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Jól gazdálkodtak az erőforrásokkal
Felelősséggel az atomerőmű falain túl

„Mindig legyenek büszkék arra,
hogy itt dolgoztak…”
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A nyugdíjba vonulók köszöntése

Közös sajtótájékoztatót rendeztek november
22-én a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. együttműködéséről.
A tájékoztatót megelőzően városbejárást tartottak a tolnai megyeszékhelyen, ahol számba vették a közös munka eredményeit. A rendezvényen
a hivatal részéről jelen volt Horváth István polgármester és Ács Rezső alpolgármester, a Paksi
Atomerőmű részéről Hamvas István vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató.
A Paksi Atomerőmű támogatása által Szekszárd város közvetlenül mintegy 200 millió
forintnyi támogatáshoz jutott az elmúlt öt évben, de sok százmillió forintban részesültek az
itt működő civilszervezetek is az atomerőmű
közbenjárásával. A támogatások felhasználásával olyan fejlesztések, beruházások történtek,
mellyel a város a régió egyik jelentős szellemi,
kulturális központjává vált. Az atomerőműnek
is sok kiváló szakembert adó várossal való partnerségnek köszönhetően egészségügyi, kulturá-

lis és közösségi beruházások valósulhattak meg,
de közmű-fejlesztésekre is sor került, amelynek
köszönhetően a megyeszékhely és szűkebb vonzáskörzetének fejlődése dinamikusan halad.
„A Paksi Atomerőmű büszke arra, hogy a
térség legnagyobb munkáltatójaként, meghatározó gazdasági szereplőként, az ebből fakadó
felelősségérzettől vezérelve sok jó ügy mögé tud
odaállni. Az atomerőmű a régióban betöltött szerepéből adódóan mindig is feladatának érezte a
közösségi érdekek, az egészségügy, a kultúra, az
oktatás, a sport és egyéb közügyek támogatását. Nincs ez másként Szekszárd esetében sem,
a megyeszékhely pedig remekül tudott élni a lehetőségekkel és jól gazdálkodott a neki juttatott
erőforrásokkal” – mondta Hamvas István vezérigazgató.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től érkező
közvetlen támogatásokból több mint 400 szekszárdi szervezet részesült az elmúlt öt évben.
Az erőmű alapítványa, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által pedig számos beruházást tudott finanszírozni a város. LAnna

Hagyományaihoz híven az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ismét meghitt hangulatú ünnepség keretében köszöntötte a 2013. évben nyugdíjba vonult
munkatársait.
Az Erzsébet Nagy Szálloda ünnepi fényben fogadta november 21-én a rendezvényre érkező nyugdíjasokat, kísérőiket, a meghívott gazdasági vezetőket. A korábbi évek viszonylag nagy létszámot érintő nyugdíjazási hullámát
követően ez évben tizenkilenc munkatárs életében kezdődik meg egy új
korszak, amikor is a dolgos, elkötelezett, szakmai tapasztalattal rendelkező
szakembereknek több évtizedes munkájukat követően új célokat, elfoglaltságokat kell találni, amikor már több idő jut a családra, az unokákra, a kedvtelésekre.
Erről is beszélt köszöntőjében Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója. Szólt arról, milyen változást jelentett a település életében, és az
ideérkező, itt letelepedő, családot alapító fiatal szakemberek életében az

Cél a magyar kis-, közép- és
nagyvállalkozások tájékoztatása
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
szervezésében november 18-án útnak indult
Jövőnk vállalkozása tájékoztató program célja a magyar kis-, közép- és nagyvállalkozások
tájékoztatása. Az „Ismerje meg az évszázad
legnagyobb beruházásának beszállítói lehetőségeit” mottóval meghirdetett rendezvénnyel
az új atomerőművi blokk(ok) létesítésében rejlő lehetőségekre kívánják felhívni a potenciális
beszállítók figyelmét, egyben inspirálni őket az
ezekkel való élésre, illetve az ehhez szükséges
felkészülésre.
A roadshow-jelleggel elgondolt, az ország különböző helyszínein tartandó konzultációk nyitóalkalma Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában
zajlott le.
Hajdú János polgármester köszöntő szavainak elhangzása után egy komplex előadáscsokrot követhetett figyelemmel a szálloda nagy-

termét szinte teljesen megtöltő, a vállalkozók, a
szakmai kamarák, a térségi önkormányzatok és a
média képviselői alkotta hallgatóság. Az avatott
előadók különböző szempontokból járták körbe
az alaptémát, a magyar vállalkozások bevonását
az új paksi reaktorblokk(ok) létesítésébe.
A sort Nagy Sándor, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója nyitotta „A tervezett új paksi blokk(ok)
létesítésének státusza és a beszállítói program”
című előadásával. A kapcsolódó események kronológiája, az új blokkokra vonatkozó műszaki és
biztonsági követelmények, valamint a szóba jöhető blokktípusok átfogó ismertetése után abban
jelölte meg az egész mostani rendezvény alapcélját, hogy az segítse elő a 30%-os magyar beszállítói arány elérését a tervezési, építési, szerelési és
üzembe helyezési munkák terén.
folytatás a következő oldalon

atomerőmű. A most nyugdíjba vonuló kollégák mindegyike legalább negyed
évszázadot dolgozott itt, szakértelmével hozzájárult az erőmű biztonsági
színvonalának, hatékonyságának növeléséhez. Zárásként vezérigazgató úr
hosszú, egészségben gazdag, tevékeny éveket kívánt az ünnepelteknek, és
kiemelte: mindig legyenek büszkék arra, hogy itt dolgoztak.
Az ünnepi műsort követően – melyben népszerű slágereivel, új dalaival
Zsédenyi Adrienn szórakoztatta a rendezvény résztvevőit – a társaság vezetése nevében Hamvas István vezérigazgató és Bognár Péter humán igazgató
személyesen köszönt el a nyugdíjba vonuló kollégák és kolléganők mindegyikétől, akiknek emléklapot és értékes ólomkristály pohárkészletet adtak
át búcsúajándékul.
Az ünnepség állófogadással zárult, amelyen Bognár Péter humán igazgató
mondott pohárköszöntőt. Szólt arról, hogy a most nyugdíjas életüket megkezdő munkatársak nagyban közreműködtek a négy blokk felépítésében, sikeres
üzemeltetésében. Tartalmas nyugdíjas éveket kívánt minden ünnepeltnek, jó
egészséget ahhoz, hogy az erőmű nyugdíjasainak immáron 1800 fős közösségének tagjaiként minél tovább élvezzék azt a törődést és gondoskodást, amelyet az atomerőmű minden nyugdíjas munkatársának biztosít.


Bíróné Nyers Tünde
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folytatás az előző oldalról

Nagy Sándor érzékeltette az elvégzendő munka óriási volumenét: a becslések
szerint több tízezer tonna berendezés beszállítására, legyártására és szerelésére,
több százezer tonna építőanyag felhasználására lesz szükség, és a kivitelezés alatt
várhatóan több ezer ember fog munkát végezni. Ezt követően rátért a vállalkozókkal szemben támasztott követelményekre.
Mint mondta, a vállalkozóknak a konvencionálistól eltérő, azt meghaladó
gondolkodást kell elsajátítaniuk a vezetői szinttől kezdve a végrehajtói szintig
bezárólag. Olyan minőségirányítási rendszert kell kialakítaniuk, illetve megszerezniük az ezen alapuló tanúsítványt, amely garantálja a nukleáris területből
adódó speciális, szigorú minőségi paraméterek teljesülését. Elengedhetetlen
feltételként, így a felkészülés idejében megkezdendő feladatként említette a
nyelvismeretet, mégpedig munkairányítói szinten is, minthogy az operatív munkavégzéssel kapcsolatos kommunikáció nyelve az angol lesz. Mindezek kapcsán
tájékoztatta a hallgatóságot, hogy felkészülési programot készítenek, amire várják a vállalkozók jelentkezését. Előadása zárásaként kifejezte abbéli reményét,
hogy a felméréseik szerinti, jelenleg alkalmas potenciális vállalkozások száma
– ami most 160 körüli –, a kellő időre megháromszorozódik.

A 2. blokk üzemidő-hosszabbítási
engedélykérelme a hatóságnál
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2013 októberében ismét üzemidő-hosszabbítási
kérelmet nyújtott be az Országos Atomenergia-hivatalhoz, melyben a 2. blokk
2034. december 31-ig történő üzemeltetésére kérte az engedélyt.
A hatályos előírások lehetővé teszik, hogy
a jogszabályban előírt feltételek teljesítése
esetén az atomerőműben működő blokk a
tervezett üzemidőn (30 év) túl tovább működhessen. A hazai szabályozás szerint az érvényes engedély lejárta előtt egy évvel kell új
engedélyért folyamodni. Az atomerőmű négy
reaktorát 1982–87 között helyezték üzembe.
Az MVM PA Zrt. elvégezte a szükséges vizsgálatokat és elemzéseket, amelyek alapján az
1. blokkra már megkapta az engedélyt, a 2.
blokkra vonatkozó kérelmét pedig, amelynek
tervezett üzemideje jövő évben lejár, ez év
októberében benyújtotta a hatósághoz.
A blokk engedélykérelme kapcsán a Paksi
Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási kiemelt
projektjének vezetőjétől, Kovács Ferenctől
kaptunk tájékoztatást. Mint mondta, a 2.
blokk kiváló állapotban van, minden biztonsági előírásnak megfelel. A 2. blokk üzemidejét a Paksi Atomerőmű húsz évvel szeretné
meghosszabbítani. Az engedélykérelem megalapozó dokumentációja mintegy háromezer
oldalnyit tesz ki. Az engedélykérelem benyújtására való felkészülés összeállítása többéves
munkát igényel.
Tekintettel az Országos Atomenergia-hivatal engedélyezési eljárásának lefolytatására
2014 utolsó negyedévében várható a hatóság döntése. A 2. blokk kitűnő műszaki és
biztonsági színvonalát alapul véve a beadott
üzemidő-hosszabbítási
engedélykérelem
nagy valószínűsséggel pozitív elbírálást kap,
és remélhetőleg az 1. blokk után a 2. blokk
is további 20 évig lehet a hazai villamosenergia-termelés bázisa.

Az atomerőmű minden fejlesztést, így az
üzemidő-hosszabbítással összefüggő beavatkozásokat is saját forrásaiból finanszírozza,
nem használ fel állami támogatást, központi
költségvetési forrásokat. A blokkok továbbüzemeltetése költséghatékony beruházás,
ennyi pénzből egyetlen más megoldással
sem lehetne 2000 MW termelő kapacitást létesíteni, és húsz évre szavatolni a folyamatos
villamosenergia-termelést. Mindemellett az
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atomerőmű környezetkímélő, és működését
a magyar lakosság döntő többsége támogatja.
A hazai villamosenergia-termelés több
mint 45%-át adó atomerőmű az elmúlt három évtized során stabilan, az összes magyarországi erőmű közül a legolcsóbban termel. Közel húsz éve kezdődött az első átfogó
biztonságnövelő program, így a paksi blokkok ma már jóval modernebbek a nyolcvanas
évekbeli, vadonatúj állapotuknál. Ez a tény
és a lakosság folyamatos, jelenleg több mint
75%-kos támogatása teheti lehetővé, hogy a
tervezettnél húsz évvel tovább üzemeljenek
az atomerőművi blokkok.
A paksi atomerőmű blokkjai tavaly 15 793
gigawattóra áramot termeltek, a megelőző
évinél 0,7%-kal többet, miközben a vállalat
nettó értékesítési bevétele 5,5%-kal, 184,2
milliárd forintra nőtt, egy kilowattóra áramot
ezzel az egy évvel korábbinál 5,3%-kal drágábban, 12,28 forintért állított elő az erőmű.

LAnna

A második előadást Jenőfi György, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára tartotta. Ő a kormányzat, illetve
a kormányprogramba való illeszkedés szempontjából világította meg a tervezett építkezést. Egyebek mellett szólt arról, hogy egy ilyen méretű beruházás
– annak gazdasági multiplikatív (sokszorozáson alapuló) hatását is figyelembe
véve – messzemenően egybeesik a kormányzat gazdasági és munkahely-teremtési törekvéseivel, ezért az a saját hatáskörében – ideértve akár a törvénymódosítást is – minden támogatást megad az ütemezés tartása érdekében.
Kovács András, a Kópis és Társa Kft. igazgatóhelyettese jó és bátorító példaként mutatta be cégüket, vagyis azt, hogy egy valaha négy fővel induló vállalkozás miként fejlődhet száz főt foglalkoztató, a szükséges nukleáris minősítést megszerző, a Paksi Atomerőmű Kiemelt Beszállítója címet elnyert társasággá.
Az előadásokat Barta E. Gyula, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ vezérigazgatója zárta a „Fejlesztési területek 2014–2020” című témájával. Beszélt a kifejezetten a vállalkozások fejlesztésére elkülönített európai uniós fejlesztési forrásokról, amelyek egyebek mellett a beszállítóktól követelt pénzügyi garanciák
területén is segítséget jelenthetnek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vállalkozások fejlesztése nem csupán pénzt igényel. A siker egyik útját a vállalkozások
klaszterekbe – hatékony együttműködést megvalósító szakmai-gazdasági közösségekbe – szerveződése jelentheti.
Az előadásokat követően lehetőség nyílt kérdések felvetésére, melyekre a
helyszínen választ kaptak az érdeklődők.

Prancz Zoltán

Az Interneten egyre több
lehetőség nyílik arra, hogy
követhessük az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. munkáját, útját. Ezekről a lehetőségekről beszélgettünk a társaság
kommunikációs vezetőjével, Mittler Istvánnal.
–– Az utóbbi időben igen aktív az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Facebook-oldala.
Milyen tartalmakkal jelentkezik a társaság a közösségi portálon?
–– Elsősorban az MVM Paks II. Zrt.-t szorosan
érintő eseményekről számolunk be képekkel,
szöveggel. Ilyen a jelenleg is zajló Jövőnk vállalkozása beszállítói tájékoztató programsorozat, amely novemberben Pakson, Kalocsán és
Veszprémben szolgált értékes információkkal
a vállalkozások, önkormányzatok számára. A
rendezvénysorozat jövőre Komáromban, Debrecenben, Miskolcon és Budapesten folytatódik.
Természetesen a közösségi portálon erről is beszámolunk majd.
Rendszeresen beszámolunk továbbá az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.-vel közösen üzemeltetett Jövőnk Energiája Interaktív Kamion útjáról is, fényképes illusztrációval. Megosztjuk az
Energetikai Szakközépiskolát (ESZI) érintő fon-
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Facebookon az MVM Paks II. Zrt.

tos eseményekről szóló híreket is, ugyanakkor
igyekszünk minél több érdekességre is felhívni
a figyelmet, neves évfordulókról megemlékezni.
Röviden: informálni és szórakoztatni egyaránt.
–– Mikorra várható saját honlap indulása?
–– Terveink szerint 2013 végén, 2014 elején
indulna a társaság saját internetes oldala, amely
jelenleg tesztelési fázisban van. A website rengeteg érdekes, tartalmas, hasznos információt
tartalmaz majd, minden fontos eseményről hírt
fogunk adni, de természetesen nem maradhatnak el az értékes nyereményekért zajló internetes játékok sem. Bízunk benne, hogy minél több
látogatót köszönthetünk majd az oldalunkon, és
reméljük, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző tartalmakat!LA
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Komplex fizikai
védelmi gyakorlat

Vendégeink voltak
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fotó: TEOL

November 5-én a Bank of China vezetőinek delegációja
érkezett látogatásra a Paksi Atomerőműbe.

Előtérben, középen: Decsi-Kiss János, Gárdai György és dr. Felföldi Ferenc

A finn nagykövet, Pasi Tuominen november 9-én látogatást tett Pakson, és üzemi bejáráson is részt vett.

A Paksi FC november 14-én látogatott az atomerőműbe.

Az idei megyei Prima díjasok
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Tolna Megyei Szervezete november 22-én adta át a Prima díjat Szekszárdon. Magyar Képzőművészet kategóriában Decsi-Kiss János képzőművészt, Magyar
Kultúra kategóriában Gárdai György kultúraszervezőt, a paksi Gastroblues
Fesztivál főszervezőjét, Magyar Tudomány kategóriában pedig dr. Felföldi
Ferencet, a Tolna Megyei Balassa János Kórház II. Számú belgyógyászati
osztálya osztályvezető főorvosát díjazták. A rendezvényen az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. képviseletében Hamvas István vezérigazgató, Cziczer János
üzemviteli igazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató vett részt
és adott át díjat.LAnna

Békés megyében járt az
interaktív kamion

Az MVM Vértesi Erőmű Zrt. vezetői november 26-án érkeztek üzemlátogatásra.

November 29-én határon túli újságírók jártak az atomerőműben.

A TEIT tagjai november 29-én erőmű-látogatáson vettek részt.

BÁ

A Paksi Atomerőmű és az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
interaktív kiállítása, a Jövőnk Energiája Interaktív Kamionja Békés
megyébe látogatott, ahol igen nagy
sikerrel mutatkozott be.
Gyulán a belvárosban várta az
érdeklődőket a kamion. Itt egy
mozdulattal ötvenezer Békés megyei háztartás borult sötétségbe
virtuálisan Gyula város polgármestere és Békés megye országgyűlési
képviselője szeme láttára a Paksi
Atomerőmű valósághű szimulátorán. A szimulátor kipróbálása után
az áramfejlesztő kerékpárra is felpattantak, és hamar kiderült: több
száz órát kellett volna tekerniük
ahhoz, hogy megtermeljék a gyulai
vár éjszakai kivilágításához szükséges energiát. Nem csak ők, hanem
valamennyi látogató kipróbálhatta,
milyen érzés lehet egy atomerőművet működtetni. A nukleáris energia
használatát szemléltető interaktív
kiállítást felkereső érdeklődők azt
is megtudhatták, hogyan változna az áram ára és mennyivel nőne
a villamosenergia-rendszer károsanyag-kibocsátása, ha csökkentenék
a Paksi Atomerőmű teljesítményét.
Békéscsabán a Csabai Kolbászfesztivál történetének talán legfurcsább látványával szembesültek a
hungarikum rajongói: egy délután
erejéig Kozmann György világbajnok, olimpiai bronzérmes kenus,

a MOB környezetvédelmi bizottságának tagja vette át az
irányítást az atomerőmű virtuális vezérlőpultja felett a
Békéscsabán állomásozó interaktív kamionban. A kamion
látogatói megismerhették a világ összes
működő atomerőművét, a három évtizede biztonságosan működő Paksi
Atomerőmű történetét, a magyar
villamosenergia-hálózatot, valamint
Paks és környezete színes élővilágát
is, kipróbálhatták az áramfejlesztő
kerékpárt, és kérdéseket tehettek fel,
melyekre az atomerőmű tapasztalt
szakemberei válaszoltak.
Mittler István, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője elmondta:
„Magyarországon több módszert
is alkalmaznak az üvegházhatású
gázok kibocsátása nélküli energia
előállítására, ilyen például a szél- és
napenergia. De ma Magyarországon
jelentős ipari méretekben csakis
az atomerőmű képes ilyen módon
energiatermelésre. A Paksi Atomerőmű megbízhatóan, biztonságosan és megfizethető áron állít elő
villamos energiát, ráadásul a működő négy paksi blokk évente 2 millió
ember oxigénszükségletét, vagyis a
magyar erdők éves oxigéntermelését
takarítja meg azáltal, hogy nem bocsát ki szén-dioxidot.”
A valósághű szimulátort a nyári fesztiválokon már az EFOTT-on
fellépő Irie Maffia tagjai, Sena, Columbo és Horváth Gáspár, illetve a
VOLT-on koncertező Balkan Fanatik
zenészei, Sonita, Jorgosz és Lepe, a
SZIN-en pedig Delov Jávor rockdobos, a Random Trip alapítója és az
Atomerőmű SE kosárlabdázói is ki-

A Paksi Atomerőmű biztonsági igazgatósága komplex fizikai védelmi gyakorlatot
tartott 2013. november 14-én. A gyakorlat helyszíne érintette az őrzött üzemi területet és a kerítés bizonyos szakaszán a
közterületet is.
A 190/2011. kormányrendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
ellenőrzési rendszerről 21.§. (2) bekezdése
szerint: „A fizikai védelmi funkciók működőképességéről, az elhárító erők képességeinek megfelelősségéről a kötelezett évente
végrehajtott fizikai védelmi gyakorlaton
győződik meg”. A fenti jogszabályban előírtaknak megfelelően a gyakorlati tervet az
Országos Atomenergia-hivatal (OAH) hagyta jóvá, és az Országos Rendőr-főkapitánysággal együtt a gyakorlaton részt vett mint
ellenőrző hatóság.
A gyakorlat végrehajtásában bevonásra
került minden olyan szervezet, amelynek
feladata adódhat az atomerőmű fizikai védelmében bekövetkezett rendkívüli esemény felszámolása során. Függetlenül attól, hogy a cselekmény szárazföldön vagy
vízen következett be – a felderítésben,
detektálásban és elhárításban dolgozók –
együtt tevékenykedtek a hatáskör és illetékesség figyelembevételével.
A gyakorlat fő célja a nukleáris létesítményben bekövetkező rendkívüli esemény
esetén a technikai védelem működőképességének és használhatóságának a vizsgálata, az azt kezelő személyzet reagálóképességének a tesztelése; valamint a fizikai
védelemben résztvevő állományok gyorsaságának, szakszerűségének és eredményességének a vizsgálata. További célként az
őrzés-védelmi tevékenységet ellátó szervezetek és társszervezetek együttműködését
és a híradástechnikai eszközök megbízhatóságának a vizsgálatát határozták meg.
A szimulációs gyakorlat szerint több
helyszínen zajlottak az események, eltérő
témákban. Volt passzív ellenállással végrehajtott demonstratív tevékenység, erőszakos behatolás, fegyveresen megszerzett
gépjárművel való közlekedés, majd elzárkózás.
A gyakorlaton résztvevő szervezetek
vezetői, a megfigyelők és az ellenőrző hatóságok egyöntetű véleménye alapján a gyakorlat lebonyolítása eredményesnek lett
minősítve.
Laszlóczki Ivetta

próbálták. A környezetvédelem iránt elkötelezett zenészek mellett Kozmann György
világbajnok, olimpiai bronzérmes kenus,
a MOB környezetvédelmi bizottságának
tagja, az MVM Paks FC focistái, valamint
a III. MVM Energia Futam fővédnöke, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter asszony is ült már a szimulátornál.
A Jövőnk Energiája Interaktív Kamion
évről évre megújuló mozgó kiállítását
2009 óta több mint 350 településen 150
ezernél is több látogató kereste fel. Az elmúlt években tucatnyi nagy nyári fesztiválon és családi rendezvényen is ezrek
érdeklődtek az atomenergia jelene, illetve
a magyar áramtermelés több mint 45%át adó Paksi Atomerőmű kapacitásának
hosszú távú fenntartása iránt.

Forrás: MVM Paks II. Zrt.
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Jubileumi szám

Rekordösszegű adománnyal támogatja
a beteg gyerekeket az MVM Csoport

Az MVM Magyar Villamos Művek Közleményei

„Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. 1963. szeptember 1-jével jött létre a Magyar Villamos Művek Tröszt.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított társaságok együtAz MVM Csoport vezetői 141 millió forint támogatesen alkotják Magyarország nemzeti energetikai társaságcsoportját, az MVM
tást adtak át 14 segélyszervezet, intézmény, kórház
Csoportot. A sokrétű feladatés alapítvány képviselőjének a Millenárison megkört ellátó cégcsoport tagjai
rendezett immár hatodik Élménynapon. Eközben
szinte a teljes energetikai veraz elmúlt évek hagyományait követve idén minden
tikumot lefedik, a villamoseddiginél több, 1300 fogyatékkal élő, tartós kórházi
energia-termeléstől, az átvitel,
kezelésre szoruló beteg kisgyermek, a már gyógyult
a rendszerirányítás területén
és egészséges társaival együtt vette birtokba a Maát az energiakereskedelemig.
gyar Népmesék Birodalmává változott Millenárist.
A csoport az energiapiaci
Az MVM Csoport támogatásainak átadásakor Baji Csaváltozásokhoz alkalmazkodba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója többek között azt hangva, a tulajdonos döntéseivel
súlyozta, hogy az MVM Csoport sikeres vállalatként
összhangban a hagyományos
Magyarország és egyre inkább a régió meghatározó energetikai szereplője, így erkölcsi
villamosenergia-ipari
tevékötelességének tekinti, hogy hozzájáruljon a társadalom közösségeinek fejlesztéséhez,
kenysége mellett megkezdte
támogatásához. Az MVM Csoport nemcsak energetikai vállalatként tevékenykedik, haa gázpiaci terjeszkedést is.
nem többféle területen támogatja a fiatalok boldogulását, de ezek közül is kiemelkedik
Az MVM Csoport 2007. június
gyermekeink, a jövő generációinak egészsége.
1-jétől úgynevezett Elismert
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és energiakereskedő leányvállalata, az
Vállalatcsoportként működik.
MVM Partner Zrt. hosszú évek óta szervezi meg a beteg, tartós gyógykezelésre szoruló
Ennek köszönhetően az anyaés gyógyult gyermekek Élménynapját. A rendezvény célja, hogy a kicsik és hozzátartozóik
vállalat MVM Zrt. egységes,
legalább egy napra felhőtlenül szórakozhassanak, élvezhessék gyermekkorukat. Az is hahatékony irányítási eszközgyomány már, hogy társaságcsoport önkéntesei is közreműködnek a kicsik szórakoztatárendszer birtokában koordisában. 
Mayer György
nálja a cégcsoport valamennyi
leányvállalatának üzleti tevékenységét.”
A fenti történeti összegzéssel kezdődik az MVM Magyar
Villamos Művek Közleményei című kiadvány jubileumi
számában az MVM elnök-vezérigazgatójával, Baji Csabával készült interjú. A 2013. évi 3–4. szám tanulmányaival, interjúival, a szokásos szakmai tartalmon túlmenően
ezúttal a jeles évfordulóhoz kötődik. Az írások jelentős
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
része visszatekintő, az elmúlt öt évtizedet valamilyen
ZRt. zöldmezős beruházással növeli a debreceni régió ellátásszempontból számba vevő jellegű, de természetesen akbiztonságát és gondoskodik a folyamatosan növekvő villamosA magyarországi földgáztárolók, beleértve az
tuális, illetve a jövőre vonatkozó kérdéseket, helyzetérenergia-igény kielégítéséről. A társaság meglévő 220/120 kV-os
MVM Csoporthoz tartozó Magyar Földgáztárotékeléseket is olvashatunk. Az előbbiek között dr. Gerse
telephelyének megtartása mellett átadta új, 400/120 KV-os alló Zrt. négy létesítménye, készen áll a téli időKároly visszatekintése és az MVM korábbi vezérigazgatóállomását Debrecen közelében. A távvezetéki kapcsolatot a 400
szakra.
it megszólaltató – illetve egyikükről megemlékező –, az
kV feszültség átvitelére képes, de korábban 220 kV-on üzemelő
A Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói teljes feltöltött„MVM: ötven éve a biztonságos villamosenergia-ellátáSajószöged–Debrecen II. távvezeték biztosítja majd. A beruházás
ség esetén naponta 50 millió köbmétert képesek
sért” című interjúsorozat, valamint az MVM történetének
az MVM Csoport társaságainak példaértékű együttműködésében
kitárolni, ami egy hideg téli napon Magyarország
legnagyobb projektjeit, fejlesztéseit bemutató tanulvalósult meg, a kivitelezést az MVM OVIT Zrt. végezte, a műszaki
földgázfogyasztásának 70%-át fedezi. A stratégiai
mánycsokor említhető. Az MVM jelenlegi elnök-vezérellenőri feladatokat pedig az MVM ERBE ZRt. látta el.
tároló megjelenése tovább erősíti Magyarország eligazgatójával, Baji Csabával készített, a „Hazai stratégiai

