
–– Mikor tetszett nyugdíjba menni?
–– 1983-ban vonultam nyugdíjba, de
ehhez a döntéshez az is hozzájárult, hogy
az idős édesanyámat kellett segítenem,
ápolnom.
–– Ha nem haragszik, szeretném megkérdezni hány éves?
–– Eljárt az idő, az idén van 30 éve,
hogy nyugdíjba mentem, és 85 éves vagyok.
–– Megmondom őszintén, csak gratulálni tudok, hogy ilyen jól tartja magát, tíz évet simán letagadhatna Marika néni!
Józsi bácsi! Hogyan telnek a nyugdíjas
évek? Látom, a borkészítéshez szükséges
eszközöket árulják.
–– Öt éve megbetegedtem – kezdi válaszát Józsi bácsi –, és ki kellett vágni a
szőlőt. Vegyes szőlőm volt, mindig fehérbort csináltam, jó években 16-17 hl
is megtermett, amit el litereztem. Itt az
udvarban Pannónia kincséből és Zala
gyöngyéből kialakítottam egy szép lu-

gast, hogy a családot el tudjuk látni szőlővel. A 87. évemet márciusban töltöttem be, sajnos nem tudok úgy mozogni,
mint régen. Már a kapálás, permetezés
nagyon nehéz munka számomra. A lányomék Szekszárdról járnak művelni a
kertet. Régen állatokkal foglalkoztunk,
disznót, tehenet neveltünk, tojó tyúkok,
kacsák is voltak. Most két aranyos cicánk
van. A disznó feldolgozását fiatal korom
óta én végeztem, többször itt vágtuk le a
kollégáinknak is a malacot. Hát, azok a
disznóvágások felejthetetlenek maradtak
mindenkinek, amik a munkáról, a vidámságról és az összetartozásról szóltak.
Sokat kirándultunk a nyugdíjasklubbal,
szinte bejártuk az egész országot. Sokszor pihentünk Balatonfüreden is.
–– Józsi bácsi, hol dolgozott és milyen
feladatai voltak?
–– Az erőműhöz 1978 novemberében
kerültem a villamos tmk-ba. Jámbor
Géza volt a közvetlen főnököm, aki nagyon jó ember volt. Első években sokat
kellett tanulnunk, minden gépre, darura le kellett tennünk a kezelői vizsgát.
Kezdetben az új felvételiseket kísértem
körbe az erőműben, majd targoncáztam
és a kéziraktárt vezettem. 1986 tavaszán
mentem nyugdíjba. Sajnos az első években elég sokszor kerültem kórházba.
Most a forgóim nagyon fájnak, de egyelőre nem merem megműttetni. Most várom az elektromos tolókocsit, és akkor
egy kicsit ki tudok mozdulni itthonról.
–– Kérem, meséljenek a családjukról!

Ma is aktív természetjáró
A Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóra (VOTT) érkezett Paksra a ma is fiatalos Bacsó
Nándor, akit sokan ismernek az atomerőműben, főként a régebbi munkatársak és a természetjárók.
–– Nándi bácsi, kérlek, mesélj magadról és az atomerőműves múltadról!
–– 1936-ban születtem Budapesten.
Ott végeztem a II. kerületben az iskoláimat, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba
jártam középiskolába. Még él egypár osztálytársam, akivel tizenkét
évig együtt jártunk. Érettségi után a műszaki egyetemre mentem, a
villamos karon végeztem mint műszerautomatika szakos. Az ajkai erőműben kezdtem dolgozni 1960-ban. Két év szolgálat után áthelyeztek
a borsodi erőműbe, Kazincbarcikára, ott üzemvezető voltam öt évig.
1967-ben helyeztek fel Budapestre (akkor úgy mondták: népgazdasági érdekből) az MVM Trösztbe. Ott dolgoztam egészen 1992-ig, amikor nyugdíjba vonultam. Utána a Héra Alapítványnak voltam az ügyvezetője még húsz évig. 2012-ben mentem végleg nyugalomba úgy,
hogy ötvenkét évig dolgoztam folyamatos nyolcórás munkarendben.
Két gyerekem van, a lányomnál (Piroska) és a fiamnál (Nándor) is van
két-két unokám.
Az atomerőművel úgy kerültem kapcsolatba, hogy az MVM-ben
indítottak atomtechnikai képzést. 1977-ben kijelöltek, hogy járjak le
Paksra az építkezést, majd az üzembe helyezést figyelni a tröszt részéről. 1978-ban volt szerencsém hat hétig egy atomerőműves biztonságtechnikai csoporttal részt venni betanuláson Voronyezsben.
Nagyon hasznos volt számomra, és közben megismertem a paksi kollegákat, akikkel hosszú időn keresztül együtt dolgoztam. Az 1980-as
években elkezdődtek az üzemi próbák. 1983-tól 1988-ig már itt laktam Pakson. A fő feladatom volt a biztonságvédelmi rendszer léte-

