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A közösség ünnepe
Céggyűrű kitüntetés

fotó: Bodajki Ákos

közösségi tudattal rendelkező kollektíva
ünnepe. Azon kollégáknak az ünnepét is
jelenti, akik az elmúlt időszakban tartósan
kiváló teljesítményt nyújtottak, és akiket
kollégáik érdemesnek tartottak a Céggyűrű
kitüntetés elnyerésére. A jelenlegi 22. Céggyűrű-átadással immár 440 kolléga viselheti
az atomerőmű legrangosabb elismerését, a
C
 éggyűrűt.
A vezérigazgató szólt a közösség felelősségéről, a nukleáris energetika működtetésével együtt járó biztonságtudatosságról és
elkötelezettségről, továbbá az elért sikerek
miatti büszkeségről és a környezet iránti
tiszteletről is. Említést tett az eddigi eredményekről és jövőbeli feladatokról. „Ez az

Az idei Wigner Jenő-díjat
Koblinger László kapta
Az MTA és a Paksi Atomerőmű által 1999-ben alapított Wigner Jenő-díjat ez évben dr. Koblinger László,
az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) nyugalmazott főigazgató-helyettese, „a nukleáris szakma kiemelkedő hazai egyénisége” vehette át.
A Wigner Jenő-díjat az alapítók olyan szakemberek, kutatók munkájának elismerésére hozták
létre, akik tevékenységükkel maradandót alkottak a
magyar nukleáris energetika és fizika terén. Az idei
évben dr. Koblinger László nyerte el a rangos kitüntetést.
A díjat november 11-én adták át a Wigner Jenő
születése 111. évfordulója és Nobel-díja 50.
évfordulója alkalmából a nagyszabású nemzetközi
szimpózium megnyitóján. A háromnapos budapesti
tanácskozást az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
az MTA Atommagkutató Intézettel és az MTA
Energiatudományi
Kutatóközponttal
együttműködve szervezte.

ünnep ebben a körben alkalom arra, hogy
kicsit visszatekintve az elmúlt egy évre, egyrészt eredményeinkkel, sikereinkkel büszkélkedjünk, másrészt a stratégiánk mentén
elvégzett feladatok előrehaladását bizonyos
mértékben értékeljük, és becslést adjunk
arra, hogy mi az, ami még hátra van” –
mondta Hamvas István. „Nagyon fontos esemény volt tavaly decemberben, amikor egy
szakmai konferenciával egybekötve ünnepelhettük az 1. blokk indításának 30. évfordulóját. Szintén nagy öröm volt számunkra,
amikor több mint 10 éves kemény munka
eredményeként megkaptuk az Országos
Atomenergia-hivatal engedélyét arra vonatkozóan, hogy az 1. blokkot további húsz évig
üzemeltethetjük. És fontos, komoly siker az
is, hogy a biztonsági mutatóink jó értékei
mellett rekord termelési eredménnyel zárhattuk a múlt évet.”
A továbbiakban Hamvas István kitért az
erőmű társadalmi elfogadottságára, amely
az idén is magasnak mondható, és folyamatosan nő az új blokk építésének támogatottsága is. „Nagyon fontos kihívást jelent

számunkra az az elhatározás, amely szerint
1 kilowattóra termelési költségét jelentősen, közel 15%-kal csökkentsük. A jelenlegi
villamosenergia-piaci viszonyokat tekintve elengedhetetlen, hogy az árpozíciónkat
megőrizzük. Kollégáink, a Paksi Atomerőmű szakembergárdája az erőmű története
során számtalanszor bizonyította erre a képességét. Úgy gondolom, hosszú távon lehet
abban gondolkodni, hogy minden évben
valamilyen sikerről számolhatunk be. Bízva az MVM stratégiai célkitűzéseiben és az
új blokk építésében, remélem lesz századik
Céggyűrű-ünnepség is” – mondta Hamvas
István, majd befejezésül gratulált a kitüntetetteknek.
Bognár Péter pohárköszöntőjének kezdetén a Céggyűrű-kuratórium tevékenységét méltatta. A 9 fős kuratórium elnökeként
látja azt az összetett munkát, amely során
minden évben megszületik a döntés 20 fő
jutalmazására, a kitüntetés odaítélésére.
A továbbiakban arra kérte az ünneplőket,
hogy a kitüntetettek mellett emeljék poharukat az atomenergia jövőjére és az MVM
Csoportra is, hogy mint ahogy vezérigazgató úr is mondta, a Paksi Atomerőmű száz
évig tarthasson Céggyűrű-ünnepséget.
Az ünnepi műsorban a Classic Club Singers – élen a paksi kötődésű operaénekessel,
László Boldizsárral – Verdi-feldolgozásokkal kedveskedett a díjazottaknak, a közönLAnna
ségnek. 