Forrás: MAVIR
látásbiztonságát.
holdingból regionális energiacéggé válunk” idézettel
A Magyar Földgáztároló Zrt. négy tárolója – a
címzett interjú az elmúlt évek áttekintésétől már a jelenzsanai, a pusztaedericsi, a hajdúszoboszlói és a
legi állapot értékeléséig vezet. Hasonlóképpen egyfajta
kardoskúti – összesen 4,4 milliárd köbméter gáz
aktuális körképet kínálnak az MVM Csoport nagyobb
tárolására alkalmas a stratégiai földgáztárolón kítársaságainak vezetőivel készített interjúk is. A „További
vül. A céget törvény kötelezi arra, hogy transzpalendületet hoz az MVM megerősödött földgázdivíziója”
rens módon biztosítsa a hozzáférést a tárolókhoz a
című, Horváth Péter vezérigazgatóval folytatott beszélgázpiac összes szereplőjének.
getés pedig az MVM Csoport legújabb kihívásairól, a

Forrás: Magyar Földgáztároló
földgázdivízió sikerének feltételeiről is tájékoztat.
A kiadvány legszorosabb paksi, illetve atomerőműves vonatkozását az MVM-tagvállalatok jelenlegi vezetői egyikeként nyilatkozó Hamvas István szavai jelentik.
A Paksi Atomerőmű első embere társaságunk perspektívájából mutatja be a csoportszintű működést, egyszersmind veszi számba az ennek keretében jelentkező
Az oktatócsomag játékos formában ismerteti meg a
A nukleáris energia, a Paksi Atomerőmű is helyet kapott
feladatainkat és eredményeinket. Ez utóbbiak kapcsán
a „Zöld energiával a jövőért!” című oktatási segédletben, diákokat az energiahordozó-fajtákkal, a fosszilis energia
minden atomerőműves munkatársat egyfajta jó érteamelyet a diákok környezettudatos nevelése céljából pe- használatának a fenntarthatóságot nem biztosító követlemben vett szakmai büszkeséggel tölthet el a vezérdagógusok számára készítettek, és összeállításában jeles kezményeivel és a pótlásra, kiváltásra szolgáló alternaigazgató következő kijelentése: „Nem a […] felsorolt
szakemberek működtek közre. A digitális tananyagot tív energiák használatának lehetőségeivel. Elsősorban
konkrét eredményeket tartom a legfontosabbnak, azok
szakmai továbbképzés keretében mutatták be novem- környezeti nevelés, környezetvédelem, földrajz, fizika és
csak az igazi nagy eredmény hozadékai. Az igazi nagy
biológia szakos tanárok közvetítésével juthat el a tanuberben iskolaigazgatók és tanárok számára.
eredmény az, hogy egy olyan szellemiségű, elkötelezett
A kiadvány a Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány lókhoz, de a tananyag áttekinthetősége, könnyű érthetőszakembergárda alakult ki a Paksi Atomerőműben, akik„Zöld energiával a jövőért” című programja keretében sége miatt, akár osztályfőnöki óra témája is lehet.
re a biztonságtudatosság, a feladat- és felelősségorien
Forrás: Zöld Áramlat
készült a Nemzeti Együttműködési Alap - Új nemzedétáltság a jellemző, olyan, akikre alapozva meg lehetett
kek jövőjéért kollégiuma támogatásával.
oldani az erőmű szempontjából történelmi jelentőségű
A „Zöld energiával a jövőért! - Tudatos és hatékony
feladatokat, s akik garanciát jelentenek az atomerőmű
energiafogyasztás népszerűsítése az iskolákban” proghosszú távú, biztonságos működésére.”
ram célja a környezettudatos nevelés, szemléletformálás
(A kiadvány elektronikusan elérhető: http://www.mvm.
az iskolás gyermekek (9–16 éves korcsoport) körében.
hu/hu/szakmai-informaciok/szakmai_kiadvanyok/
A kiemelt üzenet a fenntartható életmód közvetítése.
mvm-kozlemenyek/Lapok/default.aspx)

Prancz Zoltán

Átadták a Debrecen-Józsa
400/120 kV-os alállomást

partner

Felkészültek a téli
időszakra
a magyar földgáztárolók

MAVIR

A környezettudatos nevelésért
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eFestival díjas atomerőművi digitális tananyag
Idén november 6-án, immáron tizenharmadik alkalommal szervezték meg
az eFestival elnevezésű rendezvényt,
mely a hazai multimédia és online tartalomfejlesztés révén elkészült kiváló
digitális tartalmakat vonultatja fel. Komoly szakmai zsűri értékelte a beérkezett pályaműveket, amelyek különböző
kategóriákban indultak. Ezen a rangos
országos szakmai versenyen „Oktatás/
Tanulás” kategóriában első díjat kapott
a Paksi Atomerőmű „Alapfokozatú sugárvédelmi ismeretek” tananyaga.
A Paksi Atomerőmű a nukleáris biztonságot elsődleges prioritásként kezeli.
Az atomerőművi blokkok biztonságos
és hatékony üzemeltetése érdekében, kiemelt követelmények között szerepel az
üzemi területen dolgozó munkavállalók
szakmai felkészültsége, biztonság iránti
elkötelezettsége. Az eddig elért jó eredmények megtartása, fokozása érdekében
az atomerőmű komoly erőforrásokat biztosít a hatékony és gyakorlatcentrikus
képzési programok számára. Az erőmű
oktatási szervezete törekszik a legújabb
nemzetközi jó gyakorlatok, oktatási módszerek és eszközök átvételére, az általa készített, illetve használt tananyagok folyamatos fejlesztésére.
E munka keretében készült el az a tananyag, amelyet az „alapfokozatú sugárvédelmi ismeretek” továbbképzés része-

ként az atomerőmű oktatási portáljának
felületén keresztül elérve az egyéni felkészülés támogatására használhatnak az
atomerőműves dolgozók. A képzés célja
az általános sugárvédelmi ismeretek felfrissítése, elmélyítése, valamint az elsajátított ismeretek gyakorlatban történő
készségszintű alkalmazásának az elősegítése. A tananyag tartalmi, oktatás-módszertani és vizuális jegyeinek tervezése,
kidolgozása során a tartalomfejlesztők
elsődlegesen arra helyezték a hangsúlyt,
hogy szakmailag hiteles és aktuális oktatási anyag készüljön. Emellett fontos
volt, hogy a tartalom jól áttekinthető és
színvilágában tetszetős módon legyen
megjelenítve, továbbá dinamikus felület
segítse a munkavállalókat az eredményes
felkészülésben. A legfontosabb tudnivalók hatékony rögzítése érdekében valós
vizsgakörnyezetet jól modellező helyzetet biztosítanak a tananyag azon oldalai,
melyeken a kreatív ismeret-ellenőrző
kérdések és a záró tesztsorozat olvasható.
A digitális tananyagok színvonalát, a felhasználói élményt nagyban emeli egy-egy
jól elhelyezett interaktív elem, játékos feladat. A kritikus szakmai zsűri példaértékűnek találta a sugárvédelmi tananyagot
ebből a szempontból is. Így az „Oktatás/
Tanulás” kategória első díját ítélte oda,
elismerve ezzel a készítők kitartó, lelkes
és kreatív munkáját. Az eFestival verseny

eredményhirdetésére – ünnepélyes díjkiosztó gála keretében – november 6-án
az év legnagyobb informatikai rendezvényén, az Infotér Konferencia keretében
került sor Balatonfüreden.
A XIV. eLearning Fórum minden évben lehetőséget biztosít az e-learning
oktatásban alkalmazható legújabb esz-

közök, módszerek és a jó e-learning gyakorlatok megismerésére. Ezen a szakmai
rendezvényen szintén bemutatták a tananyagot, ahol a résztvevők nagy érdeklődéssel figyelték a konferencia-előadást és
egyben elismeréssel nyilatkoztak a díjnyertes tananyagról.
BR

Ritka ajándék

Radiokémiai szakmai napok

A volt pécsi uránbánya egyik belső szabályzatához jutott hozzá az Atomenergetikai
Múzeum Schán László, a Paksi Atomerőmű
üzemvezetője jóvoltából. „Az uránérc termelés és feldolgozás egészségi veszélyei és
azok elhárításának módjai” című vaskos
kötet 1961-ben jelent meg.

Az MTA Radiokémiai Bizottsága és a Magyar Kémikusok
Egyesülete által évenként szervezett szakmai konferenciát
Egerben rendezték. A XIX. Őszi Radiokémiai Napok keretében a radiokémiai és a sugárvédelmi szakemberek számára
összeállított szakmai előadás-sorozat, illetve a szakterülethez szervesen kapcsolódó intézet (Izotóp Intézet Kft.) fennállásának 20 éves évfordulója megalapozottan ígért tartalmas
és igényes rendezvényt.
A konferencia nyitónapján a résztvevők megismerhették az Izotóp Intézet Kft. radiogyógyszerek előállítása, fejlesztése és kutatása terén végzett munkáit, illetve azok eredményeit. Az intézet
szakemberei által tartott érdekes előadások között szerepeltek
radioanalitikai módszerek fejlesztésével, radiogyógyszerekkel
végzett szintézisekkel foglalkozó témák, de szó volt a radioizotópok modern ipari alkalmazásáról is. A Paksi Atomerőmű szakemberei idén is több előadást tartottak, valamint egy-egy vizsgálati
módszer, méréstechnikai eljárás fejlesztése kapcsán az atomerőmű érintett volt. A BME Nukleáris Technikai Intézet előadójával
együtt – a konferenciaszervezők kifejezett kérésének eleget téve
– páros előadás keretében tájékoztatást adtak a vietnami szakemberek egyetemi, illetve erőművi képzéséről, annak tartalmáról.
Emellett részletesen bemutatásra került az atomerőműben pár éve
megújult környezet-ellenőrző monitoring rendszer és a környezet-ellenőrző laboratórium nukleáris környezet-ellenőrzési tevékenysége is. A vegyészeti ellenőrző tevékenység során hatékonyan
alkalmazható, erőművi felhasználásra optimalizált mérőeszköz
fejlesztéséről szóló előadás kiváló példa volt arra, hogy a kutatásfejlesztés révén elért eredményeket hogyan lehet hatékonyan felhasználni az iparban.
Örvendetes adatként említhető meg, hogy nem csupán a konferencián részt vevők száma emelkedett, hanem a 35 évnél fiatalabb kutatók, szakemberek előadásszámában is emelkedés mutatkozott a tavalyi évhez képest. Idén 13 előadás és pályamű érkezett
a bírálóbizottsághoz. Az ifjú előadók számára fontos volt, hogy
saját kutatási területükön elért legújabb eredményeik mellett, kiváló előadói képességeiket is megvillantsák. Ahhoz, hogy a Vértes
Attila Ifjúsági Nívódíjat a pályázó elnyerhesse, az előadások végén
elhangzott kérdésekre adott válaszainak is frappánsnak, olykor kicsit humorosnak kellett lennie.BR

Diabétesz világnapja a Paksi Atomerőműben
A cukorbetegség kezeléséhez szükséges inzulint
1922-ben fedezték fel. Két kanadai orvos, Frederick
Banting és Charles Best James Collip rájöttek, hogy a
hasnyálmirigyben van egy vegyület, ami a véráramba
fecskendezve csökkenti a vércukorszintet. A vegyülettel – amelyet szarvasmarhák hasnyálmirigyéből vontak ki – egy diabéteszes kómában lévő kisfiúnak mentették meg az életét. A felfedezők emlékére november
14-ét, Frederick Banting születésnapját, a Nemzetközi
Diabetes Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet
a diabétesz világnapjává nyilvánította.
Az idei évben a Paksi Atomerőmű is csatlakozott a
diabétesz világnapjához. A programok a Hemoglobin
A1C szűrővizsgálat igénybevételi lehetőségének biztosításával indultak. A vizsgálat egy hosszú távú vércukorszint-jelző paraméter. Segítségével megítélhető
az eltelt 6-10 hét átlagos vércukorszint-értéke. Ez jóval
többet mutat, mint az éhgyomri vércukorszint, mivel
annak az adott pillanatban mért értékét az étkezés, a
stressz, a dohányzás vagy az éhezés befolyásolhatja
– tudtam meg dr. Brázay László főorvostól. A vizsgálatot a Nukleo-Med Kft. asszisztensei végeztek, és a
részvénytársaság munkavállalói 85%-os munkáltatói
hozzájárulással vehették igénybe.
Mit (t)egyek, hogy jól (l)egyek? címmel Géringer
Noémi dietetikus előadást tartott, amelyből az ér-

deklődők részletes tájékoztatást kaphattak a cukorbetegség fajtáiról, megismerhették a cukorbetegség
megállapításának módszereit, a még elfogadható értékhatárokat, a veszélyeztetett csoportokat. Ajánlást
kaptak az egészséges táplálkozási szokások kialakításához. A dietetikus felhívta a figyelmet a megelőzés
fontosságára, a kialakult cukorbetegség szövődményeire, amelyek gyakran látásromláshoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, vesekárosodáshoz vagy
lábszárfekélyhez vezethetnek. Hangsúlyozta, ha cukorbeteg van a családban, nem kell számára külön
főzni, hanem olyan étrendet kell kialakítani, amely
az egész családnak megfelelő. Az előadást követő
kérdésekre adott válaszokból az érdeklődők megtudhatták, hogy cukorbetegség kialakulásához vezethet
a túl sok édesség fogyasztása, viszont étcsokoládét
nyugodt szívvel ehetnek, mert a kakaóban lévő antioxidánsok és flavonoidok kedvező hatást gyakorolnak a szervezetre.
Az Erőmű Étterem a diabétesz világnap tiszteletére ebédidőben diabetikus süteményekkel kínálta a
vendégeket. A négyféle diabetikus desszert – kókuszgolyó, zabpelyhes meggyes sütemény, sárgarépa torta és búzacsírás fánkocska – a jövőben bekerülnek az
étterem állandó kínálatába, illetve a megrendelhető
sütemények listájába.LILI
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Felhívás
Atomtoll olvasói díj adományozására

Képek a kirándulásokról
A paksi és a dunaszentgyörgyi iskolások kirándulásokon készített fotók
kíséretében köszönték meg a Paksi Atomerőmű buszos támogatását.

Január közepén zárul az Atomtoll olvasói díj adományozására az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által hirdetett pályázat, mely által
az Atomerőmű újságban tudósítók munkáját az olvasók javaslatai
alapján ismerik el.
Az Atomtoll olvasói díj anyagi vonzat nélküli erkölcsi elismerés, amelyet egy golyóstoll jelképez. A díj odaítélése az olvasók javaslata alapján történik, minden
évben más kategóriában (emberarcúság, szakma, fotók stb.). A díj átadására első alkalommal 2014-ben kerül sor.
A díjra „A legérdekesebb, leginformatívabb mű” kategóriában a legjobbnak tartott szerző
jelölhető a 2013-ban (legalább hat alkalommal) megjelent írásai alapján.
Fentiek alapján jelölhető: Beregnyei Miklós, Bíróné Nyers Tünde, Bodajki Ákos, Bodnár
Róbert, Faller Gábor, Gáti Norbert, Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János, Hadnagy Lajos,
Kárpáti Viktor, Keszthelyi Katalin, Laszlóczki Ivetta, Lászlóné Németh Ilona, Lehmann Katalin, Lovászi Zoltánné, Orbán Ottilia, Prancz Zoltán dr., Simon Zoltán, Susán Janka, Szerbin Pável, Szucsán Marina, Vadai Zsuzsanna, Varga József, Vöröss Endre, Winter Gábor, Wollner Pál.
A pályázati javaslat beküldésének, jelöléseknek határideje és módja:
• 2014. január 15.,
• portálon: Atomtoll link alatt,
• elektronikusan: atomtoll@npp.hu email címre,
• postán: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71. levélcímre; Jelige: „Atomtoll”,
• személyesen a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának recepcióján
zárt borítékban, „Atomtoll” jeligével ellátva.

A dunaszentgyörgyi iskola 5. osztályosai szép élményekkel tértek haza
a Duna-kanyarból és Budapestről.

* A javaslattevő nevének és munkahelyének, illetve lakcímének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Atomtoll
díj pályázaton az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az adatait kezelje. Az adatok kezelése a pályázat eredményhirdetését
követően megszűnik.

A hagyományőrzés értékei

A paksi II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola nemzetiségi német nyelvet
szorgalmasan tanulói diákjai bécsi kiránduláson vettek részt.

Számos hagyományőrző és gyermekprogram gazdagította a romák kulturális napját az idei
évben. A Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (PRNÖ) által rendezett találkozón a környező falvakból is érkeztek roma hagyományőrzők, akik a változatos zenei stílus mellett
táncokat és gyermekelőadásokat mutattak be. A programban szépségverseny, mazsorett
bemutató és cigány táncverseny is szerepelt – adta hírül a levél, amelyben a szervezők
köszönetüket fejezték ki a Paksi Atomerőműnek a paksi rendezvényhez és a Tolnai Roma
Kulturális Napon való részvételhez nyújtott támogatásért. A PRNÖ lapja, A Mi Utunk is beszámol mindkét kulturális nap eseményeiről. Tolnán a paksi roma fiatalok tehetségei cigány
népi dallamokkal, hip-hop tánccal és cigánytánccal képviselték a paksi roma lakosságot,
őrizve a hagyományt. A Roma Önkormányzatok képviselői reményüket fejezik ki abban,
hogy a jövőben hasonlóan magas színvonalú – nagyközönség előtt is népszerű – igényes
rendezvények megvalósítására nyílik lehetőségük.O.O.

Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport (ÖKO) Alapítvány ebben az évben is meghirdette
az „Ültess fát, életfát!” akcióját, melynek keretében 20 fát osztottak ki.
Jantnerné Oláh Ilona, az alapítvány elnöke elmondta, 2005-ben egy gyerekeknek szánt dal ihlette az akció életre hívását, továbbá annak a hagyománynak a
felelevenítése, hogy amikor kisgyermek
születik a családban, annak örömére fát
ültetnek. Célja a törekvésnek, hogy nőjön
fel egy olyan nemzedék, aki szeretettel és
óvó, védő figyelemmel lesz a természet
ezer értéke iránt. Az élet minősége a környezet minőségétől függ. Az ÖKO Alapítvány
minden évben a támogatói segítségével és az alapítványnak
felajánlott 1%-ból tudja megvalósítani ezt az akciót. Ma már
közel 300 fa, „életfa” fejlődik a
városban. A szülők felvállalják,
hogy az átvett fát elültetik és
gondozzák, hogy együtt cseperedjen gyermekükkel. Az idén
20 fát osztottak ki azoknak a
szülőknek, akik jelentkeztek az

alapítvány felhívására. Azon szülők jelentkezését várták, akiknek gyermeke 2012.
október 1. és 2013. szeptember 30. között
született.
Jantnerné Oláh Ilona a következő gondolatokkal zárta szavait: „A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik.
Születésünk pillanatától egy bonyolult és
elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az
idő múlásával vagy az élet megpróbáltatásai
közepette kihűl, de vannak olyan szerencsések, akiket életük végéig hevít.” (Gerald Durell) Legyen ilyen a következő nemzedék!”
Az akció támogatói voltak: MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., Paks Város Önkormányzata és a DC Dunakom Kft.  Wollner Pál

fotók: Wollner Pál

Ültess fát, életfát!

A paksi II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 4. b osztályosai bikali
osztálykiránduláson jártak.

Unikumok a múzeumban
Újabb értékes könyvritkaságokkal gyarapodott az Atomenergetikai Múzeum
könyvtára. Sikerült néhány igen fontos,
a fő gyűjtőkörbe tartozó szakirodalmat
felkutatni és beszerezni.
Több kötet is kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel hazánkban, az 1950-es
években, az atomenergetika korának
kezdeti szakaszában jelentek meg. Egyaránt megtalálhatóak közöttük külföldi és
magyar szerzők alkotásai. A gyűjtemény
egyik érdekessége, dr. Schroeder Attila:
Atom és ember című művének dedikált
példánya. Többek között ígéretes szakmai
csemege Az atomkor enciklopédiájának
kétkötetes kiadványa is. Az izgalmas olvasmányok közé tartozik Frank László:
Az atom lázadása című regénye, amely a
szerző megfogalmazása szerint is „hiteles
adatokra támaszkodó élményregény”. Figyelemre méltó alkotás dr. Lósy-Schmidt
Ede technikatörténész, a Magyar Műszaki Múzeum alapítójának 1939-ben meg-

jelent, A műszaki muzeális ügy fejlődése
hazánkban című műve.
A teljes állomány megtekinthető az itt
kiemelt kötetekkel együtt az Atomenergetikai Múzeum könyvtárában. Beszter

7

2013. december

Térségi kitekintő

Kalocsai hírek

Zongoristák randevúztak

A Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XI. találkozóját rendezte meg a Liszt
Ferenc AMI november 9-én Kalocsán. Szendrei Imre zongoraművész emlékére minden korcsoportban három díj: kiemelt nívódíj, nívódíj és dicséret kerül kiosztásra minden esztendőben. Szendrei Imre kalocsai származású Chopin- és Liszt-díjas zongoraművész emlékére nővére, dr. Huszka
Lászlóné Szendrei Valéria hozta létre a Szendrei Alapítványt. Az alapítvány legfőbb célja az ifjú és tehetséges zongoristák támogatása, díjazása.
Az alapítvány kuratóriuma 2003-tól elhatározta, hogy a művész nevét,
az alapítvány célját úgy fogja méltó módon tovább vinni, hogy a rendezvényeiket kiterjeszti megyei szintre. Az idei találkozón a bajai, kalocsai,
kecskeméti, kiskőrösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai zeneiskolák diákjai mutatták meg tudásukat.

Átadták a felújított kalocsai sportcsarnokot

November 22-én átadták a sportolni szerető közönségnek az elmúlt hónapokban felújított Városi Sportcsarnokot. A rendezvényen részt vett Czene
Attila, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója, Nagy László kézilabdázó és
Antonio Carlos Ortega, az MKB–MVM Veszprém csapatának vezetőedzője is.
A Kalocsai Kézilabda Club és az önkormányzat által elnyert támogatásokból az épület tetőszerkezetén túl megújult a lelátó, a küzdőtér és az öltözők
is, illetve a teljes víz- és energiahálózat is cserére szorult. Akadálymentesítették a létesítményt, és újabb menekülési útvonalakat is kialakítottak.

Csillag Show

Újra fényesen ragyogtak a csillagok
Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központban november 3-án rendezték a
Csillag Show Táncegyesület IX. Országos
minősítő versenyét: a Csillagfény Parádét. Az ország minden részéről jöttek
versenyzők, hogy a szakmai zsűri előtt
számot adjanak tudásukról. A rendezvényt a Paksi Atomerőmű is támogatta.
A házigazdák fantasztikus eredményekkel zárták a versenyt. Újra fényesen
ragyogtak a csillagok: tizenöt arany-, három ezüstminősítést szereztek a különböző kategóriákban. Volt akrobatikus
pom-pom formáció, showtánc, hip-hop
és street dance műfaj is.
Csillag Show Táncegyesület versenyzői: Asztalos Laura, Bauer Zsófia, Blága Csenge, Kemény Boglárka, Molnár Zsófia, Samai Amanda, Váradi Viktória, Vilk Petra, Rompos Beatrix, Frics Fanni, Gelencsér Bettina, Karsai Gréta, Papp Veronika, Szebényi Sára, Szinger Helga, Blága Csilla. A csoport művészeti vezetője dr. Czárné Nagy
Ildikó.OO

Új műszer a kórház laboratóriumában

A Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott Kalocsai Szent Kereszt
Kórház laboratóriumi osztálya új, világszínvonalú kémiai automatával
gyarapodott nemrégiben. Az új készülék nagy mennyiségű vizsgálat gyors
elvégzésére alkalmas.
Péjó Z.

fotó: Wollner Pál

Újboráldás paksi módra

A Márton-napi újboráldás programja november 9-én kezdődött Pakson, a Sárgödör téren felállított sátorban a Roger Schilling Fúvószenekar csalogatóját követően.
Az eseményen, amelyet a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete a város önkormányzatával közösen szervezett, megjelent Kovács Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára,
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, dr. Kovács Antal,
az atomerőmű kommunikációs igazgatója, Pasi Tuominen, Finnország
Budapestre akkreditált nagykövete, Tóth Ferenc kormánymegbízott, a
Kormányhivatal elnöke és Nagy Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója.
Leber Ferenc, a paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnöke mondott köszöntőt, majd Teller Edit alpolgármester asszony
tolmácsolásában hallhattuk a polgármester újboráldással kapcsolatos
visszaemlékezéseit. A továbbiakban Hajdú János polgármester és Kováts Balázs, a Borbarát Klub tiszteletbeli elnöke köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen Kovács Gábor és Orbán György irodalmi összeállítással, a szekszárdi Bartina zenekar pedig népzenei programmal
szórakoztatta a nagyközönséget.
A Márton-napi újboráldás különleges esemény volt idén a helyi szőlősgazdák életében. Ezen a napon felszentelték és a Jézus Szíve katolikus templomban elhelyezték a Paksi Szőlészek és Borászok Zászlaját
is. A lobogó alapszíne a paksi sillerbor piros színe, rajta a Duna a paksi
dombokkal, a kereszténységet jelképező kettős kereszt, amelyre szőlőindák futnak fel, alatta latinul és magyarul a következő felirattal: „Békében virulnak a szőlődombok”. A boráldásra a termelők üvegpalackban,
névvel ellátott 2013-as évjáratú boraikat is elhozhatták.
A felszentelt zászlót november 10-én ünnepélyesen elhelyezték a
római katolikus Jézus Szíve templomban. 
Orbán Ottilia

Színvonalas program, megmérettetéssel
A XVI. Paksi Amatőr Pop-rock-jazz Fesztiválról
Ruff Ferenc fesztiváligazgatótól, a Művészetekért
Egyesület elnökétől kaptunk tájékoztatást.
A fesztiválunk célja kettős: egyrészt színvonalas zenei programot biztosítani a paksi és Paks környéki
fiatalok számára, másrészt lehetőséget adni tehetséges amatőr zenekaroknak a nagyközönség, illetve
értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésre, tapasztalatszerzésre. A fesztivál évenkénti megrendezésével úgy gondoljuk, hogy egy népszerű, a szakma
szemszögéből fajsúlyos hagyományt teremtettünk.
Idén 18 együttes kapott lehetőséget a bemutatkozásra az amatőr pop-rock fesztiválon a több mint 30
jelentkező közül. A döntőre végül 11 jött el, s mutatkozott be a neves zenészeket, szakembereket felvonultató zsűri előtt. Minden produkciót részletes értékelés követett, ahol a bírálók mind a negatívumokat,
mind a pozitívumokat sorra vették. Én ezt tartom a
tehetségkutató egyik legfontosabb erényének. Nagy
öröm volt számomra, hogy két egykori tanítványomat is viszontláthattam. Egyikük a paksi Mukli Péter kiemelkedően szerepelt, a közönségszavazatok
alapján a legjobb fesztiválzenésznek választották.
Rendkívül sok dicséretet kapott a túrkevei Dream
Combination, kiemelték az összhangot, pontosságot, lelkületet, azt mondták, a csapat együtt van,
színpadra érett. Berki Tamás még azt is hozzátette,
az énekesnek kincs van a torkában. Az eredmény
visszaigazolta ítéletét, Kiss Bernadett lett a fesztivál
legjobb énekese, a legjobb gitáros a dunaföldvári Sziegl Erik, a Reggaena zenekarból, ugyaninnen a leg-

jobb basszusgitáros Szabó Kristóf Márk, a legjobb
dobos Telek Attila. A billentyűsök legjobbjának a
Dream Combination tagját, Kiss Istvánt választották. Első lett, így ott lehet az országos tehetségkutatón, a Hangfoglalón a solymári Kalef, második lett
az érdi Weddings Day, a harmadik helyen osztozott
a budapesti Sound Circus és Orosházáról a Black
Band.
Több együttes nyert fellépési lehetőséget, a Prionsix a XVII. Légrádi Antal Rockfesztiválon, a Weddings Day egy miskolci fesztiválon, valamint a 2014es Peron tehetségkutatón mutatkozhat be. A START
KLUB tehetségkutatón a Black Band léphet színpadra, míg a Mirror Cafe-ban két együttes is közönség
elé léphet, a Season és a Drem Combination. Idén
először volt diákok alkotta ifjúsági zsűri, amely a Kalef zenekart különdíjjal jutalmazta.
A zsűri elnöke Berki Tamás, a Liszt F. Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszakának és a Kőbányai Kön�nyűzenei Szakiskola és Tanárképző énektanára volt.
Zsűritagok voltak: Papp Gyula, a P. Mobil együttes billentyűse, a Skorpió Dinamit volt billentyűse,
Sárdy Barbara, a Mother Funker együttes énekese,
szövegírója, Hímer Bertalan rockzenei szakíró, gitáros és Újfalusi Gábor, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
A hagyományoknak megfelelően idén is volt
sztárvendég, a Gébert Ulbert Project Pákai Petrával. Egy különleges, csak erre az estére szóló felállásban érkeztek és játszottak nekünk.