sítésének az ellenőrzése az MVM részéről. Én voltam Zettner Tamás
megbízottja, helyi rezidense, és én kaptam meg az első főmérnöki
kinevezést az MVM-ben.
Számomra mindmáig egyik meghatározó élmény az, hogy bent
jártam a működő blokk főkeringtető-szivattyú kamrájában, mely tulajdonképpen a reaktor szoros környezetében van. A magas páratartalom, a hőmérséklet, az olajgőz embert próbáló dolog volt akkor is,
és bizony ketyegett az ember zsebében az a sugárzásmérő is. Ez egy
olyan élmény, melyet ugyancsak nem lehet elfelejteni. Voltak vidám
élmények is, például a brigádbulik. Szívesen emlékezem vissza, hogy
azok a brigádok, akikkel együtt dolgoztam, meghívtak a rendezvényeikre az akkori szaunába, ahol nagyon sok vidám estét töltöttünk
el. Szabadidőmben Hajba Tónitól sokszor kaptam hajót, így tudtam
evezni a Dunán, át a másik partra, a strandra.
Utánaszámoltam, hogy az üzembe helyezés folyamán kb. 300-szor
a saját és ugyan ennyiszer a kapott XX-es kocsival jártam meg a Budapest–Paks távolságot.
–– Hogyan kapcsolódtál be a sportba?
–– Az MVM-ben volt egy természetbarát szakosztály Varsányi
Bandi barátomnak a vezetésével, aki beinvitált engem a tájfutásba.
Én 38 éves koromban kezdtem el a tájfutást 1974-ben. A szemem
romlásával később átlovagoltam a természetjáró versenyekbe, amiben azóta is tevékenyen részt veszek. Ilyenként belefolytam az országos bajnokság szervezésébe (Varsányi kupa) és a VOTT szervezésébe
is. Ott kaptam feladatot, és nagyon szívesen emlékezem tanítómesteremre, Czibulya János bácsira, aki két évtizeden keresztül vezetett
be ebbe a tudományba. 1990-ben 40. VOTT-on, Szolnokon vettem át
tőle a stafétabotot és szerveztem az iparági találkozókat. Ma már itt
Pakson a 63. VOTT-on versenyzőként veszek részt, a stafétabotot már
én is továbbadtam.

Wollner Pál

–– Kettő családunk van, fiunk erőműves nyugdíjas, felesége az orvosi rendelőben dolgozik. Mónika lányuk és Józsi
fiuk szintén az erőműben dolgoznak.
Mónikának egy kislánya van, Józsikának meg két fia. Lányunk Szekszárdon,
a Kincstárban dolgozik, férje nyugdíjas.
Gyermekük, Gábor a feleségével Budapesten él, egy egyéves kislányuk és két
fiuk van. Két hete voltak itthon, és boldogságunkra a kislány nálunk tette meg
az első lépéseit. Nagy tragédiánk, hogy
Marika lányunk 13 éves kislánya eltávozott közülünk. Szép családunk van,
három unoka és hat dédunoka. Rendszeresen látogatnak bennünket, mi már
csak ritkán mozdulunk ki itthonról. Elmondhatjuk, hogy ezért a szép családért
érdemes ilyen hosszú életet élni. A biztos
megélhetésünkhöz és a gyerekeink útra
indításához nagyon sokat dolgoztunk,
de ennek megvalósításához az erőmű nagyon sok támogatást adott. Nagyon örülünk, hogy ennyi év után is gondoskodik
a nyugdíjasairól. Az ilyen munkahelyre
nagyon jó visszaemlékezni.

Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2013. július
— 10 éves —
Árki Attila
üvig vefo
Pata Csaba
big rendo
Körmöczi Zoltán
huig hufo mszo
— 30 éves —
Horváth István
üvig kio
Szőke Attila
üvig üifo üio
Sebestyénné
Horváth Marianna Judit
üvig üvfo to
Juhász Antal
üvig üvfo iüo
Oláh József
mig mfo imo
Peszter Lászlóné
mig rtfo dko
Szőke Larisza
mig nufo nüo
Kovács Lajos
kaig kafo fko
Dohoczki János
kaig kafo vko
Szabó Béla
kaig üffo bro
Szitha Zoltán
kaig üffo bro
Séllei István
kaig üffo dro
Sipos László József
big minfo meo
Kohlmann Béla
gig logfo rako
Zemkó Istvánné
huig hufo mszo
Rohnné Tóth Ágnes
huig okfo teoo
Balogh Tibor
kaig kafo rko
— 40 éves —
Tóth János
üvig kio

2013. augusztus
— 10 éves
Farkas István
Doszpoth Tamás
Hrivik Zoltán
— 30 éves
Kiss Andor
Csányi Dániel
Bernát Csaba
Horváth Szilárd
Vörös István
Feil Ferenc
Inger József
Kesztyűs László
Baranya Sándorné
Kovács Gyula
Határ Irén
— 45 éves
Kovács József

—
mig mfo vimo
kaig kafo rko
kaig kafo rko
—
üvig üifo üio
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo vüo
üvig üvfo vüo
üvig üvfo vüo
kaig üffo bro
kaig üffo bro
big mtvo
big minfo meo
huig okfo
—
üvig vefo vto
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nalak mentén, majd
ezek az emberek gyógyulásokról számolnak
be. A szép látvány, a
nyugalom boldoggá és
egyben egészségessé
tesz. Ebben talán az ellentmondó álláspontok és vélemények is
egyetértenek.
A Pilis hegység a Dunántúli-középhegység legkeletibb tagja. Legmagasabb csúcsa a Pilis a maga 756 m-ével.
A hegységnek több 600 m feletti csúcsa
van, amelyek a röghegységekre jellemző sasbércen találhatók. Név szerint:
Nagy-Bodzás-hegy (717 m), Nagy-Szoplák (717 m), Kis-Szoplák (686 m), Vaskapu-hegy (651 m és 645 m). Nevezetes
csúcsok még a Kevélyek; a Kis-Kevély és
a Nagy-Kevély.
Ha a gyalog és/vagy biciklistúrák nehézségét barlangtúrákkal szeretnénk
bővíteni, kiváló alkalom a Pilis járható
és látogatható barlangjait újra és újra
felfedezni.
Hova érdemes ellátogatnia a kíváncsi
szemű és lelkű turistának?
A végtelen felsorolás néhány gyöngyszeme: Dömös település, Rám-szakadék,

Ajánljuk hazánk nevezetességeit

Pilis hegység
Egyes ezoterikus feljegyzések, leírások
Magyarország szívét, a Kárpát-medence szívét, mi több a Föld szívét vélik elhelyezkedni a Pilis hegység rögei alatt.
Kutatók és gondolkodók komoly vitatárgyát képezi már a kérdés feltételének
létjogosultsága is. A Pilisben található-e
a Föld szívcsakrája? Míg a magukat
mindentudónak képzelők ezen morfondíroznak, addig javaslom, óvjuk, vigyázzuk a csodás vonulatokat, ismerjük meg
a Pilis kiránduló-útvonalait, hasznos
tudnivalókkal bemutatott tanösvényeit!
Keressük fel a rég elfeledett romokat,
amelyek ha nem is bírnak földöntúli varázserővel, mi higgyük el, hogy a bokrok
és fák, a vonulatok és kövek, a sziklákról való kilátás önmagában is ad egyfajta spiritualitást az egykor élt és a jelen
emberének. A hit teremtőerejét látjuk
megvalósulni, mikor emberek csoportjait látjuk kirándulni bizonyos pilisi vo-