Üzemeltetési információcseréről tanácskoztak
Főmérnöki WANO-ülés résztvevői látogattak Paksra
A WANO Moszkvai Központ Műszaki Vezetők (főmérnökök) Tanácsának harmadik ülését október 1-3. között
Magyarországon tartották. A rangos nemzetközi rendezvényen hazánkat Nagy Sándor, az MVM Zrt. termelési
vezérigazgató-helyettese, Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, valamint Volent Gábor
biztonsági igazgató képviselte. A Budapesten zajló tanácskozást követően az ülés résztvevői október 3-án a
Paksi Atomerőműbe látogattak.
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Immáron 22 alkalommal köszönthették
ünnepi körben Céggyűrűvel kitüntetett
kollégáikat az atomerőmű munkatársai.
A részvénytársaság vezetése 1992 óta Céggyűrű kitüntetés adományozásával is elismeri a kiemelkedően jó munkát végző
munkavállalók tevékenységét, erősíti a társasághoz tartozás érzését. A Céggyűrűket
minden évben rendszeresen az október 23-i
nemzeti ünnepet megelőző napokban adják
át, ünnepélyes keretek között. Évente húsz
dolgozó lehet boldog tulajdonosa az elismerésnek, amelyet a munkatársak, munkahelyi
közösségek javaslata alapján ítélnek oda a
számos jelölt közül kiválasztottaknak.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. legrangosabb elismerését, a Céggyűrűt ismét húsz
munkavállaló vehette át az október 18-án
tartott rendezvényen Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban. Az ünnepségen
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója mondott beszédet és adta át a kitüntetéseket, Bognár Péter humán igazgató
pohárköszöntőt tartott.
A 2013-as év kitüntetettjei: Ágoston
Miklós vezető minőségfelügyeleti mérnök,
Bese Lászlóné humánpolitikai előadó, Bíró
Lajos villamos művezető, Bráz Sándorné
technológus, Debreczeni Tibor technológus,
Ferenczi Józsefné osztályvezető, Gergely Judit Etel nyomdaüzem-vezető, Kern László
művezető, Mátyás Ferenc művezető, Oláh
Ferenc nukleáris karbantartó lakatos, Pataki
Gábor dozimetrikus, Simonné Hlogyik Ágnes csoportvezető, Suplicz Sándor műszaki
ellenőr, Szabó Csaba művezető, Szőcs Péter
osztályvezető, Teleki Gábor turbinagépész,
Tóth Ferenc osztályvezető, dr. Vábró László
orvos, Vertike Tamás reaktoroperátor, Zentai Tibor műszaki főszakértő.
Ünnepi beszédében Hamvas István kiemelte, hogy a rendezvény a történelmi
eseményre való emlékezés mellett a Paksi
Atomerőmű közösségének ünnepe, az erős
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A Műszaki Vezetők Tanácsának (MVT) megalakításáról 2010ben döntött a WANO Moszkvai Központ (MC) Közgyűlése.
Az első tanácskozásra 2011 májusában került sor a csernobili atomerőműben, ahol döntöttek az MVT rendszeres
működéséről és évenkénti összehívásáról. A MVT feladata:
információcsere az atomerőművek megbízható és biztonságos üzemeltetésének biztosítása terén, a prioritások
meghatározása az üzemidő-hosszabbítással, modernizációval, teljesítménynöveléssel, személyzet felkészítésével
kapcsolatos műszaki politikában.
Az MVT funkciói közé tartozik az
atomerőművek közötti üzemeltetési információcsere, az egységes
WANO-szabványok bevezetésére
irányuló tevékenység támogatása,
az atomerőművek üzemeltetésével kapcsolatos aktuális feladatok
meghatározása, a WANO-értekezletek, támogató missziók, konferenciák tematikájára vonatkozó
javaslattétel.
folytatás a következő oldalon
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Üzemeltetési információcseréről
tanácskoztak

A Dzsúdó Világnapján kitüntetésekkel jutalmazta a
sportág támogatóit a Magyar Judo Szövetség elnöke,
Tóth László. A Magyar Judóért kitüntetés arany fokozatát Baji Csaba elnök-vezérigazgató nevében, az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. képviseletében október
28-án dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója vette át az elismerést.

folytatás az előző oldalról

ONER-gyakorlat
az atomerőműben
Az ONER-3-2013 Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlatot 2013. október 7–9. között rendezték meg. A gyakorlat előkészítésének és a megvalósításának oroszlánrészét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), az Országos
Atomenergia-hivatal (OAH) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vállalta magára.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ajánlása alapján nukleáris létesítménnyel rendelkező országoknak rendszeresen, olyan magas színvonalú nemzeti gyakorlatokat kell végrehajtani, mint amilyen a mostani is volt. Ami Magyarországot
illeti, hasonló gyakorlatra a 2004-es év folyamán került sor.
Az atomerőmű Baleset-elhárítási Szervezetén (BESZ) kívül a
gyakorlatba bekapcsolódott az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) központi, ágazati, területi és helyi
szervezeteinek szakembergárdája is, ami közel 1000 ember
mozgósítását jelentette a három nap alatt.
Az atomerőműben zajló első ütem végeztével a BM OKF főigazgatója, dr. Bakondi György tű. altábornagy és Fichtinger Gyula, az
Országos Atomenergia-hivatal főigazgatója közös sajtótájékoztatót tartott, ahol a végrehajtott feladatok alapján sikeresnek ítélték
a tizennyolc órás nemzeti gyakorlatot.
A nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat eredményei és tapasztalatai a résztvevők által külön-külön is elemzésre fognak kerülni, s
ennek megfelelően a közeljövőben összefoglaló értékelés készül.
A nemzeti gyakorlat 3. napján a nukleárisbaleset-elhárításban
érintett szervezetek gyakorlati bemutatót tartottak Pakson, a városban. A bemutatón az érdeklődők és a meghívottak megtekinthették a sugárfelderítés, kimenekítés és mentesítés feladatait, a
nukleárisbaleset-elhárításban alkalmazott mérő- és értékelő eszközöket. Több mint tíz szervezet és eszközforgalmazó mutathatta be képességeit. A délutáni órákban az óvodások és iskolások
ismerkedhettek meg a kiállított eszközökkel és gépjárművekkel.
Több mint ötszáz fiatal látogatta meg a rendezvényt.
LI