Wollner Pál
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Karácsonyi ajándék
a várostól

Évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat az ünnep előtt ajándékkal kedveskedik
a városban élő nyugdíjasoknak. Az igénylés
és a kiszállítás menete nem változott, a lehetőségről szórólapon tájékoztatja az érintetteket a város.

Döntött a testület

Átalakul a hajléktalan-ellátás, módosult a
temetőkről és temetkezésről szóló helyi rendelet, pályázatot írnak ki a szociális intézmények igazgatói állására. Egyebek mellett
ezekről a témákról tárgyalt novemberi soros
ülésén a város képviselő-testülete.

Felkészülten a téli időszakra

A város zöldterületei felkészülten várják a
téli időszakot. Idén a legnagyobb feladat a
fáknak és a cserjéknek a pótlása. Az erre
szánt keret összeg nagyjából 4,5 millió
forint, amit Paks Város Önkormányzata
biztosít.

Adventi megemlékezések

Adventi udvar, díszkivilágítás és egyedi karácsonyi képeslapok – így készült a város
az ünnepre. A programsorozat advent első
vasárnapján, december elsején közös gyertyagyújtással indult a Városháza előtti téren,
ahol mézes sütemény és teakóstoló várta az
oda látogatókat. A helyi alkotók részvételével zajló adventi kézműves kirakat eseményén is gyújtottak gyertyát a Csengey Dénes
Kulturális Központban.

35 éve, 1978. november 24-én a paksiak
új művelődési központot vehettek birtokukba. Az elmúlt 35 évben, nevében,
feladatrendszerében is többször megújult az intézmény. Kezdetben Munkásművelődési Központ, aztán Városi
Művelődési Központ, majd 2012. január 22. óta Csengey Dénes Kulturális
Központ néven várja a látogatókat.
Az intézmény szervezeti formája az idők
során átalakult. Önálló intézményként
kezdett, majd kibővült, és tagintézménye lett a mai Erzsébet Nagy Szállodában
működő Ifjúsági Ház és a nyugdíjasklub,
később a Városi Könyvtárral, a Paksi
Képtárral közösen alkották a közművelődési intézmények igazgatóságát. 2011ben Közművelődési Kht., ezt követően
a törvényi szabályozásnak megfelelően
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. formában irányítják a négy telephellyel rendelkező, önkormányzati tulajdonú kulturális szervezetet.
A Csengey Dénes Kulturális Központ
mellett a Dunakömlődi Faluház, a 2013ban átadott újjáépült Cseresznyéskert
erdei iskola és a Siófok-sóstói nyári gyerektábor nyújtotta színes, szerteágazó
szakmai feladatát jelenleg hét népművelő-kulturális szervező és egy könyvtáros látja el. A teljes kollektíva 22 lelkes,
elhívatott munkatárs, akik önként vállalják az estébe, sokszor éjszakába nyúló
programokkal, hétvégi rendezvényekkel
járó fáradalmakat.
Hárman közülük tanúi voltak a 35 évvel ezelőtti intézményátadásnak, és azóta
is töretlen szorgalommal dolgoznak: Balog Pálné, Gutai Istvánné és Szakácsné
Baller Veronika.

fotó: Wollner Pál

Paks város hírei

Térségi kitekintő
35 év a kultúráért

Az intézmény vezetői: 1978–1986:
Bordás István,1987–1998: D. Szabó Mária, 1998–2011: Darócziné Szalai Edit és
Balog Pálné, 2011-től Hefner Erika és
Balog Pálné.
Az ünnepen visszatekintettek az elmúlt 35 év rendezvényeire, programjaira,
eseményeire, „Kultúrtörténet egy intézmény kapcsán” címmel a Munkásművelődési Központtól a nonprofit kft.-ig.
A megnyitón Hefner Erika szakmai igazgató és Balog Pálné gazdasági igazgató
mondott beszédet. A kezdetekről Bordás
István, az intézmény első igazgatója emlékezett. Közművelődési Intézmények Igazgatóságáról Herczeg Ágnes nyugalmazott
könyvtárigazgató beszélt. Az együttgondolkodásról, együttműködésről Tell Edit

Hosszan tartó hullámvölgyben
az MVM–Paks
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Novemberben sem lett sokkal fényesebb az MVM–Paks labdarúgó-csapatának bajnoki szereplése, mint amilyen októberben volt.
A zöld-fehérek az OTP Bank Ligában az év 11. hónapjában a Szombathelyi Haladástól hazai pályán, míg idegenben Pápán is 1 : 0-s vereséget szenvedtek. A Fehérvári úti klub lapzártánkig egyetlen pontját a Ferencváros
ellen szerezte, a paksi stadionban 2 : 2 lett a végeredmény. A csapat 15 forduló után 16 ponttal a 12. helyen állt. Az egylet a Kaposvár ellen (2 : 0) szeptember 13-án győzött utoljára. Haraszti Zsolt ügyvezető az okokat a nyári
átigazolásokban véli felfedezni. „Több játékos úgy esett be a klubhoz, hogy
komoly kihagyások voltak a hátuk mögött. Nem véletlen az, hogy a második
félidőben több futballistánk is kifúj, egyértelmű, hogy erőnléti gondokkal
küzdenek. Nem gondoltam, hogy ennyire meghatározó lesz ez a probléma
a csapat életében, de tudomásul kell venni. Ezeket a gondokat menet közben kell rendezni”– fogalmazott Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője.
A Ligakupában azonban már sokkal jobban teljesített Horváth Ferenc
alakulata. Székesfehérváron a Videotont 4 : 1-re, majd a Kozármislenyt
3 : 0-ra verte az MVM–Paks, így csoportjából első helyen jutott tovább a sorozat legjobb 16 egylete közé. A csapat vezetése novemberben a Ferencváros elleni összecsapás előtt szurkolói ankétra várta a szimpatizánsokat.
A drukkerek, Horváth Ferenc vezetőedző, Éger László csapatkapitány valamint a két ügyvezető, Balog Judit és Haraszti Zsolt közösen vitatták meg a
teljesítményt. Az eseményen elhangzott, hogy a stadionban a Magyar Labdarúgó-szövetség beruházásaként elkészült az új beléptető rendszer, ami az
FTC látogatásakor zökkenőmentesen vizsgázott. 
Faller Gábor

alpolgármester és Hefner Erika szakmai
igazgató előadása hangzott el.
Délután Decsi-Kiss János Babits-díjas
képzőművész, a Magyar Kultúra Lovagja
„Kendermag és atommag” textilképeinek
kamarakiállítását Tell Edit alpolgármester nyitotta meg. Közreműködött Berta
Alexandra Junior Prima díjas citerás népdalénekes.
Ezt követően a színházteremben köszöntő hangzott el Czink Judit főtanácsostól, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna
Megyei Irodájának vezetőjétől és Tell Edittől. Az elmúlt időszak eseményeiből készült filmösszeállítást is megtekinthették
az érdeklődők. Az intézmény támogatóinak, munkatársainak köszöntését jubileumi operettgála zárta. 
Wollner Pál

Békés,
meghitt
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk!
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Erőműves híradások

fotó: Bodajki Ákos

Gyakornokok és mentoraik

Új belépők köszöntése
mukra a felvétellel olyan időszak érkezett el, amelyre már régóta vártak,
és most megtapasztalhatják belülről
is cégünk életét. Hangsúlyozta, hogy
az atomerőműben hosszú távon lehet
munkára számítani, az itt dolgozók
számára a részvénytársaság biztos és
kiszámítható megélhetést nyújt. Végezetül eredményes munkavégzést,
sok sikert és jó egészséget kívánt az új
kollégáknak.
Az új belépők a szakterületi igazgatóktól vették át az ezüstözött emlékérmet, amelyen az erőmű látképe
mellett a munkavállalók neve és belépésük időpontja szerepel.
Új belépő kollégáink:
A vezérigazgató közvetlen szervezeteiben:
Ifj. Dr. Gerse Károly jogi főszakértő/
helyettes vezető jogtanácsos
Az üzemviteli igazgatóságon:
Bogdán György elektrikus

egy prezentáció keretében számolnak be. Erre
első alkalommal december 3-án került sor. A
humán igazgató hangsúlyozta a gyakornoki mentorok szerepének fontosságát abban,
hogy a fiatal kollégák minél előbb, minél eredményesebben beilleszkedhessenek és hatékonyan tudják ellátni a feladataikat. Kiemelte,
hogy ez a program a gyakornokok számára jó
kapcsolatépítési lehetőség a munkatársakkal,
mentorokkal, valamint a többi gyakornokkal,
és nem utolsó sorban, lehetőség a munka világával történő ismerkedésre.
A köszöntőszavakat követően a gyakornoki programban résztvevő diákok a szakterületi
igazgatóktól névre szóló emléklapot vettek át.
A program résztvevői és mentoraik:
Műszaki igazgatóság, építészeti osztály:
Hecz Sylwia Gabriella építész szak, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem –
gyakornoki mentora: Kirizsné Buják Mariann
vezető mérnök
Karbantartási igazgatóság, biztonsági rendszer osztály:
Szebényi Réka villamosmérnök szak, Óbudai
Egyetem – gyakornoki mentora: Bodó Gyula
művezető
Gazdasági igazgatóság, logisztikai főosztály:
Pesti Alex műszaki menedzser szak, Dunaújvárosi Főiskola – gyakornoki mentora: Széles
András raktárvezető
Sárközi Petra közgazdász szak, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – gyakornoki mentora: Böröcz László csoportvezető
Szabó Balázs gazdaság-informatikus szak, Dunaújvárosi Főiskola – gyakornoki mentora: Böröcz László csoportvezető.

A karbantartási igazgatóságon:
Herger Attila technológus mérnök
Koleszár Norbert karbantartási műszaki ellenőr
A gazdasági igazgatóságon:
Bucsi Ágnes szerződéskötő
Zajacsné Rátkai Anita adószakértő
A humán igazgatóságon:
Bognár Róbert humánpolitikai ügyintéző.

LILI

Ezüstkártyában részesült dolgozóink:
Fábián Zoltán
Adorján János
Fejes István Béla
Árvay Tamás
Főglein Tamás
Bajnai Péter Krisztián
Gál Tamás
Bayer Ottó
Szánóczkiné Bujna Éva
Benkő Ádám
Gazdag Viktor
Berkó János
Gőbölös Kálmán
Bérces Béla
Gyulai Károly
Bordács József
Hamvas Attila
Bottyán János
Hirt József
Csillag Tibor
Kabai Péter
Csötönyi Tamás
Kajári Csaba
Dohány István
Kaszás István
Érdi Zoltán
Kis Ferenc
Fauszt Gábor

fotó: Bodajki Ákos

A részvénytársasággal új munkaviszonyt létesítő munkavállalók
köszöntésére november 7-én került
sor, az irodaépület második emeleti tárgyalójában. Ez alkalommal az
idei év június 1. és augusztus 31. között belépett munkavállalókat köszöntötte a cégvezetés.
A vezérigazgató távollétében Bognár Péter humán igazgató üdvözölte
a részvénytársasággal új munkaviszonyt létesített kollégákat. Köszöntőjét azzal kezdte, hogy ez alkalommal
családias hangulatú találkozóra kerül
sor, mivel összesen hét új munkatársat
köszönthetünk. A korábbi időszakban
a jelentősebb létszámú nyugdíjazás
miatt az új belépők száma is magasabb volt, az idén viszont kevesen vonultak nyugdíjba, amelyhez igazodik
a felvételt nyert kollégák száma is.
Elmondta, hogy a tavalyi évben ünnepelhettük a Paksi Atomerőmű 1.
blokk indításának 30. évfordulóját, és
kiemelt esemény volt a részvénytársaság életében az is, amikor megkaptuk
az 1. blokk üzemidő-hosszabbítási
engedélyét. Az újabb 20 évre szóló üzemidő-hosszabbítást a további
blokkokon is végre kívánjuk hajtani.
Ez a jövőkép a jelenleg üzemelő blokkokra vonatkozóan, de bízunk benne,
hogy új belépő munkatársaink Paks
II. életében, működtetésében is komoly szerepet fognak vállalni. A humán igazgató kitért arra, hogy az új
kollégák között vannak olyanok, akik
külsős munkavállalóként már korábban kapcsolatban álltak velünk, szá-

Hagyományteremtő céllal, november 7-én
került megrendezésre a részvénytársaságnál szakmai gyakorlati idejüket töltő gyakornoki programban résztvevő felsőfokú
intézmények hallgatóinak köszöntése.
Olyan eseményen vagyunk jelen, amely eddig nem jellemezte a részvénytársaság életét – kezdte köszöntőjét Bognár Péter humán
igazgató. Elmondta, a program célja, hogy a
tagvállalatonként eltérő gyakornoki foglalkoztatás és rendszerek helyett egy egységes
és hatékony, a HR-részstratégiában megfogalmazott toborzási, kiválasztási célokat támogató program jöjjön létre. A program szervezett
keretek között, egységes struktúrában nyújt
kiváló szakmai tapasztalatot az egyes felsőoktatási intézmények hallgatói számára, erősíti
a munkáltatói márka ismertségét, támogatja
az MVM Csoport toborzás-kiválasztási céljait,
elősegíti a kritikus pozíciók megfelelő utánpótlását, valamint költséghatékony megoldást
biztosít adminisztratív és alapvetőbb szakmai
feladatok ellátására. Ismertette a gyakornoki
program részleteit, amely szerint a diákok a
gyakornoki idejük teljes időszakára egy szakterülethez vannak rendelve, de több, a szakterülethez kapcsolódó osztályon is dolgozhatnak
a folyamatok jobb megismerése, a specifikus
ismeretek megszerzése érdekében. A program
során a hallgatók egy előre meghatározott
témakörben egy személyes projektet valósítanak meg, amelyben a támogatásukra kijelölt
mentor segíti munkájukat. A személyes projekt lehet az adott szakterülethez kapcsolódó
feladat, probléma kifejtése, megoldási javaslatok kidolgozása vagy a gyakornok szakdolgozatának témaköre. A hallgatók a személyes
projekt megvalósításáról a többi gyakornok, a
gyakornoki mentorok, a szakmai szervezetek
vezetői és a humán szervezet képviselői előtt

Ezüstkártyásaink novemberig
A Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program részeként májusban
került bevezetésre a motivációs program, amely keretén belül ezüstkártyákat adományozhatnak a munkahelyi vezetők,
ösztönözve a munkavállalókat a példaértékű, biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására.
A program indítása óta 65 munkavállaló kapott ezüstkártyát,
köztük egyre többen kettőt, illetve hármat.

Kis Tamás Ágoston
Kiss Andor
Kiss Gábor
Koleszár Norbert

Kohlmann Béla
Kovács Attila
Kovács György
Kovács József

Kőműves István
Ludányi Miklós
Makovecz Gyula
Medveczky Gábor
Menzer János
Menyhei Zsolt
Mészáros János
Müller Attila
Paczolai József
Páskuly Gyula
Pálosi Attila
Pásztor István
Péter Jenő
Rácz István
Sallai János

Sáfrány István
Sánta László
Somodi Gábor
Szutor János
Takács Imre
Takács Zoltán
Tancsa János
Tiborcz Ferenc
Tumpek József
Ujszászy József
Varga Péter Gyula
Velencei János
Winecker Ferenc
Zentai Tibor
L.I.
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OSZTÁLYTABLÓ

VILLAMOS ÜZEMVITELI OSZTÁLY A–B műszak

Fenes Frigyes
fotók: Bodajki Ákos

művezető

Bajon, e Tata melletti faluban született 1957-ben.
Erősáramú szakmai tanulmányai befejezését követően
a Nagyatádi Konzervgyárban helyezkedett el villanyszerelőként. 1976–77ben elvégezte az erősáramú technikusi
szakot. Az egyik osztálytársától hallott
arról, hogy villamos végzettségű szakembereket keresnek az atomerőműbe.
1977 tavaszán felvételizett, és szeptember 30-án már az üzemvitel első fizikai
dolgozója lett. Az A műszakban kezdett,

és azóta is ebben a műszakban végzi
munkáját.
1985 márciusában művezetői hatósági
jogosító vizsgát tett, és ez év április 1-én az
1. blokki A műszak villamos művezetőjévé nevezték ki. Ezt a beosztást 1989. május 1-jéig látta el. Ekkor állt fel a villamos
üzemviteli osztály külsőüzemi szolgálata.
Mivel szerette a kihívásokat, jelentkezett
külsőüzemi művezetőnek, amit el is fogadtak. Jelenleg is ebben a beosztásban
dolgozik. Munkaterületéhez tartoznak a
400/120 kV-os és a 20/6 kV-os állomás, a
felvonulási és üzemi transzformátorháló-

Kis László

Almási
Pál

vezető elektrikus

Szekszárdon született 1983. szeptember 25-én.
Általános iskoláit a paksi Bezerédj Általános Iskolában végezte, majd az ESZI-ben érettségizett
és elektrotechnikai technikus vizsgát tett.
Kezdetben, 2003 és 2006 között nyaranta dolgozott az erőműben külsős
cégeknél, majd 2006 januárjában került a villamos üzemviteli osztályra atomixes alkalmazottként. Még ebben évben, szeptemberben PA Zrt.-s állományba került. Elektrikusi társasági vizsga után a 2. blokk A műszakjában
dolgozott elektrikusként. 2011 őszén sikeresen hatósági vizsgát tett, így jelenleg a 2. blokkvezénylőben vezető elektrikus továbbra is ebben a műszakban, egy nagyon jó csapatban. Feladatai közé tartoznak az emberek koordinálása, mut-ok forgalmazása, valamint az üzemzavarok elhárítása.
Édesapja az atomerőműben szekunder köri szolgálatvezető, édesanyja
az MVM Kontó Zrt.-nél számlakönyvelési osztályvezető, bátyja pedig az
atomerőműben sugárvédelmi mérnök.
László barátnőjével él Dunakömlődön, ahol a nemrégiben vásárolt házukat építgetik szabadidejükben. Ha a három műszak és a felújítás mellett jut
rá idejük, akkor szívesen sétálnak a falu körül kutyájukkal. Szívesen csillagászkodig, ha éppen nem éjszakás, és sportként power kiteozni (paplansárkányozni) szokott.
Kollégákkal a munkahelyen kívül is tartják a kapcsolatot, együtt motoroznak, szórakoznak.

Orbán Ottilia

vezető elektrikus
Pakson született 1967.
április 29-én, de dunakömlődi származású. Itt végezte az általános
iskoláit is. Budapesten az Üteg utcában folytatta középiskolai tanulmányait, és 1985-ben
érettségizett. Még ebben az évben ősszel kezdett el dolgozni az atomerőműnél az üzemviteli
osztályon villanyszerelőként, ahol a mai napig
is dolgozik. 1987-ben megszerezte a technikusi végzettséget, és erősáramú technikusként a
B műszakban dolgozott. A katonaságot követően került az 1. blokki A műszakba. 2012-ben
sikeres hatósági vizsgát tett, és négy évig volt
tartalék elektrikus, majd az 1. blokkra került
mint vezető elektrikus. Azóta is itt dolgozik folyamatos műszakban. Meggyőződése szerint a
műszakozásban a délelőttös műszak a legnehezebb, a többivel nincs is problémája, viszont az
ünnepnapokat már egyeztetni kell a családdal.
Három gyermeke van, akikre nagyon büszke. A fia a legkisebb, aki 16 éves és középiskolás.

Csabai Zoltán
elektrikus

Szekszárdon született 1983 januárjában. Gyermekéveit Dunaszentgyörgyön töltötte,
itt járt általános iskolába is. Ezt követően
tanulmányait Szekszárdon, az Ady Endre
Szakközépiskolában folytatta, ahol villamoshálózat-szerelő végzettséget szerzett.

A szakmunkásvizsga letétele után a paksi
Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett
le 2002-ben.
2003-ban került a Paksi Atomerőmű területére, a Gépkar Kft.-nél villanyszerelőként kezdett el dolgozni. Még ebben az évben felvételt nyert az Atomix Kft.-hez, a villamos üzemviteli osztályon helyezkedett el,
szintén villanyszerelő munkakörben, ahol

Nagy Ferenc
elektrikus

1962-ben született Szekszárdon.
Családja gyermekkora óta Tolnán
élt, ezen a településen nevelkedett fel. Általános iskolába is itt
járt. Középfokú tanulmányait a
budapesti Üteg utcai Villamosipari Szakközépiskolában
végezte 1977–81 között. 1982-ben került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz a villamos tmk-ba. Itt villanyszerelői
munkakörben az üzemzavar-elhárító csoportban dolgozott, ez a szervezet volt a jelenlegi villamos karbantartási

zata, a dízelgenerátorok és a főépületen
kívüli összes épület villamos elosztói és
berendezései (vízmű, H2 üzem, N2 üzem,
KAIG-raktárak, beruházási terület stb.).
Munkáját 1980-ban az „Atomerőmű
építkezésén végzett kiváló munkáért”
emlékéremmel, 1997-ben a Biztonságos
Üzemeltetésért díjjal, 1998-ban Céggyűrűvel, 2005-ben az Atomerőmű Biztonságos Üzemeltetője díjjal ismerték el.
Frigyes kertes családi házban lakik,
ebből adódóan a szabadidő eltöltése sohasem okoz neki problémát: a ház körül
mindig adódik munka. Szeret kertészkedni, szinte minden gyümölcsfajtából
vannak fái. A maradék szabadidejét pedig az unokájával, illetve a családjával
tölti el szívesen.

A középső gyermeke, a fiatalabb lánya most fog
érettségizni és orvosnak készül, a nagyobbik 21
éves és a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnöknek tanul, a harmadik félévét kezdte
meg.
Pál jelenleg Bölcskén él családjával családi
házban. Felesége a bölcskei óvodában dadaként
dolgozik. Szabadideje sajnos most nincs, mert
minden energiáját és idejét leköti a mezőgazdasági munka, a virágok termesztése. Ezenkívül
gyümölcsöse és szőlője is van, de a legnagyobb
„hobbija” most a ház helyreállítása. Sajnos történt egy nagyobb csőtörés, aminek a helyrehozatala sok munkát és türelmet igényel. Úgy gondolja, hogy munkával el van most látva bőven.
Tervei közt szerepel, hogy végre hódolhasson ismét a horgászatnak, ha ideje majd engedi. Hosszú távú terve a lakás rendbehozatala, de
mégis a legfontosabb jelenleg a gyerekek támogatása a továbbtanuláshoz. Véleménye szerint
megváltozott a világ, ha jó képességű a gyerek,
több segítségre és odafigyelésre van szüksége. Ha
megkérdezik tőle, hogy mégis mi a legfontosabb
dolog az életében, a válasz: a család.

Orbán Ottilia

megkezdte a betanulási időszakot. Kezdetektől három műszakos munkarendben
dolgozik. Feladatai közé tartozik a villamos
főberendezések üzemeltetése és ellenőrzése
is. 2004-ben került át az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. állományába. Időközben Pakson, az Energetikai Szakközépiskola képzésére jelentkezett, amelynek zárásaként
gépésztechnikusi végzettséget kapott.
A szakterületi, valamint a szakmai elméleti ismeretek elsajátítása után 2005-ben tett
társasági jogosító vizsgát, ezt követően került elektrikus munkakörbe.

osztály elődje. 1990-ben viszont váltott, önállósodni szeretett volna, elindított egy villanyszerelési vállalkozást.
Ezt a tevékenységét öt évig folytatta, majd egy, a lakóhelyén működő cégnél dolgozott CNC-gépkezelőként 2006ig.
2006-ban visszatért a Paksi Atomerőműbe, egy külső cég
alkalmazásában mint villanyszerelő. Majd 2008 decemberében került át a részvénytársaság állományába, a villamos
üzemviteli osztályra, elektrikusi munkakörbe, az 1. blokki
A műszakba. Jelenlegi is ebben a műszakban és munkakörben végzi napi feladatait, de most nem a blokkon, hanem a
külső üzemi villamos szolgálat keretein belül. Korábban a
generátor-segédüzem, a 6 és a 0,4 kV-os elosztók, akkutelepek ellenőrzése, kezelése volt a feladata. A jelenlegi munka-

Feleségében, Marikában – mint mondja – olyan szerető társra talált, aki immár
38 éve mindenben segíti, támogatja, s az
egész családot összefogja. Mindig mindenben lehet rá számítani. Szerinte ő a
világ legjobb felesége.
Nagyobbik lánya, Ivett, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában tanít. Neki
van egy kilenc és fél éves kisfia, Patrik,
aki jelenleg az egyetlen unoka, s az egész
család szemefénye. Kisebbik lánya, Marianna, a Dunacenter alkalmazásában az
irányítástechnikai üzemviteli osztályon
dolgozik mint műszaki ügyintéző.

Prancz Zoltán

Tanulmányait tovább folytatta, 2006ban Pécsett a Zipernowsky Károly Műszaki
Szakközépiskolában villamos gép- és berendezési technikus minősítést szerzett.
2007-ben költözött párjával Paksra, majd
2008-ban összeházasodtak. Két gyermekük
van, 2009-ben született fiuk, Balázs, 2012ben pedig lányuk, Nóra.
Szabadideje nagy részét megpróbálja családja körében eltölteni, amikor lehetőségük
adódik kerékpározni szoktak.