Dobogókő, Pilis-tető, Holdvilág-árok,
Nagy-Kevély, hogy csak néhány úti célt
és az azt övező vagy oda vezető turistaútvonalat, illetve történelmi emlékekkel
bíró települést, így Dömöst említsem.
Hihetjük és elítélhetjük a misztikum
világát, a pilisi energiák kitalált mivoltát.
De a döntés joga mindenki kezében ott
van. Az érintetlen rengeteg, a fák közül
óvatosan, de magabiztosan kiemelkedő
sziklák létrejötte és megléte is maga a
fantasztikum. Az Alkotó valamikor réges-régen nagyon szerethette ezt a vidéket, hogy ilyen aprólékos, finom munkát
végzett a későbbi túrázók és barlangkutatók nagy örömére. A természetadta
értékek pedig közös kincsek, közös megóvásra várva. A vándor pedig ne hagyjon
maga után mást, csak a lábnyomát.

Lehmann Katalin
Mit ábrázol a kép? A válasz a következő számban megtekinthető.

Iparági tenisztalálkozó

Atom kupa
Az Atom kupa az egyik legrangosabb ifjúsági viadal Európában –
mondta dr. Kovács Antal, a verseny kommunikációs szakembere.
Huszonkét ország háromszázhatvannyolc dzsúdósa vett részt az idei
Junior Dzsúdó Atom kupán. Egy arany- és három bronzéremmel
zárták a versenyt a magyar fiatalok Pakson. A magyar csapatból a
miskolci Bartha Ákos szerepelt a legjobban: az 55 kilós dzsúdós hat
küzdelemben győzelmet aratva megnyerte súlycsoportjának küzdelmeit. Ugyanebben a súlycsoportban Horváth Zsombor (Atomerőmű SE) a hetedik helyig jutott. Bartha Ákos aranyérmet nyert
Pakson, Gard Richárd pedig bronzérmes lett. A nehézsúlyúak között Demeter Bendegúz a dobogó harmadik fokára állhatott, míg
Kerstner Róbert és Istenes Bence hetedik lett. A nők versenyében
Kovács Kitti szerepelt a legjobban, négy győzelemmel és egy vereséggel bronzérmes lett. A tizenöt esztendős dzsúdós ebben a korcsoportban először állhatott Európa-kupa dobogóra. Az érmek átadásánál ezúttal is sikeres paksi dzsúdósok vettek részt: Csoknyai
László és Bor Barna személyében.
Wollner Pál

Vitsport-értekezlet
A rendkívüli összejövetel a tavaly megújult sportbizottságok megismerésére, a sportmozgalom fenntarthatósága, fejlesztése jegyében szerveződött június 19-re.
Ez a nagy múltú villamosenergia-iparági sportmozgalom jövőre már
a 64. természetbarát-találkozót rendezi. A 10 hagyományos sportág
(asztalitenisz, horgász, kajak-kenu, labdarúgás, sakk, sí, teke, tenisz, természetjárás, vitorlázás) és a kísérletiek (egykosaras, futás, sárkányhajó)
és a legújabb (fallabda) évente 2800 versenyzőt mozgat meg. A társaságcsoportok közül 57 jár el rendszeresen a versenyekre. A tatabányai
erőmű és az Atomix csatlakoztak legutóbb.
A sporttalálkozók megrendezése méretkritériumokhoz kötött: 10
társaságcsoport vagy min. 120 résztvevő. Elfogadott versenynaptár szerint egy időben nem rendeznek kétféle sporteseményt. A sportági szabályzatnak kötelező tartalmi részei vannak.
Bizonyos sportágakban célszerű lenne fix helyszínt, helyszíneket választani, ahol a kellő infrastruktúra rendelkezésre áll (tenisz, kajak-kenu,
vitorlázás).
gyulai