A Paksi Atomerőmű alapítványa
250 millió forint térségfejlesztési
támogatásról döntött

Egészségügyi intézmény modernizálását, játszótér kialakítását, valamint oktatási intézmény energiahatékonysági korszerűsítését is támogatja az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. alapítványa. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma 30 pályázatot
bírált el, és összesen 250 millió forint értékű támogatásról döntött a 2013. évi második pályázati fordulójában. Az ülést ezúttal a györkönyi Művelődési Házban
tartották október 21-én.
A pályázók összesen mintegy 290 millió forintot igényeltek. Az Alapítvány rendelkezésére álló 250 millió forintos
keretösszeget a kuratórium teljes egészében odaítélte, a támogatás mindösszesen 476,8 millió forint értékű fejlesztést
generál a kedvezményezett térségekben.
Néhány támogatott fejlesztés, a teljesség igénye nélkül:
Paks Város Önkormányzata a városi rendelőintézet laboratóriumának fejlesztésére, Bikács község az önkormányzati
területen kialakítandó játszótér támogatására pályázott,
Miske község az orvosi rendelő és szolgálati lakások felújítására, Tolna város pedig a Gesztenyéskert Óvoda és Zeneiskola épületének energiahatékonysági korszerűsítéséhez
Forrás: JETA
nyert forrást. 

Szolcsányi József és Bognár Péter
A Nagykanizsán október 17-én rendezett
Pannon Tudományos Nap elnevezésű konferencia keretében adta át Bognár Péter, a
Paksi Atomerőmű Zrt. humán igazgatója a
Pannon Tudomány Díjat Szolcsányi József
Széchenyi-díjas orvosnak, farmakológusnak, az MTA pécsi területi bizottsága korábbi elnökének.
A díjat a Paksi Atomerőmű Zrt. a dunántúli régió tudományos életében kiemelkedő szerepet játszó személyek tevékenységének, életpályájának elismerésére
alapította. Azon személyek kaphatják meg,
akik pályafutásuk jelentős részében – de
legalább 10 éven át – a pannon régióban
fejtettek ki kiemelkedő tudományos tevékenységet. A díjat először 2010-ben adták
át. Évente egy alkalommal értékelik vele az
LA
arra érdemesek munkásságát. 

Bemutató gyakorlat a lakosság számára
A Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlat
részeként lakossági bemutató gyakorlatra került
sor Pakson október 9-én, az Atomerőmű Sportegyesület sportcsarnoka melletti területen.

fotók: Wollner Pál

2012 őszén Tokióban a WANO Műszaki Vezetők Konferenciája keretén
belül tartották meg a Moszkvai Központ MVT második ülését, amelynek
fő célja a fukushimai baleset következtében előírt stressztesztek során
elhatározott intézkedések bevezetésével kapcsolatos tapasztalatcsere
volt. Ezen az ülésen a tanács elnökévé Volent Gábort, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatóját választották meg.
A soron következő, harmadik MVT-ülést idén október 1-3. között
Budapesten tartották. A rendezvényen 38 műszaki vezető vett részt
Bulgáriából, Csehországból, Finnországból, Kínából, Oroszországból,
Örményországból, Szlovákiából, Ukrajnából, valamint Magyarországról. Az ülés fő témái között szerepelt a súlyos balesetek kezelésére vonatkozó WANO-irányelv kidolgozása, a zónaolvadék reaktortartályban
való tartása a VVER típusú erőművek súlyos balesete esetén, a WANO
Moszkvai Központ erőműveinek monitorozása és a helyi WANO-képviselők feladatai, az információs technológiák alkalmazásának lehetőségei a WANO MC VVER regionális krízisközpontban, a súlyos baleset
kezelésének oktatása a személyzetnek szimulátor segítségével. A kétnapos ülés alatt közel 30 előadás hangzott el, amelyekben a résztvevők
tájékoztatták egymást az erőművükben elért előrehaladásról a tárgyalt
témák kapcsán. Az elhangzott információk alapján az MVT tagjai döntöttek az elkövetkezendő időszak további feladatairól és teendőiről,
valamint meghosszabbították Volent Gábor MVT-elnöki tisztségét a
következő ülésig.
Október 3-án az MVT tagjai a Paksi Atomerőműbe látogattak, ahol
Hamvas István és Volent Gábor fogadta őket. A vendégek először egy
prezentáció keretén belül részletes tájékoztatást kapták a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálata és a súlyosbaleset-kezelés
(sbk) keretén belül meghozott és tervezett intézkedésekről, átalakításokról, többek között az üzemzavari hidrogén-rekombinátorokról, a
reaktortartály külső hűtéséről, az sbk kis- és nagyteljesítményű dízelgenerátorokról, az új Védett Vezetési Pontról, az új földrengésálló tűzoltóállomásról, az új sótalanvíz-tartálytelepről stb. Az erőmű látogatása
során a vendégek megtekintették a már létesített sbk-dízelek tárolóját
és a Védett Vezetési Pontot.
Hadnagy Jelena