Gyöngyösiné Nyul Petra

helyén, a szolgálathoz tartoznak a külső üzemi transzformátorok, villamos elosztók, dieselgenerátorok. Többek között a vízkiviteli műben, a nitrogénüzemben, a vegyészeten,
az eü. épületben vagy éppen a KKÁT-n és a KGYK-ban lévő
berendezések is az ő ellenőrzésük alá esnek, emellett különböző kapcsolási műveleteket is végrehajtanak.
Ferenc megszokta a műszakos életvitelt, ehhez hozzájárul az is, hogy jó közösségben dolgozik.
Párjával Tolnán élnek, három unokájuk van.
A ház körüli teendőkkel és a tolnai holtágon horgászattal
tölti szabadidejét.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Pfeifer László
elektrikus

Szekszárdon született, 1978. március 17-én. Itt végezte az általános
iskolát és szakmai tanulmányainak egy részét: villanyszerelő, villamoshálózat-szerelő szakmunkás bizonyítványt szerzett.
A későbbiekben leérettségizett, majd a
pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában a villamos gép és berendezései technikusi vizsgát is letette.
Szakmai pályafutását Szekszárdon, a
Dédász Rt.-nél (ma E.ON) kezdte. Munka
melletti folytatólagos tanulmányait és szak-

mai gyakorlatát is itt végezte. Hálózati önálló szerelő munkakörben kezdett dolgozni,
majd 2001-től hálózati főszerelő, 2003-tól
pedig koordinátor beosztásba került.
2009 októberében az Atomix Kft.-nél helyezkedett el, ennek révén került az atomerőműbe. Miután a hathetes alaptanfolyamot elvégezte, az 1. blokk B műszakjában
kezdte meg atomerőműves betanuló elektrikusi munkáját. 2010-ben, az osztályon
történt személyi változások következtében
felvételt nyert társaságunk állományába.
2011-ben sikeres társasági jogosító vizsgát tett. Azóta elektrikusként dolgozik,

Laszlóczki
Péter József

Fröhlich
Viktor

vezető elektrikus

1981. április 19-én született Dunaújvárosban. Paksi származású, és az általános iskoláit is Pakson végezte. 2000-ben fejezte be tanulmányait az ESZI-ben, mint villamosenergia-ipari technikus.
2003-ban nyert felvételt az erőmű villamos üzemviteli osztályára villanyszerelői munkakörbe, amit a 2. blokk D műszakjába töltött. Munkahelyi vezetője kérésére, javaslatára 2007-ben
hatósági vizsgát tett, és azóta vezető elektrikusként dolgozik a
2. blokk B műszakjában.
Napi feladatait a blokk villamos rendszerének üzemeltetése,
üzemzavarok elhárítása és a másik szakterületek által igényelt
operatív műveletek elvégzése teszik ki.
2012-ben megkapta az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjat, és az évek során többször részesült jutalomban.
Távolabbi céljai, tervei között szerepel, hogy ha lehetősége
lesz rá szakmailag előrelépni a munkavégzés területén, és művezetőként levizsgázni. Tervek között szerepel még egy szakirányú főiskola elkezdése és elvégzése.
Péter feleségével Pakson él. Hobbija a motorozás, és ha az
idejük engedi, a feleségével túrázik belföldön és külföldön egyaránt. Ezenkívül van a családnak egy csónakja, és ha az idő és a
vízállás engedi, akkor a maradék szabadidejüket a Dunán töltik.

Orbán Ottilia

elektrikus

1972. december 16-án született Budapesten, majd Százhalombattán élt szüleivel. Szülei házassága megromlott, útjaik szétváltak, és Viktor az édesanyjával
maradt. Ezt követően több helyen végezte az általános iskoláit. Andocs nevű kisközségben kezdte, majd
Kölesden és végül Százhalombattán fejezte be az iskoláit. A középiskolában először (egy évet) Esztergomban vezetékes hírközlő szakon tanult, majd Érden erősáramú berendezésszerelő szakon. Végezetül
Szekszárdon az 505-ös szakközépiskolában tette le a
szakmunkás vizsgáit.
1989-ban költözött Paksra édesanyjához, aki az
erőmű dolgozója volt már 1987 óta. Az iskola befejezése után gyakorlatilag sikerült az atomerőműnél elhelyezkednie 1991-ben a villamos üzemviteli osztályon,
és azóta is itt, elektrikus beosztásban dolgozik. A D
műszakban kezdett, majd 1994 óta a B műszakos a 4.
blokkon. Biztonságos Üzemeltetésért díjban részesült
1996, 1997, 1999 és 2000-ben. Többször kapott anyagi
elismerést az átrakáskor végzett munkában való részvételért. A kezdetektől fogva műszakozik, amit nagyon
szívesen végez. Leginkább a délutános és éjszakás műszakot kedveli. Véleménye szerint műszakosnak szü-

Csobán János
művezető

1971-ben született
Szekszárdon. Valódi gyökerei Dunakömlődre vezetnek. Az általános iskola alsó tagozatát ott,
a felsőt Pakson, a 2. sz. általános iskolában,
a középiskolai tanulmányait pedig a paksi
Energetikai Szakközépiskolában erősáramú szakon végezte. Abban az időben –
emlékszik vissza – az ESZI még épülgetett,
nem volt még főiskolai épület, sem a sport-

csarnok vagy a konyha, sőt még a saját mérőtermük kialakításában is részt vettek.
Az erőmű iránti elkötelezettséget már ott
beoltották a vénáikba – teszi hozzá.
1987-ben szakmai gyakorlatra jártak az
erőmű villamos szakterületeire, így átfogó
képet kaptak az ott zajló munkafolyamatokról. 1989-ben pedig már munkavállalóként lépte át a Paksi Atomerőmű kapuját, az
üzemviteli igazgatóságon helyezkedett el,
kezdetben villanyszerelő, majd elektrikus

Sáfrány István
szolgálatvezető

1972-ben született
Pakson. A város
szomszédságában
lévő településen,
Dunaszentgyörgyön járt általános iskolába, szüleivel itt éltek, itt nevelkedett.
Középiskola tanulmányait a paksi Energetikai Szakközépiskolában folytatta, ahova
1987-ben nyert felvételt villamos gép- és
készülékszerelő szakra. Az iskola alatt az

ugyancsak az 1. blokk B műszakjában. Mint
mondja, eddigi pályafutása az áramszolgáltatónál és az erőműben is üzemeltetési területen zajlott, ez a terület áll hozzá közel, s
hálás azért, hogy az eredményes munkához
most is minden szakmai segítséget megkap,
a saját műszakban lévő szakmai feletteseitől
és a blokkon lévő többi kollégától egyaránt.
A jelenlegi beosztásában az erőmű villamos rendszereinek üzemeltetése, üzemviteli ellenőrzése a feladata (köztük a generátor, transzformátor, villamos elosztók is).
A főjavítások alatt a karbantartási munkák
előkészítését, a munkaterületek kiadását,
visszavételét intézi. Munkája során a legfontosabb szempontnak tartja, hogy azt a
munkavédelmi szabályok betartásával, az
egyéni védőeszközök viselésével, baleset-

erőműben töltötte szakmai gyakorlatát,
így korán megismerkedhetett az itt folyó érdekes és felelősségteljes munkával.
Az ESZI elvégzése után 1991. augusztus
5-én helyezkedett el első és eddig egyelten
munkahelyén, a Paksi Atomerőműben.
Először a 400 kV-os alállomásra került,
ügyeletes villanyszerelő beosztásba. (Ma
már ez az alállomás a Mavir üzemeltetésébe tartozik.)

mentesen végezze – mert „nagyon fontos,
hogy a nap végén mindenki egészségesen
térjen haza a családjához”. Szintén fontosnak tartja a más szakterületekkel való jó
együttműködést: Az erőműben eltöltött néhány év alatt kiváló szakmai gárdát ismert
meg, amely nagymértékben megkönnyíti a
mindennapi munkát.
Laci jelenleg Decsen él a családjával. Kevés szabadidejében szeret velük, illetve a barátaival közös programokat szervezni. Mint
mondja, a család mindennapjai egy örömteli esemény miatt idén szeptemberben megváltoztak: megszületett Mira nevű kislánya,
akit feleségével nagyon vártak már. Szeretne minél több időt vele tölteni.

Prancz Zoltán

letni kell, az ő szervezete rendkívül jól alkalmazkodott
ehhez. Ezt a fajta életvitelt fizikailag is bírni kell, a családnak pedig tolerálni azt. Íratlan szabály, hogy általában ünnepnapokon nem mennek szabadságra, mindenki viszi a saját műszakját.
Viktor Pakson él családjával. Ez a második házassága, amiben él. Két gyermeket hozott felsége Csilla
a házasságba, akik 9 és 14 évesek, az első házasságából
pedig van egy 19 éves lánya, aki Sződön az édesanyjával él.
Viktor szabadidejében szívesen barkácsol, kerékpározik, túrázik. 13 éve horgászik, most már egyre többet, ha van ideje. Kedvenc elfoglaltságai közé tartozik a
makettezés és modellezés is. Az utóbbi időben 2010-től
az életük egy kicsit megváltozott olyan szinten, hogy
édesapja nagyon beteg volt és eltávozott az élők sorából. Később a felesége is súlyosan beteg lett, úgyhogy a
túrázás és kerékpározás elmaradt.
Viktornak legfontosabb dolog az életében a család
biztonsága és kényelme. Nagylánya idén fejezi be a
gimnáziumot, éppen jogosítvány megszerzésére törekszik. Elég feladatot és tennivalót adnak a gyerekek. A
családnak komoly tervei vannak, amit próbálnak megvalósítani. Családi ház, nagy kerttel, ahol a kedvenc
időtöltésének hódolhat: a fafaragásnak és bútorkészítésnek, amihez az utóbbi időben egyre inkább kedvet
kapott. Szeretne a közeljövőben többet kirándulni családjával.

Orbán Ottilia

beosztásban. A későbbiek folyamán vezető
elektrikusi hatósági vizsgát tett. A tanulási folyamat itt még koránt sem ért véget, a
villamos művezetői beosztásra is alaposan
fel kellett készülni, és ezúttal is egy hatósági
vizsga keretében számot adni megszerzett
tudásáról. Jelenleg is művezetői beosztásban dolgozik. A Paksi Atomerőmű az eddigi
egyetlen munkahelye.
2013 februárjában került át a külső villamos szolgálathoz, amely új szakmai kihívást jelentett számára, hiszen korábban
kizárólag a blokkon folytatta tevékenységét.
Megítélése szerint a villamos üzemviteli
terület olyannyira színes, hogy a matuzsá-

lemnek számító berendezésektől a legmodernebbekig, szinte minden megtalálható
itt. Büszke a villamos üzemviteli csapatra,
számára megtiszteltetés ebben a kollektívában dolgozni, hiszen tevékenységük precíz,
magas szintű szakmai tudást követel.
János a családjával Pakson él, a Kápolna
utcában. Két fia van, akik 16 és 14 évesek. A
nagyobbik gimnazista, a kisebbik most végzős az általános iskolában.
Különös hobbinak nem hódol, természetszerető ember lévén kirándulni szeret,
emellett szabadidejét szívesen tölti barkácsolással.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Az évek során végigjárta a szakmai ranglétrát, volt elektrikus, majd vezető elektrikus. Ezekben a munkakörökben nagyon
sok gyakorlati tapasztalatot szerzett, az
atomerőmű működésének minden részletét,
ami a szakterületéhez tartozik, megismerte. Közben, levelező tagozaton elvégezte a
technikusi képzést Pécsett, a Zipernowsky
Károly Műszaki Szakközépiskolában, és ezt
követően, szintén levelezőn a főiskolára járt
az ESZI-be. Energetikai mérnökképesítést
szerzett.
Jelenleg villamos szolgálatvezető munkakörben végzi tevékenységét a villamos

üzemviteli osztályon, a B műszakban, immár 12 éve.
Büszke arra, hogy az atomerőműben
dolgozó szakemberek csapatába tartozhat.
Szülei mindketten atomerőműves dolgozók
voltak egészen nyugdíjba vonulásukig, ők
mai napig a példaképei.
István 1998-ban nősült meg. Felesége angoltanár a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban. Két fiuk van, Dániel 12 éves, Tamás 9
éves, mindketten a Bezerédj Általános Iskolában tanulnak.
Kevés szabadidejükben szeretnek együtt
kirándulni.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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6 kV-os elosztóberendezések szekunder köri rekonstrukciója
(1. rész)

Az atomerőmű immár három évtizedre
visszatekintő üzemelése természetszerűleg vonja maga után egyes berendezések elöregedését, megbízhatóságuk
csökkenését. Ez rekonstrukciót tesz
szükségessé a biztonságos üzemelés
fenntartása érdekében. A 6 kV-os elosztóberendezések esetében is megérett
erre az idő. A nagy volumenű átalakításról az illetékes szakemberek, Baricz
Gábor üzemvezető (automatikaosztály),
Bencze Roland projektvezető (projektfőosztály), Czifra István berendezésmérnök (villamos műszaki osztály) és
Medveczky Gábor művezető (automatikaosztály) által adott tájékoztatás alapján állítottunk össze egy kétrészes ös�szefoglalót az Atomerőmű újság olvasói
számára.
Ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű blokkjai a tervezett élettartamon túl még húsz
évig üzembiztosan termeljék a villamos
energiát, feltétlenül szükséges az üzemeltetésben részt vevő 6 kV-os betáplálások,
sínbontócellák, mérőcellák, technológiai
motoros és transzformátoros leágazások
felújítása a biztonsági és a normál elosztókon egyaránt. Meg kell előzni, hogy e
berendezések, készülékek esetleges meghibásodása sokáig elhúzódó termeléskiesést
okozhasson egy-egy blokkon. Nukleáris,
valamint termelésbiztonsági, üzemviteli és
rendelkezésre állási szempontból kiemelt
jelentőséggel bírnak a 6 kV-os elosztóberendezések, azok szekunder berendezései
és villamos védelmi rendszere.
A meglévő védelmek jelentős része elavult, pontosságuk és megbízhatóságuk
csökkent, hibabehatárolásuk, hibaelhárításuk, karbantartásuk, tartalékalkatrész-ellátásuk nehézkes, az üzemeltetésük, illetve
felügyeletük összetett és bonyolult. A jelenlegi állapotában a szekunder védelmi
és irányítástechnikai rendszer megoldása
a kor színvonalához viszonyítva lényege-

Baricz Gábor

Bencze Roland

Czifra István

Medveczki Gábor

sen elavult. A megbízhatósági jellemzői az
elektromechanikus relék öregedése miatt
folyamatosan csökkennek. Az elmúlt évek
üzemeltetői hibanaplóinak bejegyzései
alapján megállapítható, hogy a négy blokkon a 6 kV-os berendezéseken évente számos meghibásodás fordul elő. Ezeknek
közel a fele olyan hibákat takar, amelyek
a berendezés kiesését, üzemképtelenségét
okozzák vagy okozhatják. Az ilyen jellegű meghibásodások az évek során növekvő tendenciát mutatnak. Mindehhez még
hozzáadódnak a karbantartáskor feltárt
hibák is. A leggyakoribb hibajelenségek
a kismegszakítók, segédrelék, távadók elhasználódása; kapcsolók, nyomógombok
elszennyeződése, sorkapcsok lazulása. Ritkábbak, de nem elhanyagolható számúak
a védelmi készülékek meghibásodásai is,
ahol visszatérőek a panel-, tápegységhibák.
A fenti problémák kiküszöbölése, illetve
megelőzése céljából indított rekonstrukció
során olyan, a kornak megfelelő műszaki
színvonalú készülékek beépítése indokolt,
amelyek által a védelmi, irányítástechnikai
rendszer és a kapcsolódó egyéb berendezések biztosítják az elvárt élettartamot,
megbízhatóságot, biztonsági szintet és a

kor színvonalán a 6 kV-os elosztóberendezések felügyeletét. További szempont, hogy
a négy blokkra típusleágazásonként egységes megoldás és készülékezés alakítható ki,
amely megkönnyíti az üzemeltetést, a karbantartást és a hibaelhárítást.
Az átalakítás az alábbi feladatokat öleli
fel:
–– elosztói mezők teljes körű szekunder
rekonstrukciója, korszerű komplex
mezővezérlő készülékekkel;
–– a normál üzemi elosztóknál új átkapcsoló automatika kiépítése;
–– elosztói szelektív földzárlatvédelem,
illetve jelzés kiépítése az egyes leágazásokban;
–– kettős földzárlatvédelem kiépítése a
két fázisáramváltóval rendelkező leágazások esetében;
–– az elosztói mezők primer terében
megszakító kocsi végálláskapcsolók
cseréje, földelő szakaszoló állásjelző
kapcsolók cseréje, valamint gyűrűs
áramváltók beépítése;
–– feszültségváltó beépítése a 31BA19 tartalékbetáplálás csatlakozó cellába, a
szakaszoló kocsi átalakítása, villamos
reteszelés kialakítása;

–– egységes vezérlés megvalósítása típusleágazások szerint;
–– az új vezérlések, működtetések illesztése a meglévő vezénylői, illetve technológiai felületekhez, egyes áramkörök szükség szerinti átalakítása;
–– villamos háziüzem irányítástechnikai
rendszer kiépítése;
–– a blokkszámítógép és az erőmű-irányító központ felé szolgáltatott huzalozott
jelzések kiváltása digitális adathálózati szinten történő kapcsolódással;
–– helyszíni zavaríró felvételek biztosítása leágazási szinten, amelyek távlekérdezése, tárolása központosított rendszerben történik;
–– csatlakozási lehetőség kialakítása az
elosztói térben helyi, mobil munkahely számára;
–– központosított felügyeleti mérnöki
munkahely kialakítása.
Az átalakítás előzetesen becsült ideje – az 1-4. blokki megvalósítás viszonylatában – 2013–2018. A megvalósítás a 3.
blokkon a 31BA normál üzemi elosztónál
kezdődött – ez jelenleg is folyamatban van.

Prancz Zoltán

Miért fontos az információbiztonsággal foglalkozni?
Az természetes, hogy gondoskodunk tárgyi értékeink védelméről, ki erősebben, ki gyengébben, de védi az ingatlanát, autóját. A technikai védelem megvalósítására jelentős iparágak
alakultak ki és meglehetős tapasztalattal rendelkeznek már. Az
informatikai eszközök és az internet elterjedéséből, fejlődéséből fakadó kockázatok viszonylag új keletűek, és sokak számára csak fikciónak tűnnek ezek veszélyei, de csak addig, amíg saját tapasztalatokat nem szereznek. Azt szeretnénk áttekinteni,
hogy milyen célpontjai lehetnek az internet felől támadóknak
és melyek azok az információk, amelyek értéket jelentenek számukra.
A felhasználói nevek és jelszavak megszerzése jelenti a kiberbűnözők számára az egyik legnagyobb értéket, hiszen ez
számukra a kulcs ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Ezért
nem mindegy, hogy milyen internetes oldalakat látogatunk és
milyen fájlokat töltünk le. Sok olyan oldal van az interneten,
amelyeket azért hoztak létre, hogy fertőzött fájlokat tegyenek
fel, amelyek letöltésével pl. egy billentyűzetfigyelő program
is települ, és ennek segítségével játszi könnyedséggel megszerezhetik felhasználói neveinket, jelszavainkat. Nézzük meg,
mire is használhatják fel ezeket az információkat!
Hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a számunkra értékes
neveket, telefonszámokat és további e-mail címeket szerezhetnek meg. Akár a nevünkben küldhetnek ismerőseinknek

levelet, vagy megpróbálhatnak valakinek a bizalmába férkőzni
az adatainkkal. Ellophatják a személyazonosságunkat, és ezzel
megtéveszthetnek másokat, bennünket pedig kínos helyzetbe
hozhatnak.
Virtuális értékeinkhez férhetnek hozzá, például szoftverliszenszeinkhez, elektronikus kulcsainkhoz. Az MVM Zrt. biztonsági szakemberei nemrég tájékoztattak az intraneten, hogy
az Adobe Inc. cég szervereit heckertámadás érte, és a támadás
során több tízmillió felhasználójuk személyes adatához fértek
hozzá. A megszerzett adatok között néhány MVM-társaságcsoportbeli is volt. Tovább menve a támadók megszerezhetik
családi fotóinkat vagy akár le is törölhetik azokat, ezért nagyon
fontos a biztonsági másolatok létrehozása.
Miután sikerült illegális hozzáférést szerezniük, a tudtunk
nélkül a számítógépünket egy feltört gépekből álló, úgynevezett botnethálózathoz kapcsolhatják, és felhasználhatják
kéretlen levelek küldésére vagy kibertámadások kivitelezéséhez, amelyekhez rendkívül nagy erőforrásokra van szükségük.
De az is elképzelhető, hogy webszerverré alakítják, amit ezután
adathalász weboldalak kiszolgálására használhatnak fel vagy
további támadások kivitelezésére.
Családunk pénzügyi információi senkire nem tartoznak.
Ha nem vagyunk körültekintőek, megszerezhetik bankkártyaadatainkat, jövedelem- és adónyilatkozatainkat, korábbi

adóbevallásainkat, megismerhetik pénzügyi befektetéseinket.
A legújabb trend már
zsarolással is fenyeget. A
számítógép kamerája segítségével fényképeket,
videókat készíthetnek, és pénzt követelhetnek azok megsemmisítéséért vagy azért, hogy ne osszák meg valamelyik közösségi portálon. Aki ilyen támadás áldozata lett, az biztos, hogy
leragasztja a kamerát, ha nem használja. Ellophatják, titkosíthatják fényképeinket, és pénzt kérhetnek azok visszaszolgáltatásáért. Figyelhetik a meglátogatott oldalainkat, és azok közzétételével fenyegethetnek meg.
Az internet alaposan megváltoztatta mindennapi szokásainkat. Furcsa ellentétek alakulnak ki, hiszen sokkal több információt osztunk meg magunkról akarva akaratlanul, mint
korábban, mégis egyre több ember él egyedül, magányosodik
el. Ez a gondolat már tovább vezet cikkünk céljánál. Témánknál maradva remélem, sikerült rávilágítani, hogy miért fontos
az elektronikus, virtuális értékeinket védeni, miért kell az információbiztonsággal foglalkozni.
SJ
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Fiataljaink
Herger Attila, technológus mérnököt

fotó: Bodajki Ákos

Szekszárdon született 1983. szeptember 13-án. Pakson járt általános iskolába, majd az Energetikai Szakközépiskolában, fémipari minőségbiztosítási szakon
érettségizett. Érettségi után a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán gépészmérnökként, épületgépész szakirányon szerzett diplomát 2006-ban. A
főiskola befejezése után pályakezdőként egy pécsi épületgépészettel
és kivitelezéssel foglalkozó cégnél
kezdett el dolgozni. Itt fél évet töltött el, műszaki előkészítőként gáz-,
víz-, fűtésszereléshez kapcsolódó
épületgépészeti tervekkel és a tervek
kivitelezésével foglalkozott. Ezt követően szintén Pécsett, egy távhő- és
melegvíz-szolgáltatással foglalkozó
cégnél helyezkedett el, ahol ügyeletes mérnöki beosztásban dolgozott 3 évig. Ezután az
élet Siófokra sodorta a Regionális Vízműhöz, ahol közel
egy évig dolgozott fenntartási mérnökként. Ez a munkakör kicsit más jellegű tevékenységet jelentett, mivel
itt közbeszerzésekkel, szivattyúk, hidroglóbuszok, Dorr
medencék műszaki specifikációjával foglalkozott.
2010-ben visszakerült Paksra, amikor a Paksi Atomerőműben helyezkedett el. Először külső vállalkozásnál, majd az Ovit Zrt. munkavállalójaként technológus
mérnök lett. A részvénytársasághoz 2013. június 1-jével nyert felvételt, szintén technológus mérnök munkakörbe. A karbantartási igazgatóság armatúra- és
csővezeték-karbantartó osztályán dolgozik, az osztályvezető közvetlen irányítása alatt. Az osztály feladatai
közé tartozik az atomerőmű területén lévő csővezetékek, armatúrák, hajtóművek, csőtartók, szerelvények
gépészeti karbantartása. Ez nagyon sokrétű feladatot
jelent, az armatúrák beszerzésében való részvételtől,
a tervzsűriken és a társosztályokkal történő egyeztetéseken keresztül, a munkautasításokban foglaltak

végrehajtásáig. Az erőmű területén több mint ötezer
hajtómű, több tízezer, akár százezer armatúra is található, különböző ABOS besorolású berendezések és
csővezetékek, csőtartók, amelyek karbantartása, pótlása folyamatos munkát jelent az osztály munkatársai
számára. Viszonylag nagy létszámú osztály, amelyen
belül kialakult egy kis technológus csapat, aminek Attila is tagja. Fiatal mérnökök, technológusok a kollégái,
akikkel nagyon szeret együtt dolgozni, nagyon összetartó, ambiciózus, jó társaságnak tartja a kollektívát.
Munkakörében lehetősége van újításra, kreativitásra is,
a közelmúltban adott be két kollégájával egy újítási javaslatot. Örömmel
fogadja a műszaki kihívásokat, arra
törekszik, hogy megfeleljen ezeknek.
Szakmai téren szeretné továbbképezni magát. Az erőműhöz történő belépését követően örömmel végezte el az atomerőművi gépészeti
alaptanfolyamot, mert épületgépész
ismereteit üzemviteli, reaktortechnikai ismeretekkel is tudta bővíteni. Elképzelése, hogy szakirányú egyetemi
végzettséget szerezzen.
Attila édesapja is az atomerőmű munkavállalója
volt, az idei évben bekövetkezett haláláig. Édesanyja a
PSE-nél adminisztrátor munkakörben dolgozik.
Attila örül annak, hogy visszakerült Paksra, jól érzi
itt magát, ide tervezi a jövőjét. Jelenleg még édesanyjával él társasházban, de a közelmúltban vásárolt egy
lakást, amelynek a felújításába kezdett.
Az eddigi életét végigkísérte a labdarúgás szeretete, amely nála nem merül ki a foci nézésében, hanem hatéves kora óta ő maga is aktívan, versenyszerűen rúgja a labdát. Játszott Pakson NB II-ben, amellyel
2004-ben bronzérmet szerzett, de volt Baranya megye
és Tolna megye bajnok is. Jelenleg a dunaszentgyörgyi
csapatban focizik, ami heti 2-3 edzést jelent, és hétvégenként bajnoki mérkőzést játszanak. Új hobbija a vitorlázás, nemrégen szerzett vitorlásjogosítványt, ezért
elképzelése, hogy a jövőben egyre több időt szentel új
hobbijának, és ha az időjárás engedi, vízre száll.