Idén a Mavir rendezte meg Budapesten a XXVIII. Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozót augusztus 8–11. között
a Népliget Ábris Sportközpont és az Építők teniszpályáin.
Szállás, reggeli az épülő Fradi-pálya irányában, a Hotel
Tulip Inn*** szállodában volt biztosítva. A szervezők biztatására első napon a többség gyalog ment ki a pályára
– egy bemelegítéssel felért.
Az esti technikai értekezleten még néhány változást
vezettek át a rajtlistán. A minél több játéklehetőség érdekében, akik csak egy számban neveztek összepárosították
és felajánlották az indulást. Sportági értekezleten számos
jobbító szándékú szabálymódosítást beszéltünk meg,
amelyek a gördülékenyebb lebonyolítást segítenék elő.
Az első körben kiesettek részére vigaszágat indítanak, de
az eredménye csak fél értéken számít a társaságok közötti
pontversenybe. Ha az indulók száma egy versenyszámban
8 fő alatti, akkor fele pontokat kapnak a helyezettek, ha
négynél is kevesebb, nem kapnak pontot. Lehet, hogy lesz
legeredményesebb család díja. Lényeges, hogy jövőre már
csak a lejátszott meccsek után lehet pontot szerezni. Mire
az értekezletnek vége lett, már ki volt függesztve a pályára
bontott játékrend.
Az első napi küzdelmek 40 °C-ban zajlottak, igen megviselve a versenyzők tűrőképességét. Éjjel megjött a frissítés, borult időben kezdődött a második versenynap. Egyre szebb labdameneteket, szetteket láthattak a kiesettek és
a pályára várók. A 21 tagvállalat majd 200 versenyzője 14
versenyszámban döntötte el a helyezéseket bejátszásokkal
tarkított egyenes kieséses rendszerben.
Az összpontszám alapján 1. a Mavir Zrt. 61,5; 2. az
Elmű–ÉMÁSZ Zrt. 49; 3. E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 44,5.
Képviselt állományi létszámarányos pontok szerint a
Vértesi Erőmű Zrt. nyerte el a „Mi vagyunk a legjobbak”
feliratú kupát.
A paksiak szempontjából nem úgy sikerült, mint azt
szerették volna, vagy ahogy azt megszoktuk – 7. helyen
végeztek. Csupán a férfiak szereztek 3. helyükkel érmeket
és kupákat: a kvalifikáltak versenyében Barta Attila, a 45
év felettieknél Simon Zoltán, az 55 évnél idősebbek közt
Tárnok László, a 65 év felettiek közül Skach Lóránt.
A díjazottak a kupákon kívül tenyérnyi nagyságú
zsolnai érmeket kaptak. A díszvacsora után a Mavir zenekara, valamint fővárosi művészek szórakoztatták a
versenyzőket.gyulai

Nemzetközi és országos
sikerek kajak-kenuban
A mögöttünk álló nyári hónapok a kajak-kenu
sportág fő szezonját jelentik. Az Atomerőmű
Sportegyesület versenyzői kitettek magukért:
mind a nemzetközi porondon, mind a korosztályos országos bajnokságokon szép eredmények
születtek.
A nem olimpiai sportokat – köztük a maratoni kajak-kenut – magába foglaló Világjátékokat
Kolumbiában rendezték. A magyar delegáció
tagja volt Kiszli Vanda is, aki a női kajak-egyesek
versenyében kiváló versenyzéssel ezüstérmet
szerzett. Vanda emellett a Kazanban rendezett
Universiadén is rajthoz állt, ahol pontszerző helyeken végzett.
A korosztályos – gyermek, kölyök, serdülő,
ifjúsági, U23 és masters – országos bajnokságok futamai Szolnokon és Sukorón zajlottak le.
Az eredmények itt is szépen visszaigazolták a
felkészülés során elvégzett munkát – mind a versenyzők, mind edzőik részéről.
Bajnokok: Cseh Olivér, Hodován Dávid, Prancz
Zoltán, Orvai Róbert, Bencze Barna, Kerti Tamás,
Fritz Anett.
2. helyezettek: Pupp Noémi, Koleszár Zoltán,
Cseh Olivér, Török Aurél, Hrivik Máté Bálint, Róka
Bence, Hausmann Donát, Gszelmann Dávid, Hanol Dávid, Kovács Ákos, Fritz Marcell.
3. helyezettek: Pupp Noémi, Kovács Ákos, Koleszár Zoltán, Jámbor Dániel, Horányi Benjámin,
Fritz Anett, Somorácz Tamás, Till József, Hanol
Dávid, Fritz Marcell.
A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Gutai Dániel, Meczker András.
PZ