Pannon Tudományos Díj

A gyakorlat keretében egy feltételezett, a Paksi Atomerőműben bekövetkező nukleáris baleset kezelését
szemléltették a szakemberek, illetve bemutatták a
sürgős óvintézkedések bevezetéséhez szükséges eszközöket, képességeket.
A rendezvényt a lakosság széles körű tájékoztatása
céljából rendezték, hogy a balesetelhárítási szervezetek bemutathassák, milyen eszközöket, módszereket
alkalmaznak a lakosság védelmére, illetve a lakosság
megismerhesse veszélyhelyzeti feladatait, és a saját
védelmét szolgáló óvintézkedéseket.
A program keretében sor került kimenekítési bemutatóra, földi sugárfelderítés szemléltetésére, eszközbemutatóra, szakmai előadások megtartására.
A gyakorlaton több ország és nemzetközi szervezet képviselője részt vett. Húsznál több hatóság,
intézmény és közel egy tucatnyi védőeszközgyártó
és -forgalmazó cég vonult fel Pakson, hogy szemléltesse, milyen ember- és eszközállomány áll rendelkezésre, hogy egy nukleáris baleset következményeit
csökkentse, elhárítsa. A gyakorlat keretében azt modellezték, hogy egy, az atomerőműben történt baleset következtében a környezetbe jelentős mennyiségű radioaktív anyag kerül. A modellezett, összetett

probléma bekövetkezésének valószínűsége rendkívül
csekély, mondta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatója, Volent Gábor, aki kiemelte, hogy
az ilyen, országos gyakorlatok megrendezése mégis fontos, hiszen a biztonsági filozófia fontos eleme,
hogy az igen kis valószínűségű eseményekre is jól fel
kell készülni. Elmondta, hogy az erőmű rendszeresen tart felkészüléseket, személyzetét felkészíti a veszélyhelyzetek kezelésére, de a legnagyobb hangsúlyt
a megelőzésre, a biztonság szintjének megőrzésére
helyezik.
A paksi gyakorlatot szervező Tolna Megyei Védelmi Bizottság vezetője, Tóth Ferenc kormánymegbízott is azt hangsúlyozta, hogy fontos felkészülni a
veszélyhelyzetek hatékony kezelésére, még akkor is,
ha ezek bekövetkeztének – a magas szintű szakmai
munkának köszönhetően – igen kicsi az esélye. A
legfontosabb célok között nevezte meg azt, hogy a lakosság megismerje, melyek a teendők egy nukleáris
vészhelyzet bekövetkeztekor. Mint rámutatott, ezeket
a lépéseket a speciálisan felkészített szervezeteknek
kell megtenniük, ám a szakemberek csak akkor tudják tökéletesen ellátni feladataikat, ha a lakosság az
elhárítás érdekében maximálisan együttműködik.
A program végén tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a gyakorlat során látható volt, hogy a védelmi
rendszer működik, de az átfogó, mélyebb értékelés
ez után történik, továbbá a nemzetközi megfigyelők
is készítenek jelentést. Hangsúlyozták, hogy a sikeres
kitelepítéshez a lakosság együttműködő, fegyelmeWollner Pál
zett magatartására is szükség van. 
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Ismét ünnepélyes oklevélátadással zárult Pakson a vietnami szakemberek magyarországi
képzése. Október 18-án a negyedik turnus 40
fős csoportja vehetett át oklevelet az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. Karbantartó- és Gyakorlóközpontjában.
A szakemberek hathetes képzése a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdődött az elméleti, majd a Paksi Atomerőműben
folytatódott a gyakorlati ismeretek megszerzésével. Ezzel lezárult a 2012 szeptemberében induló,
4 turnusban folyó képzés, amelyben összesen 120
fő vett részt.

Hervé Bernard, a Francia
Atomenergia-ügyi
Hivatal
(CEA) ügyvezető alelnöke
és Bert
rand Barré, az INSTN
(Nemzeti Nukleáris Tudományok és Technika Intézete), az
AREVA igazgatóságának volt
tudományos tanácsosa október 10-én a látogatást tettek az
erőmű Karbantartó Gyakorlóközpontjában.

fotó: Gerzsei Zoltán

Hamvas István, a Paksi
Atomerőmű vezérigazgatója az ünnepségen többek
között hangsúlyozta, hogy
a vietnami szakemberek
megismerhették az atomerőműben kialakult munkakultúrát és a biztonság
iránti
elkötelezettséget.
Potápi Árpád János, az Országgyűlés Nemzeti Ös�szetartozás Bizottságának
elnöke említést tett a két
ország között megélénkülő
kapcsolatokról, amelynek ez a képzési program is
részét képezi. Ngo Duy Ngo vietnami nagykövet
elmondta, hogy terveik szerint 2020-ra munkába
áll az első atomerőmű Vietnamban. Kovács Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért
felelős államtitkára elismerően szólt arról, hogy
az ázsiai ország kormánya elkötelezte magát a környezetet nem terhelő, megbízható és biztonságos
atomenergia mellett.
A záróünnepségen részt vettek a Műegyetem, a
Paksi Atomerőmű vezetői, szakemberei is. Az okleveleket dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója és Kiss István, az atomerőmű oktatási főosztályvezetője adta át.LA

Vendégeink voltak

fotók: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Vietnami szakemberek
nukleáris képzése

Orosz parlamenti képviselők
látogattak Paksra október
1-jén.
Október 9-én Tóth Ferenc országgyűlési képviselő vezetésével országgyűlési képviselők
tettek látogatást a Paksi Atomerőműben.