Lászlóné Németh Ilona

Infotér
Az Informatika a Társadalomért
Egyesület rendezte az Infotér
konferenciát november 7-8. között Balatonfüreden. A plenáris
ülések iránymutatása alapján
szekciókban tárgyalták a részleteket, a témagazdagság miatt idén
8 helyszínen. A közel 170 előadásból kiragadva néhányat:
–– Az EU előírásai szerint az árampiacon 2020-ra a fogyasztók
80%-nak okos mérőórával kell rendelkeznie. A szolgáltatók
rugalmasabb tarifákat kínálnak, hogy a háztartások nagyfogyasztóikat a hálózat kisterhelésű időszakaiban használják –
technokratikus rezsicsökkentés.
–– A korszerű közigazgatásnak egyre nagyobb mennyiségű, változékony adatokból kell használható információt kinyernie,
ami csak elektronikus úton lehetséges.
–– Hála az okos telefonoknak az emberek már nemcsak időnként
interneteznek, hanem állandóan rajta vannak. Egyre több szolgáltatást ajánlanak ezen a felületen keresztül – egyre inkább
így van ez már az önkormányzatok esetén is.
–– Több magyar város célozza meg az e-City státuszt. A tömegközlekedés buszjegyeit mobiltelefonon keresztül is ki lehet
egyenlíteni. Lényegesnek tartják, hogy a szolgáltatások használata élményszerű legyen.
–– A Z-generációnak a múlt századi tanítási módszerek ingerszegények, nem inspirálóak – szükségesek a digitális táblák, új, internetes tananyagok, a folyamatos tesztek.
gyulai

Az üzem-fenntartási főosztályon, az automatikaosztály
technológiai vezérlések csoportjából Baksai József Attila
csoportvezetővel beszélgettem.
Baksai József Attila Pakson született 1965-ben. Az általános iskolát követően a szekszárdi 505.
Sz. Ipari Szakmunkásképzőben
tanult tovább villanyszerelő
szakirányon. 1984-ben végzett,
még ebben az évben ügyeletes
villanyszerelőként az atomerőmű villamos üzemviteli osztályához került. A 2. blokkon kezdett, egy évvel később, a 3. blokk
üzembe helyezésénél három műszakban dolgozott. Munka mellett 1991-ben leérettségizett a Vak Bottyán Gimnázium levelező szakán. 2008-ban több kollégájával összefogva az ESZI-ben
technikusi képesítést szerzett. Kilenc évig volt műszakos, ezt
követően az önálló munkavégzéshez szükséges elektrikusi tanfolyamok elvégzése után a villamos laboratóriumhoz került, ahol
műszerészként dolgozott. A generátor, illetve a 400 V-os állomás
karbantartásával foglalkozott. Jelenlegi csoportjához 1995-ben
került, ahol csoportvezetőként 2007-ben kiváló karbantartói díjban, illetve kollégái javaslatára 2009-ben Céggyűrű kitüntetésben részesült. A csoport feladata a vízműtől a nyomásfokozóig az
összes technológiai berendezés, köztük a motorok, a működtető
körök javítása, karbantartása. A 0,4 kW–os blokkelosztók karbantartása négyévente esedékes, ekkor feszültségmentes állapotban a szekunder fülkék, illetve a működtető körök javítását,
állapotmegőrzését végzik. A villamos motorral hajtott berendezések mellett elhelyezett helyi vezérlő (GJ) szekrény vészleállítási
lehetőséget és vezérléstiltást tartalmaz. A GJ-szekrény esetleg
méréseket is gyűjthet, illetve egyszerű helyi működtetési lehetőséget tartalmaz. Motorvezérlések általában a primer körben és a
szekunder körben találhatóak, ezek időrelé-védelmeinek az ellenőrzése, kalibrálása a feladatuk. A 6 kV-os főelosztók rekonstrukciója, a 31BA rekonstrukciója során a szekunder fülkéket
kicserélték, a sok elektromos relét, illetve külön motorvédelmet
kiváltotta egyetlen modern, számítógép-vezérelt egység.
Attila családjával 1996-tól Madocsán él, két lány és egy fiú
édesapja. Szabadidejében autók, motorok javításával foglalkozik.
Édesapja autószerelő volt, elmondása szerint sok dolgot tanult
tőle, amelyet most kamatoztatni tud.

KV
fotó: Lovásziné

Bemutatjuk

Szakmák az atomerőműben

Eljárásrendjeinkről…
Sorozatunk harmadik részében az atomerőmű szabályozási rendszerével foglalkozunk.
Az atomerőmű szerteágazó rendszereinek kezelési utasításain, műszaki üzemeltetési és jogszabályok
által előírt szabályzatain és egyéb előírásain túl a folyamatokba szervezett tevékenységeink leírására is
szükség van.
A gyártóiparban (autó, élelmiszer, gyógyszer stb.)
könnyen értelmezhető a folyamat fogalma. Az atomerőműben kialakult gyakorlat szerint folyamatnak
nevezzük azt a tevékenységsorozatot, amelyet egy
jól meghatározható igény indít, erőforrást használ,
kapcsolódik másik folyamathoz és van eredménye.
Fontos, hogy a tevékenységeket elvégző „szerepköröket” jól határozzuk meg. Igyekezzünk érthető,
egyszerűen megfogalmazott elnevezéseket használni. Kerüljük el szerepkör helyett a szervezet nevének
használatát! A jól definiált szerepkörökre azért van
szükség, mert a munkaköri leírás a szerepkörök által
végzett tevékenységekből automatikusan történik.
A folyamatainkat eljárásrendek írják le. Jó eljárásrendet jól megfogalmazott, jól működő folyamatokból készíthetünk, vagyis elengedhetetlen, hogy
a jó gyakorlatot írjuk le. Rendre kudarcot vallanak
azok az elképzelések, miszerint egy területet, problémát úgy akarunk rendbe rakni, hogy „szabályozzuk”, vagyis leírjuk „vágyainkat” arról, hogy hogyan
kellene jól működnie. Aztán a csodavárás után jön a

kiábrándulás: az élet, a gyakorlat nem vesz tudomást
az íróasztal mellett „kiizzadt” „tökéletes” eljárásrendünkről. A gyakorlat és az eljárásrend változtatásait
kis lépésekkel kell egymást felváltva követni: hol az
eljárásrend közelíti egyre jobban a jó gyakorlatot,
hol a gyakorlaton lehet kisebb korrekciókat végezni
a fent leírtak figyelembevételével és egyéb feltételek
(vezetői ráhatás, folyamatos figyelés, visszacsatolás)
meglétével.
Jól jegyezzük meg: az eljárásrendünk attól jó vagy
kevésbé jó, hogy mennyi energiát, munkát, gondolatot fektettünk bele, és kialakításánál törekedtünk-e a
készítés szabályainak ésszerű betartására! Mindegy
tehát, milyen eszköz (SA, Aris stb.) kezeli az eljárásrendeket, ha az jól van megírva, bármilyen kezelővel
jól használható lesz, a rosszul sikerült pedig…
Az eljárásrendeket nem kizárólag magunknak írjuk! Igyekezzünk a folyamat logikáját úgy felépíteni,
az eljárásrendet úgy megfogalmazni, hogy azt lehetőleg minél többen megértsék!
Az eljárásrendek nem önmagukért vannak. Emberi mivoltunk egyik ismertetője, hogy szabályokat
alkotunk és szabályokat tartunk be. Az atomerőműben a szabályok betartása a biztonságos üzemmenet
legfontosabb eszköze. Írjunk hát könnyen érthető,
jól használható eljárásrendeket, és tartsuk is be azokat!
CSPÁ
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Az atomerőművek leállása miatt nő a szén-dioxid-kibocsátás
Tekintélyes tudósok az atomenergia támogatására szólítottak fel

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) nemrég közzétett éves jelentése szerint a légköri CO2-koncentráció növekedése felgyorsult: 2012-ben elérte a 393 ppm szintet.
A tavalyi növekedés meghaladta az elmúlt évtizedre jellemző évi átlagos 2,02 ppm/év emelkedést. Idén májusban a CO2-szint elérte a történelmi 400 ppm szintet is,
ez már igen közel van a Nemzetközi Energiaügynökség
(IEA) korábbi tanulmányában még a kezelhetőség határának tekintett 2 °C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedést eredményező 450 ppm koncentrációhoz.
Emellett más üvegházgázok (metán, nitrogén-oxid)
koncentrációja is csúcsot döntött 2012-ben. Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) szerint egyértelmű, hogy a klímaváltozást az emberiség okozza,
hiszen az ipari forradalom kezdete óta megfigyelhető
az üvegházgázok kibocsátásának és a földfelszín, az atmoszféra és az óceánok átlaghőmérsékletének párhuzamos növekedése. „Ahogy az óceánok melegednek, a
gleccserek és a jégtakaró olvad, a tengerszint folyamatosan emelkedik, de a globálisnak mondott folyamatok az
elmúlt negyven évben gyorsultak fel” – jelentette ki Qin
Dahe, az IPCC egyik munkacsoportjának elnöke.
A globális klímaváltozást okozó szén-dioxid légköri
koncentrációjának növekedését alátámasztják a kaliforniai Air Resources Board adatai, melyek szerint az állam
CO2-kibocsátása a 2011-es 429,3 millió tonnáról tavaly
437,8 millió tonnára nőtt. A szervezet szerint a kibocsátásnövekedés főként a gáztüzelésű erőművek számlájára írható, mivel 2012-ben a vízerőművek teljesítménye
csökkent, és az atomenergetika villamosáram-termelése
is zsugorodott a San Onofre atomerőmű leállása miatt.
Az EU után Kalifornia államban működik a második
legnagyobb kibocsátáskereskedelmi piac: ennek keretében több mint 700 energiaellátó és áramtermelő vállalat
köteles jelenteni kibocsátásait. Ezen a piacon több mint
200 ezer tonna CO2-kvóta cserél gazdát. Azonban az ár

most mindössze 12 USD/tCO2 eq körül van, ami még
mindig magasabb, mint az EU-ban jelenleg kialakult
alig 5 EUR/tCO2 ár. Európában a kormányok jelenleg
dolgoznak a rendszer megreformálásán azért, hogy az
jobban ösztönözze a kibocsátásmentes technológiákba
történő befektetői tőkeáramlást.
A szénszegény energetikai fejlesztéseknél ugyanakkor tekintettel kellene lenni a kiegyensúlyozottságra,
és erre int Németország példája, ahol a megújulókat az
utóbbi években egyoldalúan erőltetett ütemben fejlesztették. Ez oda vezetett, hogy a deklarált energiapolitikai
célokkal ellentétes folyamatok indultak be: nőtt a széntüzelés részaránya az energiatermelésben, az áram fogyasztói ára rekordmagasságban van (280 €/MWh), a
hálózat stabilitása a piaci trendek jelenlegi irányának
folytatódása esetén veszélybe kerülhet, és paradox módon a CO2-kibocsátás is nő.
Japán szén-dioxid-kibocsátása is emelkedik: a Gazdasági, Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium jelentése szerint a 2013-as kibocsátás 14%-kal nagyobb az
1990–91-es évhez képest, amit referenciának használnak a kiotói jegyzőkönyvben foglalt kibocsátáscsökkentési vállalások teljesítésének méréséhez. Ennek oka a
japán atomerőművek leállítása a fukushimai természeti katasztrófát követő reaktorbaleset után. Az így kieső

villamosenergia-termelést a földgáz- és olajtüzelésű erőművekkel igyekeznek pótolni, ezek teljesítménye 20 és
4,7%-kal nőtt 2011 óta.
A hírek szerint a japán szén-dioxid-kibocsátás még
nőhet is a jövőben. Több cég ugyanis bejelentette, hogy
tekintettel az ellátási kötelezettségre (aminek atomerőművekben termelt árammal egyelőre nem tudnak eleget
tenni) és a szén alacsony világpiaci árára, új széntüzelésű erőműveket fognak építeni. A japán nukleáris hatóság új, igen szigorú követelményrendszert állított fel
az atomerőművek részére, és csak azoknak engedi az
újraindítását, amelyek ennek eleget tesznek. A várakozások szerint az atomerőművek 50%-a a közeljövőben
újra üzembe léphet.
Az atomerőművek pozitív klímavédelmi szerepére hívta fel a figyelmet négy klíma- és energiatudományokban tevékenykedő tekintélyes tudós. James Hansen
(NASA, Columbia University); Ken Caldeira (Carnegie
Institution for Science Department of Global Ecology);
Kerry Emanuel (Massachusetts Institute of Technology); és Tom Wigley (University Corporation for Atmospheric Research) közös felhívásukban kijelentették,
hogy az atomenergia nélkülözhetetlen a klímaváltozás
elleni harc sikeréhez.
„Nincs olyan energiarendszer, amelynek ne lennének hátrányos oldalai” – olvasható a közleményükben.
„Csak azt kérjük, hogy az energetikával kapcsolatos
döntések tényeken alapuljanak és ne érzelmeken, valamint előítéleteken, amelyek nem alkalmasak a XXI. századi nukleáris technológia megítéléséhez… A mai valós
világban nincs olyan hiteles, a klíma stabilitásához vezető út, amely ne foglalná magában az atomerőművek
jelentős szerepét” – jelentették ki.
Forrás: www.bloomberg.com/; mno.hu; greenfo/MTI;
www.ipcc.ch; www.rtcc.org

Szerbin Pável

Oktatófilm a munkavédelemről
kat is. Az elkészült, 45 perces oktatófilm egy
A munkavédelmi tevékenység fejlesztése,
alapmodul, amelyet a későbbiekben spekorszerűsítése jegyében született meg a
ciális ismereteket bemutató rövidfilmekkel
Paksi Atonmerőműben az az oktatási célú
egészítünk ki. Ezek közül elsőként hamarovideofilm, amelynek a legutolsó, szinte
san elkészül a képernyő előtti munkavégteljesen újraforgatott verziója megfelel a
zéssel kapcsolatos 15 perces anyag. Terveink
jelenlegi, jogszabályfrissítések miatt megközött szerepel a főjavítással, a karbantarváltozott feltételeknek is.
tással, a védőcipővel, a szemüveggel, a botAz oktatófilm fő célja, hogy közérthető
lási kockázatokkal, balesetekkel kapcsolatos
formában mutassa be az egészséget nem
tudnivalók, munkavédelmi ismeretek beveszélyeztető, biztonságos munkavégzés
mutatása és a villamos biztonság munkaszabályait. A huszonöt perces film minden
védelmi ismereteinek szemléltetése is. Arra
munkavállalónak széles körű munkavédelszeretnénk törekedni, hogy a munkavédelmi ismeretbővítést nyújt. A film az MVM PA
mi tudás szakmaspecifikus legyen, mert elZrt. videostúdiójának segítségével készült,
engedhetetlen, hogy az általános ismeretek
külső szakemberek igénybevétele nélkül (kimellett mindenki ismerje saját szakmájára
véve az angol és orosz fordítást). A film tarvonatkozó speciális munkavédelmi szabátalmi elemeiről, céljáról a film szerkesztőjét,
Hajnády György és Pach Ferenc
lyokat is.
Hajnády György munkavédelmi főelőadót
Ezek a filmek beszállítóinknak, illetve
kérdeztük.
az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak is nagy segítséget nyújthatnak az atom–– Az oktatófilm készítésének gondolata 2004-ben, a munkavédelmi képzés fejlesztéerőmű munka- és tűzvédelmi szabályainak, elvárásainak megismerésében. Többek
sének jegyében egy – a WANO és az mtvo közötti – megbeszélésen született meg. Az
közt ezért is igyekeztünk jól érthetően meghatározni, konkrét példákkal bemutatni
elmúlt években már kétszer módosítottuk a filmet, azonban tavaly, a WANO-ajánláazt a tudást, amelyet a munkavállalóknak még a munkák megkezdése előtt el kell
sok kapcsán, illetve a jogszabályfrissítések miatt megfogalmazódott, hogy indokolt
sajátítaniuk.
lenne az egészet újraforgatni. A film, a vizuális ismeretátadás előnyeit kihasználva, a
személyes oktatáshoz képest sokkal több információt képes átadni, illetve nagyobb A film technikai kivitelezéséről Pach Ferenc videoműsor-gyártót, az általános oktatási osztály
figyelemfenntartó képességével is támogatja a biztonsági kultúra fejlesztését. Az munkatársát kérdeztük.
–– A filmben minimális archív anyagot használtunk, szinte teljes egészében újraforoktatófilm az atomerőmű munkavállalói mellett beszállítóinknak és külföldi vendégattuk. Érdekesség, hogy nagyon könnyen találtunk szereplőket, persze előfordult,
geinknek is iránymutatást nyújt.
hogy többen „megijedtek” a kamera láttán. A filmhez profi tévés, rádiós bemondók
A film témakörök szerint három fő részre bontható. Első az alapvető munkavédelmi,
segítségével három nyelven készült szinkron. Az anyag nagy részét hétköznapokon,
második a munkavállalókra vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos, harmadik
délelőtt vettük fel, a vágás, többek közt a felvett nyersanyag nagy mennyisége miatt
pedig a Paksi Atomerőműre vonatkozó általános és speciális ismeretek, elvárások és
is, több hónapig tartott. Jelenleg is dolgozunk több, rövidebb kiegészítő modulon.
viselkedési szabályok ismertetése. Időbeli sorrendben a parkolótól kezdve, a primer,
a szekunder körön át, az erőmű minden területén végighalad. A film szereplői valós
életképeket mutatnak be, amelyekben modelleztünk különböző baleseti szituáció- KV
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Rovatunkban olyan munkatársunkat mutatjuk be, aki
fiatalon, tele önbizalommal, első munkahelyesként itt találkozott az első jelentős kihívásokkal, és szerezte meg az
első „éles” sikerélményeket. Néhány momentumot idézünk fel Styaszny László a biztonsági rendszerek osztály
(bro) csoportvezetőjével a kezdeti időszakról.
1974-ben a szülei az atomerőműnél kezdtek el dolgozni. László akkor 3. évfolyamos volt a gimnáziumban
Tiszafüreden, öccse pedig a hetedik osztályt járta Kunmadarason, az általános iskolában. 1975-ben ők is csatlakoztak a szülőkhöz, és ők is Paksra költöztek. A régiek
emlékeiben még biztos tisztán élnek a képek a Nyárfa utcai ERBE Irodákról és a 4-es és 5-ös barakkokról,
ami családi szálló volt. Ezekbe az épületekbe költöztek,
és itt kezdett új, reményteli életet a család. A lakótelepen ideiglenesen létrehozott étkezdébe járt étkezni. Ez a
Mász (Mátrai Szénbányák) telepén működtetett – az ott
dolgozóknak létrehozott – étkezde volt, amire bizonyára
már csak néhányan emlékeznek. Ez volt Pakson igazából
az első közösségi épület. Oda jártak ki a munkások étkezni, míg el nem készült a lakótelepen az étterem és az
erőműves étkezde.
1980-ban bevonult katonának, és egy év múlva vis�szakerült az erőműbe. Akkor alakult meg az a művezetői
egység, ahol a mai napig is dolgozik, a külső üzemi irányítás technikai egység a bro-n belül (akkor még irányítástechnikai osztály) volt. Irodájuk a jelenlegi F1 porta
helyén volt, az irodaépület még csak akkor épült.
A csoportja fő tevékenységi területe szerteágazó. Míg
a többiek szakcsoportra tagolódtak: csöves mérések,
nyomásmennyiség- és hőmérsékletmérések, szabályozások, tolózárak, addig ők a blokkokon kívül elhelyezkedő
berendezetések irányítástechnikai munkáival foglalkoznak. Nehéz olyan technológiát, rendszert mutatni

nekik, amiről ne lenne valami tapasztalatuk, ismeretük. 1986-ban nevezték ki csoportvezetőnek, és a bro-n
dolgozik a mai napig is irányítástechnikai műszerészként. Fantasztikus élmény volt és a mai napig is szívesen
emlékszik vissza arra, amikor az első blokk tartályának
betonpillérét, illetve a külső rész hőmérsékletének ellenőrzését, mérését végezték akkori főnökével, Hajdú Sándorral. Ez egy nagyon különleges esemény volt, hiszen
a reaktortartály még nem volt a helyén. Az a bizonyos
„gödör” (mert csak így emlegették egymás közt) képe
még most is tisztán él benne. Érdekes volt mindezt látni
és figyelemmel kísérni. Hihetetlenül mély alap készült a
reaktor tartályának. Különleges élmény volt látni, ahogy
„nőttek ki” belőle a hatalmas vasbeton vasszerkezetek.
Rengeteg lengyel kolléga dolgozott itt, akikkel nagyon
jól összebarátkoztak. Azokban az időkben Pakson – egy
ideig – kétligás pingpongbajnokság is zajlott, amelyben
László is rendszeresen részt vett Angyal Jani barátjával
és más munkatársaival együtt. Ebben az időben több
magyar-lengyel házasság is köttetett, a mai napig is emlékszik az akkor fiatal párokra.
Nehéz összehasonlítani az elmúlt időszakot a mostanival. Műszerezettség szempontjából nagyon jó helyzetben volt a csoportjuk, mert nem csak orosz technikával dolgozhattak, hanem a modernnek számító, a világ
minden tájáról – főleg nyugatról – érkező készülékek is
rendelkezésükre álltak. Az első üzembe helyezéseik között szerepelt a vegyészeti vízlágyító épületének üzembe
helyezése, a nagynyomású kompresszor és a nitrogénelgázosító üzem. De sok átalakítást is végeztek ez alatt az
idő alatt, hogy üzemképesek legyenek, mivel néhol áttervezésre is szükség volt. Nagyon szép időszakok voltak
ezek, és persze nagyon fiatalok.
1990-ben politikai társadalmi munkálatokban is részt
vett, ami sok szabadidejét lefoglalta a munka mellett. Vezetői funkciókat is ellátott: megyei képviselőként, majd

Tolnán városi képviselőként is tevékenykedett.
László jelenleg Tolnán él feleségével, aki az ERBE alkalmazottja. Egy fiú- és egy lánygyermeke van az első házasságából,
a felesége házasságából pedig egy
lánygyermek, mindhárman felnőttek már.
Ezenkívül három unokával is
büszkélkedhet. Már tervezgeti és várja a nyugdíjas éveket, folyamatosan készül. Vannak már földjei, eszközei a
megművelésükhöz. Nagy valószínűséggel nem fog unatkozni. Nagy kertje van másfél hektár terülten, aminek
a rendezése szabadideje nagy részét lefoglalja. Húsgalamb-tenyésztéssel is foglalkozik, amely a bővebb család
konyháját látja el. Fia kislánya most négyéves, a mostoha
lánya kisfia kétéves, és náluk most érkezett meg a napokban a kistestvér. Örömmel foglalkoznak az unokákkal,
ők kötik le a még maradék szabadidejüket, nagyon szívesen foglalkoznak velük. Ami fontos még, igyekszik
mindig nagy figyelmet szentelni feleségének, törekedik
mindig a kedvében járni.
Összességében nagyon szeret az erőműben dolgozni.
Bármely irányítástechnikai rendszerre, berendezésre
rámutathat, abban biztos benne van az ő munkája is. A
munka, ami mögötte van, amit az évek során elvégzett,
az nagyon fontos, sokat számít és büszke rá. Olyan érzés
számára, mint amikor kőműves végigmegy az utcán és
megállapítja: „azt ott, azt a házat nem én építettem, de
az összes többit mind”. Ezek mind együtt: a sok év és tapasztalat az erőműben eltöltött idő nem volt hiábavaló,
ezért gondolja úgy, hogy legfontosabb dolog az életében
a munka és a család.

Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

Styaszny László

Visszaemlékezés
Nagy Lajos atomerőműves múltidézése

fotó: Bodajki Ákos

A villamos iparban 41 éven keresztül dolgozott, ebből 34 évet a Paksi
Atomerőműben töltött. Nyugdíjba
vonulása után is igényt tartottak
szakmai tudására, tapasztalatára,
így visszatért az atomerőműbe, és
külsősként vesz részt a munkálatokban. A következő sorokban erőműves éveire emlékezik vissza.
–– A Paksi Atomerőműbe 1979.
március 15-én léptem be, ami akkor még munkanapnak
számított. A százhalombattai erőműben március 14-én
letettem a műszerésztáskámat, és 15-én a PAV-nál folytattam a munkámat (megszakítás nélkül). Az irányítástechnikai osztályon műszerészként kezdtem. A belépésem után az 1. blokk üzembe helyezése előtti időszak
a felkészülés jegyében telt el: műszerek revíziójával, az
irányítástechnikai tervek egyeztetésével és a mérőkörök
áramúttervek tervezési munkáit végeztük. 1981-ben kineveztek a nyomás- és nyomáskülönbség-csoport vezetőjének, és kezdtük el a felkészülésünket az 1. blokk
üzembe helyezéséhez. Naponta kijártunk a szerelési
helyekre, szinte lépésről lépésre tudtuk követni a szereltség állapotát és ismertük meg a technológiai elvételi helyeket és a megszerelt távadók helyszíneit. Az 1.
blokk sikeres üzembe helyezés után sorban következett
a 2-3-4. blokk. Egy ideig az üzembe helyezések jelentették a fő tevékenységet később az üzembe helyezett
blokkok üzemeltetése jelentette azt. Párhuzamosan végeztük az üzembe helyezett blokkok főjavításait, a napi
hibák elhárításait és az újak üzembe helyezését.

Amikor a 4. blokk is üzembe lett helyezve, utána már
csak üzemeltetési évek következtek. Blokkok üzemeltetése, karbantartása vállalatszinten is új feladatokat jelentett, ami többek között átszervezéssel is járt. Ez történt a folyamatirányítási főosztályon is, ahol megalakult
a műszaki előkészítési osztály, és 1990-ben így kerültem
át mint előkészítő technikus. Aztán 1990-től az irányítástechnikai osztályra kerültem, műszaki előkészítőként
dolgoztam, feladatom a méréstechnikai területén jelentkező átalakítások, rekonstrukciók lebonyolítása
volt. Egy újabb átszervezésnek köszönhetően 1994-ban
visszakerültem az irányítástechnikai osztályra méréstechnikai művezető munkakörben. Az eddigi munkáimtól teljesen eltérő beosztás, a feladat nagysága és az új
munkaterületek irányítása révén egy újabb kihívás előtt
álltam. 1995-ben ismét történt egy átszervezés, amelynek eredménye az lett, hogy visszakerültem a műszaki
előkészítői munkakörömben.
2002-ben egy újabb átszervezés a távadó-kiváltás
(mint nagyobb projekt) átkerült a villamos és irányítástechnikai projekt szervezése alá, így sodródtam a
rekonstrukciós munkákkal együtt én is a beruházási
projekt állományába. Feladatom maradt, munkámat
végeztem ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, de
ami nagyon fájt, 20 év után kicsit távolabb kerültem a
üzemeltetési, karbantartási csapattól és nem utolsó sorban a régi kollégáktól, de a távolság mindig legyőzhető,
ez történt 2002-től 2006-ig, mindig megpróbáltam közel maradni és a kollegák közötti jó kapcsolatot megtartani, és ez úgy érzem, mindig meg is maradt.
Nyugdíjas lettem, és ennek is örültem, hisz otthon is
voltak elmaradt munkák, amit évek óta nem volt időm

befejezni, most befejezhettem. Négy és fél év után
megcsörrent a telefonom, megkerestek, hogy lenne-e
kedvem visszajönni méréstechnikai átalakítások lekoordinálási feladatainak ellátására? Ez 2010-ben történt.
Akkor otthon feleségemmel, Rózsikával megbeszéltük,
és döntöttünk, hogy próbáljam meg, lesz, ahogy lesz.
2011. március 1-jétől az ERBE delegálásával visszakerültem ahhoz a csapathoz, akivel 1981-ben elkezdtük az 1.
blokki üzembe helyezést. Az erőműves érvényesülés,
szakmai megbecsülés elérése nagyon nagy odaadással
jár. Többen hiszik azt, hogy itt egy-két év alatt megtanulnak mindent. Az erőműves szakmát igazából mindig
tanulja az ember. A belépés után 5-6 évvel ismeri fel az
ember azt, hogy milyen keveset tud az atomerőműves
ismeretekről. Mint ahogy a mondás tartja, a jó pap is
holtig tanul, így van ez az erőműben is. Minden fiatal
kollegát arra biztatnék, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg a tudásuk gyarapításáért. Bennünk már
tudatosult az, hogy az 500 megawattot ki kell szolgálni.
Nagy Lajos kollégánk Pakson, később Dunakömlődön lakott családjával, majd kispesti családi házukba
költöztek. A ház a család bázisa, innen indulnak és érkeznek munkából a gyerekek. Mindkét fiúk építési vállalkozó. Attila Délegyházán épített, neki van egy 5 és
fél éves kisfia és egy 2 és fél éves kislánya, Robinak egy
másfél éves kislánya. A hétvégeket az unokákkal töltik,
kikkel örömmel járnak bábszínházba, cirkuszba, gyermekprogramokra.
Nagy Lajos visszaemlékezése teljes terjedelemben
megjelenik az Emlékező Füzetek c. kiadványban.
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Jövőnk Nukleáris
Energetikusáért Alapítvány
Tehetséges fiatalok a nukleáris szakemberképzésben
A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Alapítvány célja a hazai nukleáris szakemberképzés
feltételeinek
javítása
és a minőségi szakember-utánpótlás elősegítése. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy pályázót
azok közül, akik munkájuk, teljesítményük révén
elnyerték az alapítvány
támogatását.
Az alapítvány ösztöndíjak
odaítélésével ismeri el a kiváló tanulmányi munkát. Mivel a pályázati lehetőség
az első évtől a PhD-szintig folyamatosan adott, ösztönzi a jó tanulókat arra, hogy a nukleáris szakiránynál
maradva egyre aktívabb munkát folytassanak, kibontakoztassák tehetségüket.
A nyertes pályázók közül eddigi tanulmányairól, jövőbeni céljairól ezúttal Lovász Líviuszt kérdeztük.
– Német Nemzetiségi Gimnáziumba jártam Budapesten, ahol a fizika- és matematika-szakkörök révén
sikerült először mélyebb bepillantást nyernem az energiatermeléshez kapcsolódó tudományágak világába. A
középiskolásoknak rendezett Tudományos Diákkörök
Országos Konferenciáján (TUDOK) energetikai témában előadtam. Az utolsó évben a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemre való jelentkezésemet
követően részt vettem egy, a BME Energetikai Szakkollégiuma által középiskolások számára rendezett energetikai témájú tanulmányi versenyen. A csapatommal
harmadik helyezést értünk el, ami még jobban megerősítette az energiatermelés iránti érdeklődésemet.
Azóta már én is az Energetikai Szakkollégium tagja
vagyok, és az említett versenyt kétszer én szerveztem.
A JNE Alapítványnál tanulmányi eredményemmel
pályáztam. A tanszéken demonstrátori feladatokat is
végzek, ennek keretében a BME Oktatóreaktoránál látogatócsoportoknak mutatom be a reaktor működését
és az ott végzett munkát.
A BSc-s alapszakon szakdolgozatomat „Az atomerőművi konténmentek alternatív hőelvonási lehetőségei-

nek vizsgálata súlyos baleseti folyamatok során” címmel a Paksi Atomerőműre vonatkoztatva vizsgáltam,
hogy hogyan lehetne egy teljes feszültségkiesés esetén
a konténmentben a különböző folyamatok során létrejövő nyomásnövekedést megállítani, ezzel megőrizve
a konténment épségét. Jelenleg atomenergetika szakirányos energetikai mérnök MSc-s hallgató vagyok. Az
„4th International Youth Conference on Energy 2013”
nemzetközi konferencián és a Pakson tartott „AER
Working Group C and G Joint Meeting” workshpon
előadást tartottam a szakdolgozatom témájából. Én
szerveztem az Energetikai Szakkollégium őszi féléves
előadás-sorozatában szereplő Allegro-val (gázhűtésű
gyorsreaktor) kapcsolatos előadást, melyet dr. Czifrus Szabolcs, a BME Nukleáris Technika Tanszékének
vezetője tartott. Ezenkívül az Energetikai Szakkollégiumban több, az atomenergetikához köthető előadás
megszervezésében vettem részt. A fukushimai esemé-

Te

nyeket követően rendeztünk egy tájékoztató előadást,
amelyen dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technika
Intézetének igazgatója ismertette a baleset részleteit.
A mesterképzést 2015 januárjában fejezem be, diplomamunkámat az őszi félévben megvédett és első helyet elért TDK-dolgozatom továbbfejlesztéséből szeretném készíteni. Ennek témája az Allegro gyorsreaktor
súlyos baleseti elemzése lesz.
A jövőbeli tevékenységeimmel kapcsolatban erősen gondolkodom az energetikai tanulmányok doktori képzés keretében való folytatásában is, de a külföldi
szakmai tapasztalatszerzés is vonzó alternatíva számomra amellett, hogy hosszú távon itthon szeretnék
elhelyezkedni.
Az alapítvány működésével kapcsolatos aktuális
információkat, a kuratórium döntéseit a www.jnea.hu
honlapon lehet nyomon követni.
KV

Régóta tudod: Te különleges vagy. Hajt a felfedezés öröme, a kíváncsiság és a motor: a benned rejlő tehetség
ereje.
Mikor gondolataid szavakká, ecsetvonássá, formává,
dallamá, mozdulattá transzformálódnak, olyan energia
szabadul fel benned, amelyhez nincs fogható: az alkotás
ereje.

hetség
Téged keresünk!