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Csap Zoltán (1975 – 2013)
2013. július 2-án 38 éves
korában elhunyt Csap
Zoltán az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. munkavállalója. Kaposváron
született 1975. június
13-án. 2010. március
10-én került felvételre
az üzemviteli igazgatóság vegyészeti főosztályának radioaktívhulladék-kezelési osztályára
szilárd radioaktívhulladék-kezelő munkakörbe.
Családja, ismerősök és munkatársak 2013. július
10-én a tolnai temetőben kísérték utolsó útjára.
Streicher György (1952 – 2013)
2013. június 21-én életének 61. évében elhunyt
Streicher György az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa.
Gyönkön
született 1952. július 17én. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1986. október 1-jén nyert felvételt. A karbantartás-irányítási osztályon határidő-tervezőként dolgozott
2010. július 31-én történő nyugdíjazásáig. Családja, ismerősök és volt munkatársak 2013. június 28-án a gyönki temetőben vettek tőle végső búcsút.
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Mi illik?

Padoszos látogatás
a kecskeméti repülőnapon

A beszéd erkölcse
Olvasói javaslat alapján járjuk körbe a beszéd- és viselkedési kultúránk témáját. Elsőként a beszéd erkölcséről,
a beszédkultúráról lesz szó, aztán majd rátértünk az udvariasságra, a tiszteletadásra, a viselkedés különböző
megnyilvánulásaira.
Az erkölcs fogalmán egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek
ítélt viselkedési szabályok összességét értjük. A beszéd
olyan képesség, amelyre mindenkinek kivétel nélkül
szüksége van, hiszen ez az emberek közötti kapcsolatteremtés mindennapi formája. A mai világban, amikor
hangsúlyozottan fontos, hogy idegen nyelven is meg
tudjunk szólalni, vallom, hogy minden embernek kötelessége, hogy anyanyelvét választékosan, szépen és
természetesen nyelvtanilag helyesen használja, akár
szóban, akár írásban!
Sajnálatos módon a mai uniformizálódó világunkban az élő szónak, az igényes beszédművelésnek egyre
kevesebb tér jut. Mindez kezdődik már az iskolákban a
rengeteg tesztfeladattal és folytatódik a felnőttkorban
a különböző elektronikus üzenetekkel, SMS-ekkel, szakzsargonokkal, és a ma már természetesnek vett idegen
szavak használatával. A mindennapi beszélt nyelv egyre jobban behódol a mostani divatnak. Nagy kár, mert
lehet, hogy ezen a módon remek gondolatok, ötletek
tűnnek el!

A másik, egyre fokozottabban fület sértő tény, hogy
hétköznapjainkban egyre jobban terjed a verbális agresszió. A trágárság és a káromkodás természetes része
lett mindennapjainknak, bekerült az irodalmi művekbe, mozifilmekbe, de riasztó, hogy már gyermekeknek
szánt rajzfilmekbe is. Fültanúi lehetünk az utcán, az oktatási intézményekben és a munkahelyeken egyaránt.
Használjuk, ha kell, ha nem; ami a legrosszabb, hogy
szinte már megszokásból. Akarva és akaratlanul is megbántva ezzel másokat, és elfeledve azt, hogy a szó olyan,
mint a méh, egyaránt van méze, de fullánkja is!
Szerencsére az éremnek mindig két oldala van. Sokan vannak, akik odafigyelnek beszédstílusukra, éppúgy tudnak tegeződni, mint magázódni, akik reggelente mosolyogva „jó reggelt” kívánnak, és örömmel
hallom tőlük a „varázsigéket”: „légy kedves”, „kérem”,
„köszönöm”. Ők azok, akik tudják beszédpartnerük nevét, beszélgetés közben a másik szemébe néznek és
figyelnek rá. Jó velük találkozni, és pár szót váltani. Ők
biztosan tudják, vagy érzik azt, amit a francia természettudós, Georges-Louis Leclerc mondott: „A stílus maga az
ember”. Ezzel utalva arra, hogy különbözőségünk, egyéniségünk, stílusunk egyaránt tetten érhető írásainkban,
beszédünkben, gondolatainkban, megjelenésünkben,
öltözékünkben, viselkedésünkben és választásainkban.
KABé