A Roszatom moszkvai delegációja Bács Zalán magyarországi irodavezető kíséretében október 22-én érkezett látogatásra az atomerőműbe.
BÁ

Tapasztalatok a képzésről
A Magyarország és Vietnam közötti oktatási együttműködés keretében a negyedik, negyvenegy vietnami
egyetemi oktatóból álló csoport szeptember és október
hónapban Magyarországon szerzett nukleáris ismereteket. Négy vietnami egyetemi oktatót kérdeztünk szakmai és személyes élményeikről.
Hoang Thi Kieu Trang (Ph.D atomfizikus, oktató a Ho Chi Minh Tudományegyetemen)
–– Tapasztalt különbséget a vietnami
és a magyar felsőoktatás, illetve felnőttképzés között?
–– Jelentős különbségeket nem tapasztaltam a két ország oktatási rendszere között. Magyarországon azonban
vannak olyan figyelemreméltó pedagógiai módszerek,
amelyek nagyobb szabadságot adnak az egyéni felkészülés terén, illetve segítik a hallgatókat saját tantárgyaik
ütemezésében, amellyel hatékonyan ösztönzik a tanulási
folyamatot.
–– A képzés során melyik szakterület állt Önhöz a legközelebb?
–– A BME-n leginkább az atomfizika és hidraulika tantárgy tetszett. A paksi szakemberek előadásai, oktatásai
pedig létfontosságúak voltak a műszaki egyetemen megszerzett tudás gyakorlati elmélyítésében.
–– Milyen emlékekkel tér haza Magyarországról?
–– Most jártam először Magyarországon, illetve Európában, ezért rengeteg emléket viszek magammal. A szakmai szempontok mellett a kulturális és a szabadidős tevékenységeket tekintve is sok-sok élménnyel gazdagodtunk.
Külön kiemelném még, hogy a különböző vietnami egyetemek képviselőivel együtt töltött idő remek lehetőséget
adott arra, hogy megoszthassuk egymással otthoni, szakmai tapasztalatainkat is.
Nguyen Thi Anh Tuyet (Ph.D környezettudomány, egyetemi docens, a
Hanoi Technológia és Tudományegyetemen)
–– Az oktatások közül melyik témakör volt Önnek a legérdekesebb?
–– A környezetmenedzsment a szakterületem, ezért
elsősorban az atomenergia környezetre gyakorolt hatásá-

ra, illetve a biztonsági kultúrára és az ahhoz kapcsolódó
technológiákra voltam kíváncsi.
–– Milyen tapasztalatokat szerzett a Paksi Atomerőműben?
–– Mielőtt megérkeztünk Magyarországra, volt némi
bizonytalanság bennem az atomenergiával, illetve egy
atomerőmű környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az itteni előadások és személyes tapasztalataim teljes
mértékben eloszlatták a félelmeimet, mert láttam, hogy a
megfelelő környezetvédelmi és biztonsági kultúrával elérhető a környezeti hatások minimalizálása, a biztonságos
üzemeltetés. A másik, számomra fontos terület a hulladékkezelés volt, ahol a Pakson látottak-hallottak megerősítettek abban, hogy otthon, Vietnamban is biztonságos
atomerőművet tudunk majd építeni és üzemeltetni.
–– Mi a legkedvesebb emléke Magyarországról, amelyet
hazatérve elsőként fog elmesélni?
–– Bár személyesen még nem jártam itt, otthon hallottam már Magyarországról. Szerencsésnek érzem magam,
hogy pont ősszel jöhettem, mert Magyarország most különösen szép. A magyar emberek kedvessége és udvariassága, a vendégszeretet nagyon pozitív hatással volt rám.
Nguyen Minh Quang (M.Sc villamosmérnök, oktató, az elektronikai tanszék
vezetője a Ho Chi Minh Villamos Műszaki Főiskolán)
–– Villamosmérnökként milyen tapasztalatokat szerzett nálunk?
–– Oktatóként az atomerőművek villamos üzemeltetése
a szakterületem. Szakmai szempontból a KGYK nagyon
tetszett, közvetlen közelről láthattuk a különböző berendezéseket, az erőművi villamos berendezések oktatására
szolgáló eszközöket. Kiemelném még a karbantartási folyamatokat bemutató gyakorlatokat, valamint a gőzfejlesztőt, amelyet belülről is megtekinthettük. Vietnam
nukleáris képzési programjában, leendő szakembereinek
felkészítésében alapvető szerepe lesz az itt megszerzett tapasztalatoknak. Az itt elsajátított tudás alapozza meg azt
az egyetemünk által indított projektet, amelynek segítségével kialakítjuk majd saját képzési rendszerünket.
–– Milyen személyes élménnyel gazdagodott hazánkban?