2013. december 20-ig
a név, elérhetőség, illetve a műfaj/produkció
típusát megadva jelentkezz, ajánld kollégád
az alábbi elérhetőségek egyikén!
Lovásziné Anna
tel: 78-82
e-mail: lovaszine@npp.hu
Tamási Ildikó
tel: 73-03
e-mail: tamasii@npp.hu

És mégis, ezekről a csodálatos pillanatokról oly kevesen
tudnak. Hűséges közönséged az íróasztal fiókja, a nappali
világot jelentő deszkái, netán a zuhanyrózsa?
Állj fel! Állj ki! Oszd meg velünk tehetséged, vagy ajánld
kollégád a lenti elérhetőségek egyikén, és mi együtt
megmutatjuk. Megmutatjuk az Atomerőmű dolgozóinak
tehetségét, hiszen mindannyian tudjuk: sorainkban fantasztikus egyéniségek rejtőznek.

Erőmű-fejlesztési trendek a világban
2013. november 14-én került
sor az ESZK erőmű-fejlesztési trendek előadására,
amelyet dr. Korényi Zoltán, a BME docense tartott. Az előadás során
képet kaphattunk arról, hogyan fejlődött a technológia a
kezdetektől napjainkig, a világ
mostani fejlettségi szintjéről, zárásképp pedig lehetséges fejlesztési irányokról is szó esett.
Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen irányba tartanak
a fejlesztések, tisztában kell lennünk azokkal a tényezőkkel, amelyek egy erőmű megvalósításakor szerepet
játszanak. Az erőművek megépítésekor a kitűzött cél a
befektetés pénzügyi megtérülése a teljes életciklusra.
Ehhez szükséges a költségek minimalizálása, valamint a
bevételek maximalizálása. Főbb kiadások a tüzelőanyag
vásárlás, tőkeköltség, hűtővíz-felhasználás, hulladékkezelés, CO2-kvóta-vásárlás, környezetvédelem, karbantar-

dr. Korényi Zoltán

tás, önfogyasztás, a bevételek közé tartozik a villamosenergia-értékesítés, rendelkezésre állás, szolgáltatások a
villamosenergia-rendszer irányítója felé, valamint a hőenergia értékesítése.

Az előadásban részletesebben a hagyományos gőzerőművek, gázturbinák, valamint a kombinált ciklusú
erőművek kerültek vizsgálat alá. Egyik új megoldás lehet
viszont az erőműfejlesztések terén a decentralizált rendszerek létrehozása, amelynek lényege, hogy több, kisebb
teljesítményű egységet egy központi számítógépes vezérlés köt össze, ami a fogyasztói igényekhez igazodva működik.
Több ország esetében a felhasználás jelentős részét
villamosenergia-import fedezi. Ez annak köszönhető,
hogy a hazai termelés nehezen tudja felvenni a versenyt
az import villamos energiával szemben. Ebben a helyzetben egy új erőmű fejlesztése szinte lehetetlen, több
szempont viszont indokolttá teszi új egységek építését:
egyrészt a régi blokkok leállításából származó hiány
pótlása, másrészt a növekvő fogyasztói igények kielégítése.
A rendezvény részletes beszámolója és a szakkollégium további programjai a www.eszk.org címen olvashatók.
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Idei Nobel-díjasok
Nobel Alfréd svéd kémikus, többek között a dinamit feltalálója 1895-ben végrendeletileg rendelkezett úgy, hogy
vagyonának kamatai minden évben felosztassanak egyenlő arányban azok között, akik a
fizika, a kémia, az orvos-élettan területén felfedezésükkel, az irodalom
esetében legkiválóbb ideával a
legtöbbet használtak az emberiségnek, illetve a békedíj esetében, akik legtöbbet tettek a
népek közti barátság ügyéért. A Közgazdasági emlékdíjat kiegészítésként egy svéd
bank alapította 1968-ban.
A bejelentések sorrendjében:
Az orvosi-élettani Nobel-díjat sejteken belüli szállítási
folyamatok kutatásában elért eredményeikért hárman megosztva kapták.
Már régóta tudták, hogy a sejtek által termelt anyagok kis hólyagocskákba (vezikulum) kerülnek, de a szabályozó, vezérlő mechanizmusokat rejtély
fedte. Randy W. Schekman, a Berkeley Egyetem Molekuláris és Sejtbiológiai Tanszékének professzora találta
meg azokat a géneket, amelyek kulcsszerepet játszanak
a szabályozásban. James E. Rothman, a Yale Egyetem
Sejtbiológiai Tanszékének professzora fedezte fel a hólyagocskák célpontjukhoz kapcsolódását és tartalmuk
kiürítésének mechanizmusát. Thomas Südhof, a Stand-

ford Egyetem Molekuláris és Sejtbiológiai Tanszékének
professzora egy kalciumionokra érzékeny gépezeten keresztül a kiürítés időzítését tárta fel.
Sok betegséget e precíz szállítási rendszerek valamilyen meghibásodása
okozza, pl. cukorbetegség, neurológiai, immunológiai betegségek
kialakulása.
Francoise Englert és Peter Higgs megosztva kapták a fizikai Nobel-díjat
a
Higgs-mechanizmus,
Higgs-bozon
elméletéért.
Higgs 1964-ben publikálta cikkét a Higgs-bozonról.
Sokáig csak azért hívták meg
konferenciákra, hogy kinevethessék, mert nem illett bele sem
az akkori elméleti, sem a kísérleti
eredményekbe. Végül 2012 júliusában a
CERN kutatói bejelentették, hogy az ATLAS
és CMS detektoroknál megtalálták a Higgs-bozont.
Martin Karplus, Michael Levitt és Arieh Warshel
megosztva kapták a kémiai Nobel-díjat a kémiai reakciók komplexebb számítógépes modellezéséért. A modellek egy része a klasszikus fizikán alapul, ami a nagy
molekulák durva tervezését teszi lehetővé, más részük
a kvantummechanikára építve nagyobb pontosságot
biztosítanak. Az egyesített számítógépes modell képes
kiválasztani a lényeges, kritikus pontokat, fázisokat bo-

eCarTec
A müncheni vásárváros 2 csarnoka adott otthont október 15–17. között az 5.
nemzetközi eCarTec hibrid- és villamos hajtású járművek kiállításának.
A kiállítás bemutatja a villamos hajtású járműveket, alkatrészeit és javításukat, hajtási módokat, tesztberendezéseket. Zömmel német kiállítók mellett 18
nemzet mutatta meg termékeit. Korábbi években volt néhány kiállító Magyarországról – most még a látogatók közt sem hallottunk magyar szót. A megépített
járműveket elkerített próbapályán ki is lehetett próbálni – a kisebbeket az A5-ös
csarnok végében, a nagyobbakat a keleti kapu melletti parkolóban.
Az 5. Nemzetközi eCarTec hibrid- és villamos hajtás konferencia a vásár
melletti Novotelben a kiállítással egy időben (október 15–16.) néhány plenáris előadás után két szekcióban zajlott szépszámú hallgatóság előtt. Míg tavaly
szinte eufórikus hangulat kísérte a konferencián elhangzott bejelentéseket – a
nagyobb munkagépek, indukciós töltés a buszok megállóiban. Most inkább az
új rendszerek problémáira koncentráltak: az indukciós töltés hatókörében veszélyes szívritmusszabályzóval tartózkodni. Kifejlesztettek egy szkennert, amely érzékeli ezt a veszélyt, és lekapcsolja a töltőt.
Az elektromos hálózat az ipart és a háztartásokat tudja szolgálni. a jelenlegi
életformánk nem sokáig tartható CO2-kibocsátás, mind források tekintetében.
Nem véletlen, hogy a politikusok a tömegközlekedést és a kerékpárt ajánlják az
állampolgároknak. A megújulók (nap, szél, biogáz) helye a hibrid- és villamos
járművek ellátását szolgálhatnák – beépített akkumulátoraik rendszer elemeiként üzemelhetnek töltéskor. Ma már könnyű elektromos autót építeni, mert az
elemei készen állnak, csak össze kell illeszteni, mint a LEGO-t, de a tanulmánykocsiknak 5 évnyi, 35x106 km tapasztalat kell a biztonsági kérdések megítéléséhez. A hibridautók akkumulátorait két részre osztják, hogy a benzinmotor
indításához mindig maradjon elég energia, de a fölös energiát mindig a teljes
akkumulátorra tölti. Cirkál az utcán néhány üzemanyagcellás meghajtású jármű
is. Az elektromos autók akkumulátorai jelentős költséget jelentenek, különleges
bánásmódot igényelnek. Most egyes gyártók nem fizettetik meg a vásárlóikkal,
hanem csak bérbe adják (65 €/hó). A Frauhoffer Alapítvány mobil és stabil indukciós töltőt fejlesztett parkolóházak számára. Úgy gondolják ez olcsóbb, mint az
4-5 szabványosként elterjedt autótöltő-csatlakozó.
Egy tanulmány München városának közlekedésére kimutatta, hogy megtérülés szerint legrosszabb a magánautó használat, míg legjobb a
buszos tömegközlekedés.

gyulai

nyolult kémiai rendszereknél. A program segítségével
előválogathatják az egyes gyógyszerként szóba jöhető
vegyületeket.
A kanadai Alice Munro novellista nyerte az irodalmi
Nobel-díjat – évek óta jelölt volt már. Az 1931-ben született írónő már gyerekkorában döntött, hogy mi akar
lenni. Első novellája 1950-ben, egyetemista korában,
első novelláskötete 1968-ban jelent meg. Mindig rendkívül tömören fogalmaz. Mintegy 10 novelláskötete és egy
regénye jelent meg. Magyarul: Asszonyok, lányok élete
(2007), Egy jóravaló nő szerelme (2008), Szeret, nem
szeret – Kilenc történet (2006), Csend, vétkek, szenvedély (2007), Mennyei boldogság (2011).
A hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet
(OPCW) kapta a Nobel-békedíjat az első világháború
óta bevetett fegyverek megsemmisítésében végzett évtizedes munkájuk elismeréseként. Ezt a díjat norvég bizottság ítéli oda.
Eugene Fama, Lars Peter Hansen és Robert Shiller
egyenlő arányban megosztva kapták a Közgazdasági
emlékdíjat, mert módszerükkel az eszközárak empirikus analíziséből előre jelezhetik a részvény- és kötvénypiaci árak változásait, amik az ingatlanpiacot, a
megtakarításokat befolyásolják. Robert Shiller, a Yale
Egyetem professzora kimutatta, hogy a részvényárak
jobban fluktuálnak, mint az osztalékok és részvényárak
osztalékhoz viszonyított aránya esik.
forrás: origo; index
gyulai

Könyvajánló

Marie Curie és lányai
Marie Curie olyan eredményeket ért el a tudomány világában, hogy azt mindenki elismeri, és a teljesítményét a két Nobel-díja is mutatja. Mindezt olyan korban érte el, amikor nőként a tudomány világában az addigi tradíciókkal is meg kellett küzdenie.
A nemrég megjelent Marie Curie és lányai című könyvből bepillanthatunk családja mindennapjaiba, és a tudósnőt női oldaláról és anyaként is megismerhetjük. Azt hiszem úgy lesz teljes a kép egy emberről, ha megismerjük magánemberként és munkatársként is.
Rendkívül érdekes bepillantani a régi idők gyereknevelésébe, bár azt el kell mondani, hogy a Curie-lányoknak és néhány tudóscsemete-társuknak kivételezett lehetőségeik
voltak. A Sorbonne-on tanító professzorok megszervezték gyermekeik oktatását, és ők
tanítottak számukra kémiát, matematikát és fizikát otthon vagy az egyetem laboratóriumaiban. Emellett a testedzés fontosságáról sem feledkeztek meg, tornáztak, úsztak,
bicikliztek, lovagoltak, eveztek,
korcsolyáztak, sőt síelni is megtanultak, pedig akkoriban ez még
nem volt olyan népszerű, mint napjainkban.
A könyv írója, Shelley Emling
hozzáférhetett Marie Curie és lányai 1906 és 1934 közötti levelezéséhez. A több mint kétszáz levélből
elénk táruló kép teljesen új oldaláról mutatja meg a tudósnőt. A család élete úgy alakult, hogy a lányok
sokszor kényszerültek nélkülözni
édesanyjukat utazásai vagy gyógykezelései miatt, és a kapcsolatot intenzív levelezéssel tartották fenn.
A tudósnő a gyerekein keresztül
is sokat hagyott az utókorra, hiszen
ők is maradandó teljesítményt értek el. A háromgenerációs családregényt elolvasva sokat meríthetünk mindennapjainkra is, hiszen
igazolva látjuk, hogy az állhatatos
munkának meg lesz a gyümölcse.
SJ
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Az ördög nem alszik!
Karácsonyi tűzveszélyek
Az alábbiakban felhívjuk az
olvasó figyelmét azokra a veszélyekre, melyek az év végi
ünnepek jellemző tűzokozói, illetve ezek kapcsán a megelőzés fontos
mozzanataira is.
Az első a sorban az advent egy hónapos időszaka.
Mire érdemes odafigyelni?
❙ Ellenőrizzük a koszorún elhelyezett gyertyák stabil rögzítését. Ha könnyen mozdítható vagy le akar
dőlni, rögzítsük dróttal.
❙ Használjunk gyertyatüskét, ez védi a koszorúalapot
a lefolyó viasztól és az esetleges szikráktól, a leégő
gyertyától (szerencsésebb, ha olyan méretű gyertyát választunk, amely a negyedik vasárnap végére
sem ég le teljesen).
❙ A koszorút minden esetben fém vagy egyéb nem
éghető anyagból készült tálcán tároljuk.
❙ Ne helyezzük a koszorút éghető anyagokra vagy
azok alá (könyvespolc, abrosz, televízió). Ellenőrizzük a gyertyák csomagolásán a minimális tűzbiztonsági távolságot.
❙ Bár az újságokban, interneten sok gyönyörűen díszített gyertyával találkozhatunk, mégse válas�szunk olyat, amely szalaggal vagy egyéb éghető dekorációval van díszítve.
Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk le aludni, ne
hagyjuk őrizet, felügyelet nélkül koszorúnkat, amíg
gyertyák égnek rajta!

A tűzoltóság
segélykérő száma:
105
Karácsonyfa
A nyílt láng fogalma a csillagszóró vagy gyertya meggyújtásához kapcsolható. A csillagszóró szikrái önmagukban
nem tudják meggyújtani a fát, viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez, egy papírdíszhez – a felizzó, szikrát vető része meg fogja gyújtani azokat, majd a

fenyőfát!!! A viaszgyertya használatát mellőzzük a karácsonyfán! A csillagszórókat kellő körültekintéssel helyezzük el, ne érjen a tűlevelekhez, díszekhez! Körülbelül egy
hét után egyáltalán ne használjunk nyílt lángot a fán!
A mindenféle piacokon, Kermi-vizsgálat nélkül árusított izzósorok meghibásodása, zárlata nem egy esetben
gyújtotta meg a kiszáradt karácsonyfát! Ne vásároljunk
kétes eredetű, Kermi-tanúsítvánnyal nem rendelkező izzósort, mert tűzveszélyes! Felhívjuk a figyelmet az izzósor
áramtalanításának fontosságára is!
A karácsonyfa elhelyezéséről pár szót. Általában nem
sok választási lehetőség adódik – főleg egy lakótelepi lakásban – ennél fogva megszokott helye van minden családban. Azonban érdemes az elhelyezésekor elgondolkoznunk azon, hogy egy kritikus helyzetben a tűz merre és
hogyan tud tovább terjedni, illetve milyen menekülési
lehetőségünk van. Ha például a szobából kivezető egyetlen bejárat közelébe helyezzük el, nem mást teszünk, mint
egy lehetséges égő fáklyával torlaszoljuk el a szabadulás
egyedüli útját. A legtöbb karácsonyfatűznél a fa magától
ledőlt valamelyik irányba (vagy leborították), tehát érdemes egy úgynevezett biztonsági zónát kialakítani. Ha dől,
ne a könnyen meggyulladó függönyre, fotelra, kanapéra
boruljon.
MIT TEGYÜNK, HA MÉGIS MEGTÖRTÉNIK A BAJ?
Nulladik lépésként előre készítsünk ki tűzoltásra alkalmas eszközöket: tűzoltó készüléket, tűzoltó pokrócot,
szénsavas, palackozott italokat. E két utóbbi talán minden
háztartásban előfordul, érdemes ezekből egy-két darabot
tudatosan tűzoltási célra előkészíteni egy biztonságos, jól
elérhető helyen. A pokrócot adott esetben helyettesítheti
az ágytakaró is.
Ha kigyullad a karácsonyfa, ne fújkáljuk, legyezgessük,
azzal csak szítjuk a lángokat! Ilyenkor AZONNAL BORÍTSUK LE és dobjunk rá egy, vagy két szétnyitott pokrócot! Ezért fontos, hogy két-három méteres körzetben ne
legyen éghető bútor, függöny stb. A szétnyitva rádobott
pokróc megfojtja, illetve nem engedi továbbterjedni a
lángokat! Ezután már olthatjuk tűzoltó készülékkel vagy
más módon. A kiszáradt fenyőfa rendkívül gyorsan lángra
kap és nagy lánggal ég, ezért állítsuk gyökerét valamilyen

vízzel teli edénybe (de vízzel átitatott rongyokba is tekerhetjük a fatönköt, ilyenkor ne feledkezzünk meg naponta
újranedvesíteni a textíliát).
Ha tűz már nem kezelhető mértékű, szorítsunk arcunk
elé valamilyen ruhadarabot, és a padlóhoz lehető legközelebb görnyedve távozzunk a lakásból. Csukjuk be az ös�szes lehetséges ajtót a tűz útjában, annak terjedését késleltetendő. Haladéktalanul riasszuk a környezetünkben
élőket és a tűzoltóságot!
Nagyon fontos a gyermekeink kioktatása is! Magyarázzunk el nekik, hogy a tűz nem játék, hogy milyen veszélyeket rejt magában a nyílt lánggal, csillagszóróval játszadozás a kiszáradt karácsonyfa közelében. Ne hagyjunk elő
gyufát, nehogy a felügyeletünk nélkül próbálkozzanak az
– őket még jobban lenyűgöző – adventi gyertyák vagy a
csillagszórók meggyújtásával. Ne engedjük azt sem, hogy
az elektromos izzókat nélkülünk kapcsolják be. Oktassuk
ki őket, hogy mik a helyes viselkedés szabályai tűz esetén.
De elsősorban egy kicsit jobban figyeljünk oda rájuk!

Lukács Tamás

Bemutatjuk az Ovit Híradót
Cikksorozatunkban olyan műszaki szakmai folyóiratokat mutatunk be, amelyek tárgya kisebb-nagyobb
átfedésben van az atomenergetikával. Ezáltal is hozzá
kívánunk járulni a különböző szakterületek, illetve
szakemberek, valamint az érdeklődő laikusok közötti jobb információáramláshoz. Ezúttal az MVM Ovit
Országos Villamos-távvezeték Zrt. lapját, az Ovit
Híradót ajánljuk.
Az Ovit Zrt. a Paksi Atomerőmű egyik legjelentősebb
partnere, ilyen módon fokozott érdeklődésre tarthat számot az atomerőmű munkatársai részéről is a cég híreit,
eseményeit bemutató Ovit Híradó. Az egyes lapszámokat
egy-egy jól megválasztott, mottószerű idézet nyitja –
a legutóbbit John Sculley következő gondolata: „A jövő
azoké, akik látják a lehetőségeket, mielőtt azok nyilvánvalóvá válnak.”
E legfrissebb kiadványba beleolvasva olyan aktualitásokat találunk, amelyek alapvető fontosságúak a társaság
életében. Mindenekelőtt az Igazgatóság közleményei közt
említendő az október 2-i ülés tájékoztatója.
A műszakiak számára különösebb érdekességgel szolgálnak a legjelentősebb futó projekteket bemutató írások,
amelyeket színes fényképek is illusztrálnak. Ezek között
olvashatjuk a „Speciális piacon az MVM Ovit Zrt. – Az
ország legnagyobb hőtárolóját építjük”, az „Új szakterület
megjelenése az Alállomási Üzletigazgatóság kivitelezői

tevékenységében”, továbbá az „Akiket idegenben is elismernek” c. beszámolókat, tájékoztatókat.
Ugyancsak szakmai jellegű híradás a Rendezvények
rovatban ismertetett „Gondolatok a MEE 60. Vándorgyűlése kapcsán”, valamint „Az MVM Ovit Zrt. és a Maschinenfabrik Reinhausen közös kiállítása a vándorgyűlésen”
c. tudósítás.
A társadalmi szerepvállalás keretében híradás történik arról, hogy az Ovit támogatásával készült el „A Szent
Jakab-zarándokút” c. könyv. A szervezeti és a személyi
hírekben szó esik többek között a szervezeti és működési
szabályzat módosításáról, egy-egy szervezeti egység bemutatásáról, a szakemberek elismeréséről, és mint ahogy
az Atomerőmű újság, az Ovit Híradó is bemutatja a társasághoz újonnan belépő kollégákat.
A lap híreket közöl továbbá az MVM Csoporttal, az Integrált Rendszerrel és a munkavédelemmel kapcsolatban,
megszólaltatja a cég nyugdíjasait és beszámol a kollégák
sportsikereiről. Mindezek mellett kulturális programok
ajánlására, humorra, rejtvényre is marad hely a harmincnyolc oldalas kiadványban.
(A kiadvány elektronikusan elérhető: http://www.ovit.
hu/ovithirado.html)


Prancz Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NEI SmartBrief

NUCLEAR

ENGINEERING

Blokkleállítás szivárgás miatt
Rossz passzban van az üzemeltető Duke Energy
Egy kisebb tömörtelenség miatt le kellett állítani
az Oconee atomerőmű (Dél-Karolina állam, Seneca)
egyik blokkját. A hivatalos közlemény szerint a jelenség nem jelent veszélyt, de három héten belül ez
a második olyan esemény, ami blokkleállással jár a
negyven éve működő telephelyen. A szakemberek
egyelőre a konténment felé irányuló tömörtelenségre gyanakodnak, és igyekszenek a legpontosabban
megállapítani a szivárgás helyét – nyilatkozta Valerie Patterson, az üzemeltető szóvivője. Sem a lakosság, sem a munkavállalók nincsenek veszélyben.
A konténment pontosan azt teszi, amire tervezték
– tette hozzá a szóvivő. A folyás mértéke nagyjából
egy gallon tíz percenként (22 liter/óra), és hasonló
eset már számos más amerikai atomerőműben is
megtörtént – közölte az üzemeltető. A hír közlésének idején még nem volt ismert a munkák volumene, a visszaindulás és a hálózatra kapcsolás várható
időpontja.
A Duke Energy jelentette az eseményt az amerikai hatóságnak, de annak szóvivőjét nem tudta elérni a sajtó a Veteránok Napja miatti szünet miatt.
Az 1. blokk leállításának idején a 2. blokk üzemanyagcsere miatt üzemen kívül volt, de a maradék 3.
blokkal is ki tudták elégíteni a fogyasztói igényeket.
Ezzel is volt gond azonban október végén, amikor le
kellett állítani egy szabályozószelep meghibásodása
miatt. A nem megfelelő működés gondokat okozott
a gőztermelés fenntartásában, de három nap alatt
elhárították a problémát, majd újabb három napon
belül a blokkot felterhelték névleges teljesítményre.
A Kormányzati Számvevőszék legutóbbi összefoglalója szerint 2000 óta az Oconee atomerőmű jelentette be a legtöbb magas szintű biztonsági jellegű
problémát az Egyesült Államok délkeleti részében.
Az erőmű mindhárom blokkja nyomottvizes típusú,
teljesítményük 890 MW.
Százhatvanhárom esetben került sor a biztonság
alacsony szintű, míg 14 esetben a biztonság magas
szintű megsértésére. Az előbbiek közé tartozott pl.
egy transzformátor nem megfelelő üzemeltetése,
míg a súlyosabbak között szerepelt egy – az elektromos rendszer hibájából bekövetkezett – tűzeset.
Az is kiderült a számvevőszéki jelentésből, hogy
a Browns Ferry erőmű esetében a hasonló jelentések száma 135 és 6 volt, a Palo Verde atomerőmű
esetében pedig 299 és 5 a vizsgált 2000–2013 közötti időszakban. (A cikkben nem szerepelnek az
INES-fokozatok, az eseményeket a biztonságra gyakorolt fenyegetés/veszélyeztetés szerint kategorizálják – a fordító megjegyzése.)
Forrás: NEI SmartBrief, 2013. november

Varga József

ROSATOM
NEWSLETTER
Újabb orosz-kínai nukleáris együttműködés
A TVEL szállítja az üzemanyagot a Tianwan telephely második üteméhez is
Nem sokkal ezelőtt öntötték ki ez első
betont az 5-8. blokkok építési területén. Az
orosz konzorcium részvétele a beruházásban
nemcsak az építésre, hanem a további szolgáltatásokra is kiterjedhet a jelenleg is folyó
tárgyalások szerint. A 3. és 4. blokk építése
gőzerővel folyik, közben a TVEL az illetékes
kínai partnerekkel már szerződést kötött

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

Amerikai konzorcium érdeklődik a kavicságyas reaktor után
A Nemzeti Projektmenedzsment Testület dél-afrikai miniszterekkel tárgyalt
A találkozón az NPMC képviselői a dél-afrikai vezetőkkel és az
állami tulajdonú Eskom cég szakembereivel tárgyaltak az ún.
kavicságyas moduláris reaktor (PBMR) részvényei 100%-os
megvásárlásának lehetőségeiről. Az amerikai oldal több tagból
áll: New York állam regionális cégei, dél-afrikai cégek és a brit
bázisú National Grid. Céljuk a PBMR-technológia kereskedelmi értékesítése. A meghatározó politikusokkal és az ipari szereplőkkel most folyó tárgyalás egy olyan reaktorról szól, amely

kevesebb hulladékot termel és több energiát szolgáltat úgy,
hogy a blokk biztonsága inherenssé válik – nyilatkozta Robert
Abtey, az NPMC elnök-vezérigazgatója.
A gázturbinás, héliummal hűtött blokk 165 MW teljesítményű lesz. Képes lesz felhasználni a fegyverminőségű nukleáris
anyagokat és a kiégett üzemanyagból származó, hosszú felezési
idejű mérgező összetevőket is az ún. mély kiégetés technológiájával. A nagy hőmérsékleten üzemelő reaktorral hidrogén is
előállítható, illetve folyamathő is termelhető más technológiák
számára.