Az idei évben augusztus 3–4-én került megrendezésre a X. Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató Kecskeméten.
A szombati napon a Padosz tagjai, hozzátartozói is ellátogattak
a rendezvényre. Igazi családi programnak bizonyult, hiszen minden
korosztály számára lenyűgöző volt, amit az égen s földön láthatott.
A nagy meleg ellenére igazi csodák történtek a levegőben: legnépszerűbb a kötelékek látványos bemutatója volt. A magyar mellett 22 ország 142 légi járműve vett részt a bemutatón.
Természetesen a földön is számos szórakoztató program várta a
közönséget, a légi bemutatók mellett gasztronómiai, gyermek- és
családi programok színesítették a Kecskeméten töltött időnket.
Ugyanakkor megismerhettük a Magyar Honvédség életét is, a 75
éves légierő történetét, továbbá a különböző katonai eszközöket a
kézi lőfegyvertől a T72-es harckocsiig.
Padosz

Babahírek
Anderkó Lotti vagyok, 2013. július 27-én
születtem Szekszárdon, 3500 grammal
és 55 centiméterrel. Második gyermekként jöttem a családba, testvérem, Bence már nagyon várta az érkezésemet.
Napjaim nagy részét alvással töltöm,
és persze időnként megszakítom evéssel. Apukám Anderkó László, az üzemviteli igazgatóságon, a 4.
blokkon dolgozik reaktoroperátorként, anyukám Anderkó-Tell
Veronika, a szekszárdi szülészet újszülött osztályán dolgozott
gyermekápolóként.
Baksai Dominiknak hívnak, 2013. április 7-én 00.15 órakor jöttem világra a
szekszárdi kórházban. Születéskori paramétereim: 3500 gramm és 53 centiméter. Szüleim második kisfia vagyok.
Nem szeretek fürdeni, enni viszont annál
inkább! Szeretek kézben lenni, és ha a
bátyám, Barnabás foglalkozik velem, aki még csak 20 hónapos,
de nagyon rendes tesó! Éjszakánként hagyom anyát és apát
aludni, cserébe viszont fenntartom a jogot magamnak a napközbeni síráshoz. Szüleim szerint ez már-már hiszti. Pedig nem
is… Anyukám, Baksainé Gyenes Linda, a vegyészeten dolgozik,
analitikus laboránsként, apukám, Baksai Róbert, a meo-n rendszerfelügyelő mérnök.
Császár Eszter vagyok, a pécsi kórházban születtem 2013. július 15-én 2910
grammal és 51 centiméterrel. A vártnál
kicsit hamarabb érkeztem, de annál nagyobb örömet hoztam szüleim életébe!
Éjszaka szeretek „bulizni” és nappal kipihenni a fáradalmakat. Nagyon mozgékony baba vagyok, de ez nem csoda, hiszen anyukámmal sokat
tornáztam a pocakban. Szépen gyarapodik a súlyom, szeretem
a hasam. Apukám Császár József, berendezéstechnikus az irányítástechnikai műszaki osztályon, anyukám Császárné Balogh
Anasztázia, gyógytornász.