–– Megérkezésünk előtt azt gondoltam, hogy Budapest egy zsúfolt, zajos nagyváros. Kellemesen csalódtam,
mert a Duna két partján fekvő város gyönyörű, nyugodt
és romantikus. A második három hétben a szállásunk
Simontornyán volt, ahol pihenésképpen sokat beszélgettünk Magyarországról, többek közt a finom ételekről,
borokról is.
Luu Manh Quynh (M.Sc biofizikus,
oktató, kutató a Hanoi Természettudományi Egyetemen)
–– Szakmailag hogyan értékeli az elmúlt hat hetet?
–– Felsőfokú tanulmányaimat Magyarországon, az ELTE Fizika tanszék
biofizikai szakán kezdtem, szakdolgozatomat, majd később a tanulmányaimat a SOTE-n folytattam. Öt évvel ezelőtt tértem haza, ahol kutatóként a természettudományi
egyetemen dolgozok, a fő területem a biofizika. Azzal a
céllal érkeztem, hogy megismerjek egy új szakterületet,
az atomfizikát, amelyet összekapcsolhatnék jelenlegi kutatási területemmel. A Pakson tartott előadások megerősítették bennem, hogy a biztonsági kultúra előtérbe helyezése nemcsak az atomenergetikában, hanem minden más
munkaterületen is nagyon fontos. A képzések folyamán,
BME-n dr. Aszódi Attila gondolata nyerte el leginkább
a tetszésemet, miszerint a legjobb tanulási módszer az,
hogy nem az egyes képletekre, hanem a képletekhez vezető gondolatmenetre kell emlékezni. Így könnyebben lehet
nagy mennyiségű tudásanyagot elsajátítani, a képleteket
pedig később meg lehet nézni a tankönyvben. Ha a hallgató nem tudja alkalmazni ezt a módszert, akkor az oktatónak változtatni kell az oktatási metodikáján.
A programban részt vevő paksi szakemberek személyesen is sok sikert kívántak vietnami kollégáik otthoni munkájához, kihangsúlyozva, hogy a továbbiakban is számíthatnak a támogatásukra.



Kaluzsnyiné Galajda Györgyi
Kárpáti Viktor
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Szakmatúra az atomerőműben

Színes programokkal
ünnepelt az ötvenéves MVM
Az alapításának 50. évfordulóját ünneplő MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
országos rendezvénysorozata keretében
októberben Budapesten és Debrecenben,
novemberben Veszprémben színes programokkal, interaktív kiállítással, energetikai témájú játékokkal és ingyenes koncertekkel várta az érdeklődőket.

Az MVM kiemelt támogatója
a Szépművészeti Múzeum
Caravaggio kiállításának
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásával létrejött Caravaggiótól Canelettóig című tárlaton több mint 100 mester,
mintegy 140 remekművével találkozhat
a műkedvelő nagyközönség. A XVII. és
a XVIII. századi itáliai festészet uralkodó
stílusáramlatait, a műfajok, technikák és
témák rendkívüli gazdagságát, valamint a
korszak kiemelkedő művészegyéniségeit
mutatja be a Szépművészeti Múzeum kiállítása, amely 2013. október 26–2014. február 14. között tekinthető meg.

Forrás: MVM

Zöldpártok képviselői
tájékozódtak
az atomerőműben
Paksra látogatott Rebecca Harms, az
Európai Parlament zöldpárti frakciójának társelnöke, Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, és
Szél Bernadett, az LMP társelnöke.
A látogatók október 31-én személyesen
is meggyőződhettek a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséről, tájékozódtak az erőmű társadalmi elfogadottságáról, a hazai ellátásban betöltött
meghatározó szerepéről is, valamint a
nyílt párbeszéd jegyében az atomerőmű vezetői válaszoltak a látogatók minden kérdésére.
A látogatást követően a politikusok
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. vezérigazgatójával is találkoztak,
a megbeszélésen Ámon Ada, az Energiaklub igazgatója is csatlakozott a
zöldpárti delegációhoz. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. rendszeres párbeszédet folytat a hazai civil szervezetekkel,
az elmúlt két évben két-két alkalommal
meghívta Szegfalvi Zsoltot, a Greenpeace, és Perger Andrást, az Energiaklub
szakértőjét, illetve kollégáikat, valamint
folyamatosan tájékoztatta őket a működésével kapcsolatos információkról.
Jávor Benedek képviselő is visszatérő
vendég, hiszen az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnökeként
járt már az atomerőműben.

Forrás: MVM

2013. október 16-án hatodik alkalommal
rendezte meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Paks Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a Szakmatúra elnevezésű rendezvényét.
A rendezvény szervezésébe idén a múzeumpedagógiai program keretében az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma is bekapcsolódott.
A 2008-tól működő program a 7-8. osztályos tantervben szereplő pályaorientációs óra kiegészítő eleme. Célja, hogy segítse
a tanulóknak eldönteni, hogy a számtalan
lehetőség közül melyik szakmát válasszák.
A program során kiemelt figyelmet kapott az atomerőmű bővítéséhez szükséges
hiányszakmák, foglalkozások bemutatása.
A Szakmatúra első két napján tizenhat
munkáltatónál, tizenkilenc hiányszakmát
mutattak be a szervezők. A háromnapos
program utolsó napján a járás tizenhat
iskolájából erőműbe látogató kettőszázkilenc iskolás és nyolc kísérő szülő öt szakmával ismerkedhetett meg testközelből.