Jól halad a Watts Bar-2 blokk építése
Időre és költségen belül épül meg az egység
Egy évvel a határidők és pénzügyi helyzet felülvizsgálata után
a jelenleg 80%-os készültségi állapotban lévő beruházás tartja a tervezett paramétereket – áll a Tennessee Valley Authority
közleményében. A jelenlegi adatok szerint a befejezés legvalószínűbb időpontja 2015 decembere – ez is olvasható a TVA
híreiben. A 2012 áprilisában közzétett becslések 2015 szeptembere és 2016 júniusa közé tették a projekt befejezését. Akkor a
végköltséget 4-4,5 milliárd dollárban jelölték meg, ami 1,5-2
milliárddal volt magasabb a kezdeti értéknél. Jelenleg a legfontosabb területekre fókuszálunk, ezek az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges rendszerek készre szerelése és azok próbáinak
elvégzése – nyilatkozta Mike Skaggs, a TVA alelnöke. Három
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Csernobil: folyik a kémény
bontása

Kell a hely a védőburkolat számára
Megkezdődtek a 3. és 4. blokkhoz tartozó közös szellőzőkémény bontási munkálatai, hogy lehetővé tegyék a hatalmas
védőszerkezet installációs munkáit. Az eredetileg 150 méteres
kémény felső szekcióját október 31-éig eltávolították. A maradék kémény 75,5 m magas, átmérője 9 méter. Hét szekcióból áll, összsúlya nagyjából 330 tonna. A leszerelt darabot egy
speciálisan előkészített területen helyezték el és további bontási munkáknak vetik alá. Az ekkor keletkező maradékok átmeneti elhelyezésére a 3. blokk turbinacsarnokát jelölték ki. Az
erőmű tájékoztatása szerint a munkák teljes ideje alatt ellenőrzik a sugárzási paramétereket. A jelenleg mért értékek nem
haladják meg a tervezett ellenőrzési korlátokat. A helyszínen
dolgozik – az Ukrtransbud Corporation cég kezelésében – egy
1600 tonna kapacitású hatalmas daru. A bontási munkák befejezése december 10-ére várható.
A lebontott kémény helyettesítésére egy másik egység
épül, ennek magassága 50, átmérője 6 méter lesz. Elhelyezése a blokk keleti oldalán valósul meg. A sérült 4. blokkot védő
új burkolat összeszerelését a reaktorépület melletti területen
végzik el, ennek befejezése 2014 végére várható. Ennek és a
hozzá tartozó rendszereknek a szerelése 2014/15-ben megtörténik, a teljes védőburkolatnak a blokk fölé csúsztatására 2015
végéig kerül sor a tervek szerint.

ezen blokkok indító tölteteinek leszállítására
és a 3. blokk további hat töltetének szállítására. A szerződésben foglaltak szerint az
orosz partner felszereléseket is szállít a Yibin
üzemanyaggyártó komplexumba, ahonnan
a későbbiekben mind a négy blokkot el fogják látni üzemanyaggal. A szerződés 2025-ig
szól, a szállítandó üzemanyag a TVS-2M nevet
viseli. A vállalási összeg 1 milliárd USD fölött
van. A módosított üzemanyag lehetővé teszi
a 18 hónapos kampányokat, ez pedig egyértelműen gazdasági előnyökkel jár.
A Tianwan-1 blokkba 2011-ben rakták
be az első TVS-2M típusú töltetet. A sikeres
tesztek után, 2013 szeptemberében a kínai
nukleáris hatóság engedélyezte ennek a mó-

olyan alrendszer is elkészült, amelyek a nyitott reaktorral végzendő tesztekhez szükségesek. A nyitott tartályos teszt csak egy
a megkövetelt öt közül. Többek között hátravan még a lehűtő
rendszerek komplett szerelése, illetve az üzemeltetést támogató
más rendszerek megépítése is.
Mindkét blokk építése 1973-ban kezdődött, majd az 1.
blokké 1985-re alapvetően befejeződött. A fizikai indításra,
majd a kereskedelmi üzem kezdetére azonban csak 1996-ban
került sor. A 2. blokk építése „hivatalosan” 2007 augusztusában indult. A blokkok nyomottvizes típusúak, teljesítményük
1200 MW.
Forrás: NEI Magazine, 2013. november

Varga József

Stronciummentesek lettek
a tengeri utak

Begyűjtik a világítótornyok nukleáris energiaforrásait
Tizennégy radioizotópos energiaforrást gyűjtöttek be az
Északi sark környékéről annak a nemzetközi erőfeszítésnek
köszönhetően, amelynek célja a sebezhető radioaktív anyagok hozzáférhetőségének megszüntetése. A termoelektromos
elven működő generátorok elsősorban távoli helyeken szolgáltatnak villamos energiát, például világítótornyokban vagy
navigációs jelzőfényekben. Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Nukleáris Biztonsági Szervezetének bejelentése szerint a 14
egységben lévő sugárforrások összaktivitása 37 PBq felett van.
A sarkkörön túli területekről orosz szakemberek gyűjtötték be
az eszközöket, majd helikopteren és hajón szállították azokat
a tárolóhelyekre. A szétszerelést követően a sugárforrásokat
hosszabb távon is biztonságot nyújtó tárolólétesítményben helyezik el. A programban Oroszország segítséget a kap Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumtól is, amelynek helyettes
vezetője (Anne Harrington) jelentős mérföldkőnek nevezte az
akciót a világ nukleáris és radiológiai biztonságának megteremtésében. A fegyverkezés elleni harcban ez a tett is fontos eredmény annak érdekében, hogy a terroristák soha ne juthassanak
ezekhez a veszélyes anyagokhoz, és ne készíthessenek belőlük
„piszkos” bombákat – tette hozzá a szakember.
Az elmúlt évtizedben 482 energiaforrást gyűjtöttek be
Oroszország tengerparti és szárazföldi területéről a fenyegetés csökkentését kezdeményező amerikai
megállapodásnak megfelelően, és 20 eszdosított típusnak az általános használatát az
köz maradt még a térségben. Az egyéb
orosz gyártású reaktorokban. Fentiek alapján
nemzetközi megállapodások keretében
az 1. és 2. blokkot 2014-ig átállítják a 18 hónanyolcszáznál több eszköz begyűjtésére
pos kampányra. A 3. és 4. blokknál már eleve
került sor. Ezen programok támogatói az
ezzel a töltettel indulnak. A TVS-2M OroszorEgyesült Államok, Oroszország, Norvészágban is széles körben használt típus: a Bagia, Franciaország, Kanada, Svédország és
lakovo és a Rosztov atomerőművek minden
Finnország voltak. Ezek az energiatermelő
blokkja ezt használja. A TVEL szállítja majd a
egységek a bomlásból származó hőt alaPeking mellett üzembe lépő CEFR gyorsszakítják át villamos energiává, üzemidejük 50
porító reaktor üzemanyagát is, mintegy 60
év körül van. Jól szolgálnak a világűrben is,
millió dollár értékben. Ennek a reaktornak az
egy hasonló eszköz működteti a NASA Cuindításában orosz szakemberek is részt veszriosity nevű roverét.
nek, ez várhatóan 2014 márciusában történik
Forrás: World Nuclear News,
meg.
2013. november
Forrás: Rosatom Newsletter, 2013. november
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A nyugdíjas évek következnek

fotók: Wollner Pál

Az atomerőmű vezetése, kollektívája ünnepi nyugdíjas-búcsúztatón köszönt el a 2013-ban
nyugdíjba vonult munkatársaitól. Az ünnepségen néhány
kolléga nyilatkozott erőműves
múltjáról és jövőbeli terveiről.

Angyal Zsuzsanna
1986 óta dolgozom az atomerőműben,
azt megelőzően a honvédség paksi alakulatánál dolgoztam. Mindvégig a nyugdíjba vonulásomig a pénzügyi osztályon
dolgoztam. A nyugdíjba vonulásom után
a családomra fordítom a szabadidőmet.
Két kis unokám van négyéves és kétéves
csodálatos lányok, velük szeretném az
életemet folytatni. Ez alatt a néhány év
alatta legkedvesebb emlékeim közé tartoznak a szakszervezeti és üzemi tanácsban végzett munkáim, amikor a közösségért tehettem valamit. Én mindig nagyon
büszke voltam, hogy bekerülhettem az
atomerőmű dolgozói közé, és a mai napig
bármilyen társaságba járok, én a jó hírét
viszem az erőműnek.

Babolcsai Magdolna
Koordinátor voltam. 1977. november
15-én kerültem az erőműbe, madocsai
vagyok. Az ERBE volt előbb a munkahelyem, majd 1980-tól a PA Rt. Állandóan
a híradástechnikán voltam, telefonközpont-kezelőként kezdtem, majd az ügyfélszolgálaton folytattam, és ott is fejeztem be a munkámat mint koordinátor. Én
büszke vagyok rá, hogy ilyen hosszú időn
át az erőműben dolgozhattam, sokat és
sok mindent adott számomra, én egyedül
vagyok a két gyerekemmel, és nekem ez
csodálatos volt. Nagyon szerettem csinálni a telefonközpontban a kezelői munkakört, ott csak a hangjukkal találkoztam az
emberekkel, később pedig személyesen
is, az a váltás, mikor a hang után az embert is megismerhettem, nagyon érdekes
és különleges volt számomra. A kisebbik
lányom most kezdi a továbbtanulást, őt
fogom támogatni és segíteni, a fiam külföldön van, hozzá szeretek menni, voltam
is már. Pihenés, séta, utazás is szerepel
terveim között.

Barta Károlyné (Rózsi)
Raktárosként dolgoztam. Az erőműbe
1978-ban kerültem, a beruházáson kezdtem, és átkerültem a PA Rt.-hoz. Németkéri vagyok. Én a raktározási osztályon
dolgoztam végig. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy az erőműben dolgozhattam, jó
kollektívánk volt, én jó szívvel emlékszem
vissza a munkahelyemre.
Azt tervezem, amit eddig nem tudtam
megcsinálni, most szeretném bepótolni.
Egy fiam van, unokám még nincsen, de
reméljük, hogy hamarosan lesz.

Bedecs Ferencné (Marika)
Munka- és személyügyi osztályvezető
voltam. Családommal 1980-ban költöztünk Paksra, a férjem az erőműben kezdett dolgozni, én pedig a városi tanácson.
Két fiú gyermekünk, Péter és Ferenc mellé 1983-ban megszületett kislányunk,
Gabriella. Amikor a lányunk betöltötte a
harmadik életévét, akkor kerültem be a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz a munkaügyi területre, és 2013. augusztus 1-jei
nyugdíjba vonulásomig ezen a területen
dolgoztam. Végig jártam én is a ranglétrát, voltam előadó, csoportvezető és végül
osztályvezető lettem. Én mindig nagyon
büszke voltam arra, hogy az erőműben
dolgozhatok, nagyon jó munkahelyem
volt, jó munkahelyi légkörben, kiváló kollégákkal dolgozhattam együtt. Nagyon
sokat adott nekem az erőmű, kisebb megszakításokkal, szinte folyamatosan tanulhattam, a munkámat nagyon szerettem,
időnként sokat kellett dolgozni, de megérte, mert a férjemmel közösen megfelelő
anyagi körülmények között, biztonságban
nevelhettük fel a gyermekeinket. Ferenc
gyermekünk szintén itt él Pakson a családjával, ott két unokánk van, Tamás és
Eszterke. Péter és Gabriella Budapesten
élnek és dolgoznak. Péter fiunknál is van
egy Bencike nevű kis unokánk. Gyermekeink, amikor csak tehetik, itthon töltik a
hétvégéket, nagy örömünkre.

Bráz Sándorné (Zsuzsa)
Gépésztechnikus voltam. 1974-ben 15
évesen kezdtem el dolgozni és 1976-ban
kerültem az erőműbe. A korai munkakezdésemnek és a nyári diákmunkáknak
köszönhetően van meg a 40 éves munkaviszonyom, ezért sikerült most nyugdíjba
mennem. Az erőműves munkaviszonyomat a csámpai vízműben kezdtem, mint
vízműkezelő, majd lányom születése után,
1981-ben kerültem be a 103-as épület hőközpontjába. Miközben levelező tagozaton leérettségiztem a műszaki ellenőrök
és rendszer felelősök mellett műszaki
ügyintéző lettem. Közben elvégeztem a
gépész sulit Szekszárdon, majd Pécsen
technikusi képesítést szereztem. Az átszervezések kapcsán először a költségtervezési osztályon, majd az igazgatási osztályon dolgoztam lakásügyi előadóként.
Innen kerültem vissza a gépész vonalra,
ahol is a gépész sémák és az MFT-ék készítése, javítása volt a fő feladatom, amit
most a dokumentációkezelési osztály dolgozójaként végeztem. Régi motorosként,
itt lehettem szinte a kezdetektől az erőmű építése során. Sok-sok felejthetetlen
élmény fűz az erőműhöz, életem nagyon
nagy százalékát töltöttem itt.
Paksi születésű vagyok, itt élnek a
testvéreim és anyukám is. Lányom 2 éve
költözött Pestre. Terveim között szerepel, hogy több időt töltök családommal
és otthon a családi házamban befejezem
azokat a munkákat, amire eddig nem volt
elég idő. Mindemellett továbbra is szeretném tartani a kapcsolatot erőműves
barátnőimmel és volt kollégákkal.

Demeter Károly
Üzemviteli osztályvezetői feladatot
láttam el. 1979. július másodikától dolgozom az erőműben. Kazincbarcikán házasodtam, és a fiunk négy éves volt, amikor
Paksra kerültünk feleségemmel, majd
1983-ban született két lányunk is. Voltam
EIK szolgálatvezető, többféle csoportnak

a vezetője, és voltam tizenkét évig osztályvezető. Nekem azt jelentette atomerőmű dolgozójának lenni, hogy tudtam tanulni, új ismereteket elsajátítani
és anyagi biztonságban volt a családom.
Ehhez még hozzá tartozik, hogy amikor
hazamentünk Borsodba, a rokonok mindig megkérdezték, hogy nincs-e valamilyen probléma az erőműben, nyugodtan
alhatnak-e éjszaka. Mi azt válaszoltuk,
hogy nincsen semmi probléma, az erőmű
biztonságos, és ők ennek örültek. Én szerettem a munkámat és a kollektívát. Most
keresem azt a lehetőséget, hogy milyen
hasznos munkát tudnék még végezni a
nyugdíjas éveimben.

Demeter Károlyné (Katalin)
Humánpolitikai főszakértőként dolgoztam. 1979. december 27-én kerültem
az erőműbe. Kazincbarcikán laktunk, és
én a miskolci ingatlanközvetítő vállalattól
jöttem Paksra. Végigjártam a ranglétrát,
az üzembe helyezési főosztályon kezdtem
dolgozni dokumentátorként a beruházás
folyamán. 1981-ben átkerültem a munkaügyi osztályra, ott munkaügyi előadó
voltam, azután csoportvezető, osztályvezető, humánpolitikai főosztályvezető
és legvégül humánpolitikai főszakértő.
Nagyon-nagyon sokat jelentett számomra az atomerőmű dolgozójának lenni,
rengeteget kaptam. Nem bántunk meg
egy pillanatig sem, hogy idejöttünk, habár a szüleink mindig tiltakoztak ellene
és nem helyeselték. Nagyon sok jót, szépet, értéket kaptunk itt. Nagyon jó volt a
csapat. Szeretném, ha a jelenlegi két unokám mellett lennének még unokáim a két
lányunktól is. Most még konkrét terveim
nincsenek, annyira sok a dolgom, hogy
ezeket sem győzöm.

Mayer Józsefné (Marianna)
Irattáros voltam. Én Füzesgyarmaton
születtem, az édesapám Taszáron volt
katona, és ott laktunk. A férjem paksi,
azért kerültem ide 1980-ban Paksra, az
ORSZAK-hoz. 1981-ben a munkaügyi
osztályra, 1982-ben pedig az iratkezelési csoportba kerültem. Akkor kellett a
nagy irattárt kialakítani, rendbe tenni.
Utána már végig itt dolgoztam. Akkoriban nagyon örültünk, hogy ide kerülhettünk Paksra, az indításnál, a párhuzamos
kapcsolásnál egész éjszaka bent voltam,
a telexeket kellet intéznem az indításban
résztvevő vezetők kérésére. Van unokám,
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csak sajnos nagyon messze, Hollandiában. Kertészkedünk, eljárunk kirándulni,
és persze sokat kell menni Hollandiába a
lányunknak segíteni.

Pupp Józsefné (Zsuzsa)
Raktárkezelőként dolgoztam. 1983ban kerültem az erőműbe, Dunaszentgyörgyről. Az erőműben végig ezen az
egy helyen, a balesetelhárítási szervezetnél voltam. Az erőmű nekem először is
biztos megélhetést jelentett, nagyon sokat
segített, jó kollektíva volt. Nagyon hosszú
nyugdíjas éveket szeretnék a nyugdíjas
párommal együtt élni. Szeretném a gyermekeimet, unokáimat és jövendő unokáimat segíteni. Jelenleg három unokám
van, két fiú és egy kislány.

Rák Sándor Istvánné (Gizella)
Iratkezelési csoportvezető voltam.
1978. január hatodikán kerültem az erőműhöz, az ERBE dolgozójaként, és 1986.
január elsején kerültem át a Paksi Atomerőmű Vállalathoz átvétellel, és mint igazgatási előadó kezdtem az igazgatási osztályon, lakásügyi előadói beosztásban.
Ott voltam tizenhárom évig és utána
kerültem át, mint iratkezelési csoportvezető az iratkezelési csoporthoz. Az
egész életem, a fiatalságom itt kezdődött,
én keményen ledolgoztam a harmincöt évet a cégnél. Nekem az erőmű teljes
biztonságot adott, megélhetést. Dunakömlődi vagyok, ott is építettünk családi házat. Mikor eljöttem nyugdíjba, azt
mondtam, hogy mindent, ami idáig elmaradt, bepótolok, úgyhogy egy csomó
elmaradt munkámat most végzem. Van
három unokám, rájuk felváltva vigyázok,

ha szükséges. Kertészkedem, és emellett
sok hobbim is van, nagyon szeretek olvasni és kézimunkázni is.

mellé februárban érkezik a hetedik. Jelenleg négy kislány és két fiú unokánk van.
Az idős szüleim ellátásában is segítek.

Szabó Károlyné (Kata)
Átvevő raktárosként mentem nyugdíjba. 1983.január 3-án kerültem az ERBE
Vállalathoz, mint raktáros. Ezt követően
1986. január 1-től a Paksi Atomerőmű
Vállalatnál voltam a raktározási osztályon raktáros, későbbiekben átvevőraktáros. Ez utóbbi munkakörben dolgoztam
a nyugdíjba vonulásomig. A raktározási
osztályon mi vesszük át azokat az árukat
a beszállítóktól, ami bekerül az erőműbe,
bevételezzük, és mi adjuk át a többi raktárnak. Én örültem neki, és boldog voltam, hogy itt a munkahelyem. A férjem is
itt dolgozott. A mai napig is jó kapcsolatot tartok volt munkatársaimmal. Három
gyerekünk van és hat gyönyörű unokánk

Szlovacsek Istvánné( Marcsi)
Ügyintézőként dolgoztam az erőműben. 1979-ben kerültem az ERBE Vállalat beruházási raktárába. Átszervezés
után 1986-tól lettem atomerőműves
munkavállaló. A leíró csoportnál voltam
gyors- és gépíró 1999-ig. Utána a humán igazgatósághoz kerültem ügyintézői munkakörbe. A humán kontrolling
csoportnál voltam hosszú ideig, végül a
jóléti osztálytól mentem nyugdíjba. A jó
munkahelyi kollektíva és a biztos megélhetés miatt szerettem az atomerőmű
dolgozója lenni. Terveim között szerepel
kirándulás, olvasás, kertészkedés és az
unokámmal való foglalatoskodás.

Wollner Pál

Munkatársaink szabadidőben
Gyógyítás a természet erejével
Beszélgetőtársamról régóta tudom, hogy nagyon egészségtudatos, azt azonban nemrégiben tudtam meg tőle,
hogy akkreditált természetgyógyász. Ennek kapcsán beszélgettem Gergely Judit Etel kolléganőnkkel, a nyomdaüzem vezetőjével.
–– Mi vonzott a természetgyógyászat felé?
–– A gyökerek egészen nagyapámig nyúlnak vissza.
Ő egyszerű vidéki ember volt, akit a falusiak gyakran
kerestek meg, ha megbetegedett valamelyik jószáguk.
Nagyapám a népi gyógymódok alkalmazásával gyógyított. Úgy gondolom, vonzalmamat a természetgyógyászathoz, a mások számára történő segítéshez tőle és
nagyanyámtól örököltem. Gyerekként sokat betegeskedtem, emlékszem, hogy nagyanyám gyakran mézes tejjel
gyógyított vagy köhögés ellen zsírral kenegette a mellkasomat. Ami ténylegesen kihozta belőlem ezt az érdeklődést, az egy 1994-ben bekövetkezett személyes dolog
volt, amikor súlyos betegséget diagnosztizáltak nálam.
Ekkor kezdtem el kutatni az orvostudomány melletti alternatív megoldásokat. Sokáig párhuzamosan érdekelt
az ezotéria és a gyógyítás, amíg kialakult, hogy mi az én
utam. Ehhez hozzájárult az is, hogy mindkét gyermekemnek asztmás, hurutos tünetei voltak, akiknél azt tapasztaltam, hogy gyógyszerek adása mellett hatékony segítség
egy-egy pohár gyógytea vagy homeopátiás készítmény
alkalmazása. Szerencsére abból a betegségből kilábaltam, majd újabb egészségi problémáim jelentkeztek
négy évvel ezelőtt, aminek okát alapos kivizsgálás után
sem tudták megállapítani. Ekkor találkoztam egy módszerrel, amelynek lényege, hogy a toxinok felderítésével
és eltávolításukkal beindulnak a belső, önregenerációs folyamatok, és a szervezet saját erejéből képes optimálisan
működni anélkül, hogy újabb és újabb méreganyagokkal,
gyógyszerekkel kellene megterhelni. Ez a Joalis-terápia,
amitől teljesen meggyógyultam, és ekkor döntöttem el,
hogy én is szeretnék a hozzám hasonló problémákkal
küszködőknek segítséget nyújtani. Ekkor fordultam egyértelműen a természetgyógyászat felé.
–– Milyen területen képezted magad?
–– Amikor eldöntöttem, hogy gyógyítani szeretnék, azt
is láttam, hogy ahhoz, hogy a gyógyítás útjára merjek lépni,

biztos alapokat, tudást kell szereznem. Ezért jelentkeztem a
GYEMSZI-ETI szervezésében lebonyolított államilag elismert
természetgyógyász-képzésre. Az egyik szakom a fülakupunktúrás addiktológus, a másik pedig a folyamatban lévő
talpreflexológia. Emellett számos személyiségfejlesztő tréninget, gyógyító terápiát és egyéb tanfolyamot is végeztem.
Képzett Joalis-terapeuta vagyok, rendszeresen veszek részt
továbbképzéseken, kongresszusokon. Kvantum, sejtszintű
állapotfelmérés segíti munkámat a szervezetben megbúvó
gócok felkutatásában. A népi gyógymódokból annyi megmaradt, hogy sámántechnikákat tanultam a gyógyítás lelki
támogatása céljából, így metamorfmasszázs-terapeuta is vagyok. A metamorf masszázs nem okoz fájdalmat, lágy érintéssel történik a lábakon, kezeken és a fejen speciális technikával, és nagyon hatékonyan oldja a lelki blokkokat. Főként
a pszichoszomatikus betegségekben hoz gyors eredményt.
Ami azért fontos, mert köztudott, hogy a lelki betegségek
előbb-utóbb fizikai tünetekben jelennek meg. Itt szeretném
elmondani, hogy a betegségek gyógyításában a természetgyógyász az orvosi kezelések kiegészítő terápiáját tudja
nyújtani, tehát nem az orvosi kezelések helyett, hanem azok
mellett kell alkalmazni. Fontos az is, hogy minden probléma
megoldásához legalább annyi hónap gyógyulási idő szükséges − a terapeuta tanácsainak betartásával −, mint amennyi
ideje a betegség fennáll, és minden eset egyedi, mindenkinél személyre szabott módszert, terápiát kell alkalmazni.
–– Mikor foglalkozol a gyógyítással, és hogyan tudod beosztani az idődet, mikor tudsz kikapcsolódni?
–– Nekem két szenvedélyem van, az egyik a munkám,
amit teljes odaadással csinálok. A másik a gyógyítás, aminél
néha határt kell szabni magamnak. Ezért általában délutánonként foglalkozom a gyógyítással, hétvégenként képzésekre járok. Nagy sikerélményt okoz számomra, amikor az
általam kezelt beteg azzal jön vissza hozzám, hogy jól érzi
magát, jónak bizonyult az alkalmazott terápia. Ami a saját kikapcsolódásomat illeti, mindig szánok időt arra, hogy
felkészült legyek, hiszen ha a hozzám forduló megtisztel a
bizalmával, akkor én nem ülhetek ott fáradtan. Nekem akkor teljes figyelmemmel rá kell koncentrálnom. Ehhez természetesen megfelelően karban kell tartani magamat, nagyon fontos számomra az egészséges táplálkozás, a mozgás;

például gyakran járok az erőműbe dolgozni kerékpárral.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy minden ember teremtsen olyan időt az életében, ami csak róla szól, amikor csak
saját magával foglalkozik, még ha csak néhány órára is. Ez
meghozza gyümölcsét, hiszen sokkal kiegyensúlyozottabbá,
terhelhetőbbé válik, ami az emberi kapcsolataira is kihat. Ez
természetesen nem megy egyik napról a másikra, de csak
így lehet megőrizni életerőnket, életörömünket.