A nevem Főglein Bence, Szekszárdon születtem 2013. július 8-án, 3350
gramm súllyal, a magasságom 56 centiméter volt. Második gyermek vagyok a
családban, a bátyust Daninak hívják, ő 2
éves, és nagyon jól megértjük egymást.
Szeretek nagyokat sétálni, sokat vagyok
ébren, és nagyon érdeklődő kisfiú vagyok. Nagyon szeretem a
pocakomat! Édesapám Főglein Tamás, az üzemviteli irányítástechnikai osztályon művezető munkakörben dolgozik, édesanyám Főglein Orsolya, aki köztisztviselő, de jelenleg itthon
van velünk.
Hargitai Zalánnak hívnak, 2013. június
19-én 3550 grammal és 57 centiméterrel
csöppentem édesanya és édesapa karjaiba. A mély dörmögő hangokra mosolygok, a gitárszóra és az énekre mindig
megnyugszom. Teli pocakkal élvezem az
esti fürdőzéseket! Apa, Hargitai András,
a gazdasági igazgatóságon a külső szolgáltatási osztály vezetője, anya, Hargitai Nikoletta, aki most velem van, egyébként a
reklámszakmában dolgozik, jórészt otthon.
Hegedüs Aliz vagyok, 2013. június 21-én
születtem. Én vagyok az első baba a családban. Nagyon nyugodt vagyok, éjjel
hagyom a szüleimet aludni, de nappal
szeretem, ha játszanak velem. Csak akkor sírok, ha fáj a hasam. Apukám Hegedüs Erik László, a karbantartási igazgatóság üzemfenntartási főosztály sugárfizikai laboratóriumában
dolgozik mint technológus. Anyukám, Benedeczki Rita, a Paksi
Futball Clubnál titkárságvezető.
Molnár Benedek vagyok. Szekszárdon
születtem 2013. június 11-én 15 óra 20
perckor 2580 grammal és 54 centiméterrel, szüleim és testvérem nagy örömére.
Nővérkém Angelika, 3 éves és nagyon
várta érkezésem, anyának sokat segít a

velem kapcsolatos teendőkben. Jó gyerek vagyok, csak néha
sírok, de akkor jó hangosan, de tudok mosolyogni is. Nagyon
szeretem, amikor nővérkém énekel nekem. Szeretek kézben
lenni és onnan szemlélni a rám váró világot. Apukám Molnár
Zsolt, a villamos karbantartási osztályon dolgozik mint kábelhálózat-mérő. Anyukám Toldi Erika, aki jelenleg otthon van velem
és a testvérkémmel.
Nevem Sitkei András, Szekszárdon születtem 2013. július 12-én 19 órakor, 3500
grammal és 55 centiméterrel. A második gyermek vagyok, nővérem Zsófi 5
éves, és nagyon várt az egész családdal
együtt. Sokat segít anyukámnak és apukámnak a fürdetésben. Nagyon szeretem, amikor pelenkázás közben énekel nekem, és szeretget.
Éjszaka nem alszom sokat, mert éhes vagyok, de napközben
hagyom anyukámat a nővéremmel játszani. A legkedvesebb
időtöltéseim a fürdés és a játékaim nézegetése. Anyukám Mező
Mónika, korábban egy boltban dolgozott, apukám, Sitkei András a gépészszerviz osztályon darukarbantartó villanyszerelőként dolgozik.
Tamási-Schwarcz Krisztián vagyok, Budapesten születtem, 2013. június 20án 17.08 perckor, 4140 grammal és 57
centiméterrel. Családom nagyon várta
az érkezésemet, szüleim első kisbabája
vagyok. Tündéri babának mondanak,
mosolyommal bárkit leveszek a lábáról.
Szeretek hintázni és fürdeni, de legjobban azt szeretem, ha kézben lehetek. Szívesen heverészek a játszószőnyegemen, ahol
sokat magyarázok a méhecskémnek, rugdosom az oroszlános
csörgőmet és mindennap új dolgot fedezek föl az egyre izgalmasabb új világból. Apukám Tamási Zoltán, a turbina osztályon
technológus mérnökként, anyukám a humán igazgatóságon
humánpolitikai főmunkatársként dolgozik, de jelenleg minden
percét nekem szenteli.
LILI