A gépész, a vegyész és az elektronikai
műszerész szakma váltott ki nagy érdeklődést a tanulók között. A villanyszerelő
és a CNC-kezelő, esztergályos szakmákkal kapcsolatban az elmúlt évekhez képest kisebb volt az érdeklődés. A fogadó
szervezetek szakemberei élvezetes, információgazdag, szemléletes előadásukban
mutatták be a diákoknak szakmájuk szépségét és árnyoldalát egyaránt. Az előadók
beszéltek a szakmákat oktató intézményekről, képzőhelyekről is. Végül felhívták
a pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét
a természettudományok, ezen belül is a fizika, kémia és matematika elengedhetetlen ismeretére is.
A diákoktól kapott visszajelzés igen
pozitív volt, egyrészt hogy közelebbről
ismerhették meg az erőművet, másrészt,
hogy mélységében, első kézből, a szakmákat művelő szakemberektől kaphattak információkat a szakmákat illetően.

Ruff Ferenc

Orosz polgármesterek látogatása
Orosz nukleáris létesítmények környezetében lévő települések polgármestereit látta
vendégül a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT). A vendégek a paksi
atomerőművet is megtekintették.
Ez év nyarán a TEIT képviselői Oroszországba utaztak, ahol a Novovoronyezsben
épülő atomerőművet nézték meg, valamint ellátogattak abba az üzemanyaggyártó üzembe is, ahol a Paksi Atomerőműbe
gyártják az üzemanyagot. Mindkét helyszínen találkoztak polgármesterekkel. Az ottani városvezetők közel egy évvel ezelőtt
alapították meg szervezetüket az érdekérvényesítés megkönnyítésére. Mivel Ma-

gyarországon már hosszú ideje működnek
a nukleáris létesítmények közelében lévő
településeket összefogó egyesületek, a TEIT-tel is felvették a kapcsolatot információgyűjtés céljából. A mostani magyarországi
látogatás a kapcsolatépítés egy következő
lépcsője volt. A vendégeket az atomerőmű
megtekintése után, Paks város vezetése
fogadta. Hajdú János polgármester részletesen beszámolt arról, hogy Paks életében
milyen meghatározó szerepet játszik az
atomerőmű. A polgármesterek természetesen részletesebben megismerkedhettek a
TEIT működésével és munkásságával is.
SzZ

Az MVM energetikai díjat és
ösztöndíjat alapított
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a villamosenergia-ipar, illetve az energetika területén az elmúlt öt évben kiemelkedően eredményes, innovatív mérnöki, kutatói munkát folytató energetikai szakemberek elismerésére megalapította az MVM Energetikai
Nemzeti Díjat. Ezzel párhuzamosan a jövő szakembereinek támogatása iránt elkötelezett munkáltatóként az MVM Zrt. saját ösztöndíjprogramot hirdetett meg a tanulmányi
eredményükkel, tudományos tevékenységükkel kitűnő hallgatóknak, együttműködésben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel.
„A Kormányzat elsődleges célja, hogy a hazai erőforrásokat a magyar emberek és a
magyar gazdaság előnyére fordítsa, és e cél megvalósításában az MVM Csoportnak kiemelkedő szerep jut. A magyar gazdaság működésének gerincét és a jövőbeli növekedésének lehetőségét ugyanis olyan nagyvállalatok adják, mint a hazai energetikai vállalatcsoport” – mondta Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter. „A következő 50 évre
is jutnak majd bőven feladatok. Az egyik ilyen az MVM Csoport gázpiaci szerepvállalása,
amellyel további távlatok nyílnak meg, hiszen az energetika új szegmensében kell a Társaságnak helytállnia.”
„Egy sikeres, eredményes, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportnak, amely
a magyar tehetségekhez hasonlóan nemzetközi szerepre, ismertségre készül, erkölcsi
kötelessége, hogy lehetőségeihez mérten visszaadjon a társadalomnak. Ezért kiemelt
fontosságúnak tartjuk, hogy támogassuk mindazokat, akik tudásukkal, tehetségükkel
gazdagítják az országot, akik a legtöbbet tették, teszik és tehetik az ország tudományos
fejlődéséért, függetlenül attól, hazánkban vagy külföldön alkotnak.” – mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az MVM Energetikai Nemzeti Díj különlegessége, hogy a nemzetközileg elismert
szakemberekből és oktatókból álló független kuratórium két kiváló szakembernek adományozza: egy Magyarországon élő, magyar állampolgárnak és egy a határainkon túl,
akár a Kárpát-medencében, akár távolabbi országban alkotó, magyar nemzetiségű, magyarul beszélő mérnöknek. 
Forrás: MVM