Lászlóné Németh Ilona
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Dömötör Sándorral beszélgettem
dunaszentgyörgyi
otthonában fiatal
éveiről és az erőműben eltöltött
időről.
–– Kérem, me-

séljen az életéről!
–– 1928-ban születtem, szüleimmel
és testvéremmel Dunaszentgyörgyön éltünk. Villanyszerelő szakmunkás vizsgát
tettem, és levelezőn elvégeztem a technikumot. Mozigépész-képesítést szereztem,
és mellékállásként moziztam. Voltam
értékellenőr, villanyszerelő, ipari tanulók
oktatója, művezető. Dunaszentgyörgyön
egy új keltetőállomást építettek, ahol műszaki vezető voltam. Keltettünk kacsát, libát, tojó hibrid csirkéket. Nagyon fontos
volt a csibék nemének megállapítása, mivel a nőstényeket arra szánták, hogy tojásokat tojjanak, a hímek egy részét viszont
a húsukért tartották. Japánok voltak, akik
manuálisan válogatták a csibéket, mint a
villám olyan gyorsan, és 99,7%-os pontossággal határozták meg a csibék nemét,
őket hívták a „sexáló”-nak. A keltetőben
16 évet dolgoztam, és 1976-ban jelentkeztem az erőműbe. Mindig szerettem a
kihívásokat, nagyon érdekelt ez az új létesítmény. Felvettek, de akkor még nem volt
villamos osztály. Így egy olyan szerződést
kötött az erőmű a 22 vállalattal, hogy
amíg nem szerveződik meg a villamos
osztály, addig ott dolgozom mint műveze-

tő. Így is lett, és nemsokára az üzemviteli
osztályra kerültem. Akkor még egy nagy
gödör volt a blokkok helyén, javában folyt
az építkezés. Elkezdődtek a képzések, betanulások mindenki számára a felkészülés az üzemeltetésre. Pónyásan mondva
– „Mindenhez érteni kell, de csak egyhez
igazán!” Dolgoztam a 400 kV-os állomáson, majd felügyelő elektrikusként visszakerültem az üzemviteli osztályra. Végigvittem mind a 4 blokk üzembe helyezését,
majd 13 év után mentem nyugdíjba. Nagy
volt a kihívás, a felelősség, a rend és a fegyelem.
Ezzel kapcsolatban egy kedves történet jutott az eszembe. A kazánházban
az őr vigyázta a rendet, hogy illetéktelen
személy ne menjen be. Az akkori vezérigazgató úr, Pónya József (sötétkék pufajkában, munkásruhában) rendszeresen
bejárta az erőmű minden zugát, beszélgetett az emberekkel. A kazánházba is szeretett volna bemenni, de mivel az őr nem
ismerte, nem engedte be. Kérdezte az őrtől Pónya úr, hogy tudja-e hogy ő kicsoda?
– Hát én nem tudom, lehet akárki, de ide
belépési engedélye nincs, és nem engedem
be. Másnap az őrt hívatták a vezérigazgatói irodába. Persze akkor már tudta, hogy
kit nem engedett be a kazánházba, de
gondolta lesz, ami lesz, megy a „szőnyeg
szélére”. Természetesen dicséretet kapott,
és gratulált neki a vezérigazgató úr, hogy
továbbra is így végezze a munkáját.
Nagyon jó társaság volt az üzemviteli
osztályon, igazi összefogás volt. A brigád-

mozgalomban is részt vettünk, vállaltunk
pluszmunkákat, rendszeresen szerveztünk kirándulásokat, amelyek mindig
családos programok voltak. Főnökeimre
és kollégáimra a mai napig nagy tisztelettel gondolok vissza, szerettem az erőműben dolgozni.
–– Kérem, meséljen a családjáról!
–– Az életemben nagyon sokat dolgoztam. Feleségemmel 1953-ban házasodtunk össze, ő a takarékszövetkezet
könyvelője volt. Egy lányunk született,
Ágota, aki a pedagógiai szakszolgálatnál
dolgozik logopédusként. Unokáim mindhárman diplomásak. Ilka Pécsett tanult,
gyógytornász, jelenleg munkát keres,
férje villamos mérnökként az erőműben
dolgozik. Janka a budapesti műszaki főiskolán, termékszervező szakon végzett.
Csaba informatikusként szerzett diplomát, Szekszárdra jár dolgozni.
–– Hogyan tölti nyugdíjas éveit?
–– Kertemben szőlő és gyümölcsös
van. Egész évben biztosítja az elfoglaltságot. Bort készítek vegyes szőlőből. A mai
napig szeretek autót vezetni, így nem szorulok segítségre, mindent le tudok rendezni. Sajnos három éve kezdett fájni a
térdem, ha nagyon fáj, megállok és pihenek, most már úgy „lopom a munkát”. Az
idén töltöttem 85 évem, de hogy lekopogjam, még nem voltam beteg. A térdemen
kívül jó egészségnek örvendek, mondhatnám nem lennék jó gyógyszerreklám!
Feleségemmel nagyon szerettünk kirándulni, bejártuk Magyarországot, és

Kiváló
aktivisták
A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) hagyományos
novemberi bálján adták át „A PADOSZ
Kiváló Aktivistája” emlékplakettet. Az
idei év kitüntetettjei: Bányai János, (PA
Zrt.), Boczek Katalin (ESZI), Grósz Csaba
(PA Zrt.) Harmath Péter (PA Zrt.), Kállai Lászlóné, (PA Zrt.), Szekeres Ákos,
(ATOMIX), Széles Andrásné, (ATOMIX),
Varga Imre Miklósné (ERBE), Rácz Zoltán (OVIT), Weisz Jánosné (nyugdíjas).

PAV-os voltam…
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtése mellett, gyűjteni kívánja a volt PAV-os dolgozók munkaidő
utáni közösségi életével kapcsolatos fotóit is. Célja, hogy ezzel értékként őrizze a munkahelyi közösség munkaidőn túli összetartozásának élményeit, emlékét, feltérképezze a dolgozók társadalmi életét, a munkahelyi kollektívák és családok közös rendezvényeit.
Olyan fekete-fehér papírképek (negatívok) gyűjtését kezdjük el, amelyeken az atomerőmű dolgozóinak „PAV-os” időszakából baráti, brigádi köreinek mindennapjai örökítődtek
meg családi vagy közösségi körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható, hogy kit ábrázol, hol, mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen, a múzeumban átvenni, vagy az alábbi címre kérjük
beküldeni: Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.:71. Bővebb információt a 75/50-7431-es telefonszámon nyújtunk.
AEM

szinte minden környező országban jártunk. Az erőmű jóvoltából nagyon sok
gyógyfürdőbe (Harkány, Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz) eljutottunk és eljutok a
mai napig is. Szép házasságunk volt. Az
apósomékkal mindig együtt laktunk, és
szerencsések voltunk, hogy besegítettek
a családnak. Sajnos a feleségemet 23 éve
elveszítettem, és azóta nem szeretek kirándulni.
Végszóként csak annyit mondanék,
hogy kívánom a felnövő nemzedéknek,
hogy mindig legyen munkájuk, tudjanak
tervezni és egy kicsi jövőképet alkotni.


Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2013. november
— 10 éves —
Ledneczki Viktor
üvig üvfo to
Kertész István
üvig üvfo to
Orosz József Attila
üvig üvfo kto
Sándor Csaba
üvig üvfo kto
Koch János
üvig üvfo kto
Müller Balázs
üvig üvfo vüo
Jozaf Péter
üvig üvfo vüo
Feil Ferenc
üvig üvfo iüo
Furduj Dénes
üvig üvfo iüo
Halász Norbert
üvig vefo vto
Dávid Donát
mig mfo gmo
Németh János
mig mfo gmo
Lipták László
mig mfo gmo
Szakály Viktor
mig mfo vmo
Kerepesi Viktor
mig mfo imo
Ulrich István
mig pfo
Kiss Ernő
mig pfo
Klujber Ilona
mig pfo pto
Tigyi László
kaig kafo rko
Szentkirályi Gábor
kaig kafo fko
Szalai Tibor
kaig kafo fko
Vincze János
kaig kafo fko
Péri István
kaig kafo ako
Róth Krisztián
kaig kafo vko
Bán Tibor
kaig kafo vko
Kovács Edit
kaig szfo gszo
Papp Ferenc
kaig szfo gszo
Leimszieder János
kaig szfo gszo
Böjtös András
kaig üffo bro
Szili János
kaig üffo bro
Dömötör Zoltán
kaig üffo bro
Rózsa Péter
kaig üffo bro
Szeip György
kaig üffo bro
Stadler Miklós
kaig üffo ao
Böcz László
big rendo
Tóth Zita
big minfo avo
Prókai Gábor
big minfo mfo
Hodován Péter
big skvfo do
Vájer Attila
big skvfo do
Lojek Szilvia Katalin
big skvo kvo
Lojek Csaba
mig rtfo rto
— 20 éves —
Mercz Zsolt

mig tükkpr

— 30 éves —
Weisz János
üvig kio
Nagy Miklós
üvig kio
Horváth László
üvig üvfo ro
Bíró József
üvig üvfo ro
Németh Tibor
üvig üvfo ro
Laczkovich Miklós
mig tükkpr
Klopcsik István
kaig kafo fko
Girst Ferenc
kaig kafo ako
Kiszli Józsefné
kaig üffo bro
Gyurina Illésné
gig logfo rako
Tamis Gyula
huig okfo teoo
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Ajánljuk hazánk tájait

Az Őrség bűvöletében
Barangoljuk az ország nyugati felében; Szalafőtől Őriszentpéterig, majd onnan Velemérig.
A vidék elnevezése honfoglaló őseink korába nyúlik vissza,
amikor is a vidékre őrállókat állítottak azzal a céllal, hogy ők
lesznek az ország ezen határvonalának védelmezői, akik aztán
magaslatokról figyelik azt. Az őrállók munkájukért cserébe különféle kiváltságokat kaptak. Innen ered az elnevezés: Őrség.
Megérkezvén a pityerszeri dombokra álljunk meg egy lélegzetvételnyi időre, és készítsük fel lelkünket. Időutazás lesz ez a
javából, ahol eredeti helyén tekinthetők meg a népi építészet
emlékei! A szer elnevezés lakott magaslatot, dombot jelent,
ami egy közép-európai településszerkezet. Az ilyen szeres települések nem zárt településeket jelentenek, mivel a házsorok,
kertek a dombok tetején, mentén húzódnak. Őriszentpéter
is hasonló településszerkezetű, kilenc szerből áll. Templom-

HÍREK
Kosárlabda
November első hétvégéjét rangadóval nyitotta a piros-kék alakulat.
Hazai pályán fogadta a Kecskemét csapatát, ahol végig egy kiélezett meccsen tízpontos győzelmet aratott, és ezzel visszaszerezte a
dobogó legfelső fokát az atomerőmű csapata. Végeredmény 60 : 50.
November 5-én elkezdődött az EuroChallenge nemzetközi kupasorozat, amit az első fordulóban szintén hazai pályán játszottak
Körtélyesiék. Az ellenfél az erdélyi Nagyvárad csapata volt. Eredmények: 78 : 77.
Pécs látogatott az atomerőmű sportcsarnokába. A végig sima
mérkőzésen 81 : 62-re nyert mérkőzésen, megőrizte első helyét a
Dzunics-csapat.

szeren román kori,
Városszeren református templomban
gyönyörködhetünk.
Egy
1360-ban
kelt oklevél említi
először a veleméri
templomot. A templom építői és freskókészítői különösen ügyeltek a Szentháromság vasárnapján kelő
Nap legelső sugaraira, valamint a napfordulóra is. A fény játékai így csodás módon világítják meg a Madonna ölében ülő Jézust. A különféle fényjelenségek szimbolikájának értelmezése
nem túl nehéz. A kisded felragyogó arca a téli napfordulóban
reményt és hitet hordoz, ami a télben egy élettel telibb, boldogabb kort vetít előre: lassacskán az újjászületés is beköszönt
a virágzó, fénnyel teli tavasz képében. A fény eme izgalmas,
misztikus játéka a betelepített fák miatt mára már kevéssé látható, üzenetét azonban máig nem veszítette el.

Lehmann Katalin
Az előző számunkban
megjelent kérdésünkre
a helyes válasz
(Mit ábrázol a kép?):
Tátorján
 Aktuális feladványunk:

Mit ábrázol a kép?
Törökországban az EuroChallenge 2. mérkőzősén 12 pontos vereséget szenvedett a csapat. Végeredmény: 75 : 63.
A tavalyi kiírás Magyar Kupa és bajnoka volt a soron következő
ellenfél. Az Albacomp csapata az első félidőben még tudta tartani
magát, de a második félidőben – köszönhetően Jarrod Jones pazar
játékának – az Atomerőmű SE folyamatosan növelte előnyét, és 19
ponttal nyerte a 8. forduló rangadóját!
Az EuroChallenge 3. fordulójában az orosz Krasnie Krilya csapatát fogadta hazai pályán a paksi csapat. A rengeteg kiváló játékossal
rendelkező samarai alakulat végig kézben tartotta a mérkőzést, és
átgázolt a paksi legényeken. Végeredmény: 56 : 89.

Dzsúdó
A kikindai nemzetközi meghívásos versenyen 8 ország dzsúdósai
vettek részt, ahol Kerepesi Amira 48 kg-ban aranyérmet szerzett.

Gáti Norbert

Iparági sportértekezlet
Az 1000 fő dolgozói létszám alatti tagvállalatoknál: 1. Budapesti
A Budapesti Erőmű adott otthont november 22-én a villamosenerErőmű, 2. MVM, 3. MAVIR.
gia-ipari sportmozgalom szezonzáró értekezletének.
Várhelyi Géza, a Sportbizottság elnöke, a villamosenergia-ipari
Ez a több mint félévszázados mozgalom évente csaknem 3000 embert mozgat meg 10 hagyományos (asztalitenisz, horgász, kajak-kenu, sportmozgalom érdekében kifejtett sokéves fáradhatatlan munkájáért
kispályás labdarúgás, sakk, sí, teke, tenisz, természetjárás, vitorlás) és kitüntetésben részesült.
4 kísérleti sportágban (egykosaras, futás, sárkányhajó, fallabda) – ha- Az eredményekhez ezúton is gratulálunk!
gyulai
gyomány lett.
A Sportbizottság értékelte a kísérleti sportágak helyzetét (hány A 2014-es versenynaptár:
csapat, hány versenyző vett részt), melynek eredrendező
időpont
helyszín
ményeként a futás a hagyományos sportágak közé sportág
lett emelve – beszámít az összesített pontver Asztalitenisz
ELMŰ-ÉMÁSZ
2014. 06. 6-8.
Budapest
senybe –, a sárkányhajó különleges státuszt kap, Horgász
Pannon Hőerőmű
2014. 07. 25-27.
Pécs
az egykosaras nem hozta az elvárásokat – jövőre Kispályás labdarúgás MAVIR
2014. 09. 19-21.
Budapest
nem kerül megrendezésre–, a fallabda már első
Kajak-kenu
EDF-DÉMÁSZ
2014. 08. 29-31.
Szeged, Maty-ér
alkalommal hozta az elvárásokat, így bekerült a
Sakk
Paksi
Atomerőmű
2014.
05.
9-11.
Paks/Balatonfüred
2014-es versenynaptárba.
Mátrai Erőmű
2014. 02. 13-16.
Tale (Szlovákia)
Az egész éves villamosenergia-ipari sportte- Sí
Bakonyi Erőmű
2014. 10. 17-19.
Tata
vékenység alapján a Vitsport Alapítvány vándor- Teke
kupáinak nyertesei „A részvétel a fontos” kupa Tenisz
EON Dél-dunántúli
2014. 08. 7-10.
Pécs
esetében az 1000 fő dolgozói létszám feletti tag- Természetjárás
Vitsport Alapítvány
2014. 06. 27-29.
Gyula
vállalatoknál: 1. EDF DÉMÁSZ, 2. ELMŰ-ÉMÁSZ, 3.
Vitorlás
Paksi Atomerőmű
2014. 09. 11-14.
Balatonfüred
Mátrai Erőmű; az 1000 fő dolgozói létszám alatti
Futás
Vértesi Erőmű
2014. 10. 4-5.
Balatongyörök
tagvállalatoknál: 1. MVM Informatika, 2. Budapesti
Speciális
sportág
Erőmű, 3. MVM.
Atomix
2014. 09. 6-7.
Fadd-Dombori
A „Nem csak a részvétel a fontos” kupa helye- Sárkányhajó
zettei az 1000 fő dolgozói létszám feletti tagválla- Kísérleti sportág
latoknál: 1. EDF DÉMÁSZ, 2. ELMŰ-ÉMÁSZ, 3. Mát- Fallabda
OVIT SE
2014. 04. 25-27.
Tolna
rai Erőmű.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Androvics Ernő (1965–2013)
2013. október 25-én,
életének 48. évében
elhunyt
Androvics
Ernő, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. munkavállalója. Az üvig
üifo üzemirányítási
osztályon blokkügyeletes munkakörben dolgozott tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig.
Szegeden született 1965. március 10-én.
Családja, ismerősök, munkatársak vettek
tőle végső búcsút 2013. november 7-én a
paksi Fehérvári úti temetőben.
Kovács László István (1946–2013)
2013. november 5-én,
életének 67. évében
elhunyt Kovács László
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1946. november 8-án született
Szentesen.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1978. május 4-én nyert felvételt.
A kaig kafo reaktor- és készülék-karbantartó osztály reaktor-karbantartó üzemében dolgozott vezető szerelőként 2000.
december 31-én történő korengedményes
nyugdíjazásáig.
Családja, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső nyughelyére 2013. november
11-én Pakson a Fehérvári úti temetőben.
Tibay Ferenc (1946–2013)
2013. október 29-én,
életének 67. évében
elhunyt Tibay Ferenc,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1946. december 24én Dunaszentgyörgyön született.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1979. március 1-jén lépett be.
2006. december 31-én történő nyugdíjazásáig a mig mfo építészeti műszaki osztályon dolgozott csoportvezető munkakörben.
Családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak kísérték utolsó útjára 2013. november 2-án Pakson, a Kálvária temetőben.
Tomolik Pál (1951–2013)
2013. november 6-án
62 éves korában elhunyt Tomolik Pál, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Pakson
született
1951. augusztus 10én.
1990. április 10-én lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2004. szeptember 1-jén vonult korengedményes nyugdíjba a kaig szfo gépész
szerviz osztályáról, ahol lakatosként dolgozott.
Családja, volt kollégái, ismerősei búcsúztatták 2013. november 13-án a paksi Kálvária temetőben.

24

2013. december

Babahírek
Biczó Adél Andreának hívnak. Dunaújvárosban születtem, 2013. szeptember 18-án, 3100 grammal és 51 centiméterrel. Szüleim első gyermekeként a legnagyobb kincs
vagyok a családban. Mint a nagyok, már én is átalszom az
éjszakákat, így a szüleimet is hagyom pihenni. Szeretek
enni, és teli pocakkal nagyokat sétálni. Mosolygós, boldog baba vagyok. Édesapám Biczó Norbert, a reaktorosztályon dolgozik mint primer köri gépész. Édesanyám,
Biczóné Gócza Andrea gyógytornász, aki most itthon van velem, és apával együtt lesik
minden kívánságomat.
Dudás Anna vagyok, Szekszárdon születtem, 2013. november 6-án 4:05 perckor, 53 centiméterrel és 3180
grammal. Születésemkor apa is jelen volt! Nagyon jó
kisbaba vagyok, jó étvágyam van, sokat mosolygok, és
egyáltalán nem vagyok sírós. Szeretek kézben lenni, szeretem, ha beszélnek hozzám és foglalkoznak velem. Az
éjszakákat átalszom, szerencsére nem vagyok hasfájós,
ráadásul formás és gyönyörű kislánynak tartanak. Testvéreim nagyon várták az érkezésemet, nagy örömmel fogadtak. Negyedik gyermek vagyok
a családban. Testvéreim: Péter 14 éves, Cintia Fanni 11 éves, Márkó 8 éves, így velem teljes
az egyensúly, 2 fiú, 2 kislány. Apa Dudás László, a villamos üzemviteli osztályon elektrikus,
anya Dudásné Bognár Gyöngyi, ő főállású anya, előtte az egészségügyben dolgozott.
Eigner Tibor Márton (Marci) a nevem, Pécsen születtem
2013. október 23-án 7:15 perckor. Kicsit hamarabb jöttem a világra, mint szüleim várták, biztosan azért, mert
nővéreim Nóra (16) és Luca (12) türelmetlenek voltak, és
mielőbb látni akartak. Születéskor súlyom 1350 gramm
volt és 37 centiméter voltam, így elég nehéz volt anyukámnak megfelelő méretű ruhát találni nekem. Az étvágyam kitűnő, ezért gyorsan gyarapszom, tele pocakkal
jókat alszom. Nagyon érdeklődő vagyok, amikor éppen nem alszom, kíváncsian figyelem
a családomat. Apukám Eigner Tibor, önálló üzemvezető a nukleáris fűtőanyagüzemnél,
anyukám Nagy Zsuzsanna, tanár a szekszárdi Szent László Szakközépiskolában.
Füredi Pannának hívnak, 2013. október 22-én születtem a szekszárdi kórházban. Születésemkor 3710 gramm és 60 centiméter voltam. Első babaként érkeztem a családba, ezért
szüleim nagy izgalommal vártak. Nagyon jó kisbaba vagyok, éjszaka hagyom a szüleimet

Mesélj,

aludni, de cserébe nappal elvárom, hogy csak velem foglalkozzanak. Szeretek jókat enni, az éhségemet hangos
sírással jelzem. Nagyon szeretek fürödni, és amikor ringatnak a szüleim, sok mosollyal hálálom meg. Apukám,
Füredi Tamás, aki folyékony radioaktívhulladék-kezelő
gépészként dolgozik. Anyukám, Fürediné Gyurisics Andrea, a születésem előtt középiskolai tanárként dolgozott.
A nevem Horváth Zalán, a szekszárdi kórházban születtem 2013. október 27-én, amikor a súlyom 3350 gramm,
a hosszúságom 54 centiméter volt. Családunkban a harmadik gyermek vagyok, testvéreim: Eszter 11 éves és
Barnabás 8 éves. Egészséges kisfiú vagyok, sokat eszem,
általában jól alszom, kicsit hasfájós vagyok. Apukám
Horváth György, a minőség-ellenőrzési osztályon csoportvezető, anyukám, Horváthné dr. Gelencsér Edit, foglalkozása jogász, a szekszárdi kormányablak osztályvezetője, jelenleg otthon van velem.
Mátrai Jázmin vagyok, Szekszárdon születtem 2013.
október 15-én. Születéskori súlyom 2930 gramm, hos�szúságom 52 centiméter. A család első gyermekeként
érkeztem. Nagyon jó kislány vagyok, szeretek enni,
babakocsiban a friss levegőn aludni és zenét hallgatni.
Apukám Mátrai Balázs, az üzemviteli igazgatóság irányítástechnikai osztályán dolgozik, a 3. blokk C műszakjában műszerészként, az anyukám Márton Viktória, aki jelenleg itthon van velem.
A nevem Páli Dávid, 2013. október 14-én születtem Kalocsán, 3550 grammal és 50 centiméterrel. A családommal
Dunapatajon élek, akik már nagyon várták az érkezésemet, főleg a 8 éves nővérem Zsófi, aki sokat dajkál és segít anyukámnak. Az étvágyam remek, sokat alszom, éjjel
is, csak akkor sírok, ha fáj vagy üres a pocakom. Szeretek a
friss levegőn lenni, és érdeklődve figyelem, ha beszélnek
hozzám. Édesapám Páli Csaba, aki a turbina- és forgógép-karbantartó osztályon karbantartó lakatosként dolgozik. Édesanyám Lődy Annamária, aki születésem előtt egy biztosító irodában dolgozott.
LILI

Mi illik?
Mobiletikett

Te is adsz?

Bár a hetedhét határon nem vagyunk
túl, a jót cselekvés nálunk is régi hagyomány. Légy része a mesének, és adj te is –

ajándékozz mesekönyvet
gyermekintézményeknek!
Tovább is van, mondjam még?
Az idei tanévben a Pécsi Tudományegyetem kezdeményezése mellé szegődtünk, és családbarát munkahelyként mesekönyvgyűjtő akciót hirdetünk dolgozóink között. A program végével a szervezők a részvevő intézmények között szétosztják a beérkezett köteteket, ezzel is népszerűsítve a gyermekek között az olvasást és a mesék varázslatos
világát.
Hozd el régi mesekönyveid az F1-es, F2-es portán kihelyezett dobozaihoz vagy a Tájékoztató és Látogatóközpont információs pultjához 2014. január 31-ig, és segítsd ezzel
meséhez gyermekek tucatjait. Ahogyan mi is, hadd éljék meg ők is a régi mesék, az
esti mesélés csodálatos hagyományát. Adj könyvet, ajándékozz értéket: hiszen tudjuk,
a mese mindig véget ér, de sosem lehet belőle elég!

A 21. század egyik legnagyszerűbb (mások szerint legszörnyűbb) találmánya a mobiltelefon. Kevés olyan embert tudnánk említeni, aki ne rendelkezne vele, sőt a gyerekek is egyre hamarabb birtokukban tudhatják őket.
A mobiltelefonok használatának számos előnye van, de ezek csak akkor bontakoznak ki, ha nemcsak a készülék használatát tanuljuk meg, hanem azt is, hogy
a telefonálást hogyan illeszthetjük be társas kapcsolatainkba. Sok mindent elárul
azonban rólunk, hogy miként is élünk együtt ezzel a hasznos kis készülékkel. Tudjuk-e úgy használni, hogy kiszolgáljon bennünket vagy ellenkezőleg, egy mini kis
zsarnokot hordozunk a táskánkban, a zsebünkben?
Használjuk ki készülékeink adottságait, éljünk a lehetőségeivel, sajátítsuk el illendő használatát, és nem utolsó sorban ne függjünk tőle, tudjuk letenni, kikapcsolni.

És most stílszerűen néhány – mobiltelefon-illemtan – sms:
• Aki felveszi a telefont, azonosítja magát.
• Aki telefonál, köszön és bemutatkozik, és megkérdezi, nem zavar-e.
• Aki visszahívást ígér, meg is kell tennie, a másiknak pedig nem illik újrahívni.
• Ha megszakad a hívás, mindig a kezdeményező hív újra.
• Jelzőhanggal és annak hangerejével nem való feltűnést kelteni.
• Ahol másokat zavarhat a telefonunk, ott kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le.
• A telefonbeszélgetés rendszerint két fél között zajlik, ezért törekedjünk arra,
hogy más ne hallja.
• Vezetés közben kihangosító nélkül ne használjuk a telefont.
• Üzenethagyáskor adjuk meg nevünket, hívásunk okát és telefonszámunkat.
• A stílus maga az ember – sms-ben is, erre ügyeljünk!
• Tartsd tiszteletben mások szabadidejét!

KABé