Kerényi A. Ödön
Szomorúan
tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy
pár héttel 94. születésnapja előtt, egy hosszú,
szép és tartalmas élet
végén családja körében elhunyt Kerényi A. Ödön, Állami-díjas, Köztársasági Lovagkereszttel kitüntetett, rubindiplomás, okleveles gépészmérnök, az
MVM Tröszt egykori műszaki vezérigazgató-helyettese. Október 22-én helyezték végső nyugalomra.MVM

Tehetséges fiatalok

Pakson október 23-án, az ünnep délelőttjén adták át a Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány kitüntetéseit immár huszonötödik alkalommal. Idén az alapítvány
felhívására 72 pályázat érkezett, az alapítvány kuratóriumának tagjai legutóbbi ülésükön ebből 29-et tartottak érdemesnek
díjazásra. Támogatnak kiváló tanulókat,
sportolókat és olyanokat is, akik művészeti, nyelvápolási téren értek el szép sikereket. Az idén a szétosztható keretösszeg
közel hétszázezer forint volt. A díjátadó
ünnepségen felléptek a művészeti iskola
növendékei.
Hajdú János polgármester és az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. (mint egyik alapító) képviseletében dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató köszöntötte a tehetségeket.
Wollner Pál

18. WONUC MAXI
maraton futás
Október elején a franciaországi Normandiában került megrendezésre a 18. WONUC
MAXI maraton, amelyen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. futói (Buránszky István, Lippai Zoltán, Herman Zoltán, C. Szabó István, Nagy Tibor és Jobbágy Gyula) képviselték cégünket
és Magyarországot. A maraton jelmondata
– „SAVE THE WORLD GLOBAL WARNING WITH
NUCLEAR!” (mentsük meg a Földet a globális felmelegedéstől atomenergiával) – kísérte
végig a hét ország, Franciaország, Oroszország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Mexikó és Magyarország résztvevőit a közel 200
km-es távon.
A híres történelmi helyszín, Mont Saint-Michel szigetéről indult demonstrációs
futás a La Manche csatorna partját követve
érintette a Flamanville atomerőművet, és az
AREVA cég La Hague-i reprocesszáló üzeme
volt a végcél. A kétnapos rendezvény során
sok emberrel találkoztunk, akik bíztattak
minket és bíznak abban, hogy az atomenergia valóban segít a környezetünk védelmében. Reméljük, hogy a részvételünkkel sikerült népszerűsíteni cégünket.JGY
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Megújult a Paksi Atomerőmű stratégiája

Ötödik alkalommal rendezte meg az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” elnevezésű munkavédelmi
napot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az atomerőmű
Munkavédelmi Bizottsága. A 2005-től kétévenként megtartott programot október 30-án rendezték a TLK kiállító-,
illetve tanácstermében.
A munkavédelmi napot Hamvas István, az MVM PA Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Hangsúlyozta, az atomerőmű menedzsmentje és a munkavédelmi bizottság közötti hatékony
együttműködés egyik elemeként a munkavédelmi nap – a
biztonsági kultúra fejlesztésével – segíti a társaság stratégiai
céljainak elérését.
A szervezők részéről Szabó Béla, a munkavédelmi bizottság elnöke bevezetőjében elmondta, a nap fő célja a széles
körű munkavédelmi ismeretbővítés, tájékoztatás a munkabalesetek és foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében, de
a munkavédelmi nap egyben a biztonságos üzemeltetéshez
szükséges elkötelezettséget is erősíteni kívánja.
A megnyitót követően a résztvevők Viktor Veronika Éva,
a munkavédelmi igazgatóhelyettes (Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve)
előadásából ismerkedhettek meg a szakigazgatási tapasztalatokkal az atomerőmű és Tolna megye vonatkozásában és
a hatóság szerepével a szabálytalanságok csökkentésében.
A hatóság egyik legfontosabb feladataként a tanácsadást, illetve a felvilágosítást jelölte meg, hozzátette, munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi kérdésekben a munkáltatói,
és a munkavállalói oldal képviselői egyaránt fordulhatnak
hozzájuk. A hivatal közérdekű bejelentések, panaszok
– és a munkavállalói igény esetén – munkabalesetek
kivizsgálásával is segíti ügyfeleit.
Rávai Attila mérnök ezredes, igazgató (Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal) A parancs és a katonai
fegyelem elegendő-e a balesetek megelőzéséhez? – című

A Tempus Közalapítvány programján belül a COMENIUS Iskolai együttműködések pályázata keretében a paksi ESZI több nemzetközi programban is
részt vett. 1993 óta három, 2-3 éves nemzetközi projektben vettek részt, és
a jelenleg futó negyedik projekt a „Cooperative learning using new media,
teenagers in action on Web Radio and TV” is egy korábbi kapcsolat eredménye. Ennek keretén belül egy nemzetközi internetes TV- és rádióállomást
hoztak létre és futtatnak. A projekt célja, hogy az eltérő kultúrájú, anyanyelvű diákok megtanuljanak együttműködni, hatékonyan kommunikálni és
segíteni egymásnak, kreatívan felhasználva a legújabb kommunikációs eszközöket, gyakorolva az angol nyelvet. Emellett nem titkolt célja, hogy szélesítse látóhatárunkat, és többet megtudjunk a többi országról és magunkról
is. A projekt 2012–2014-ben valósul meg. Európa különböző országainak (12
ország) diákjai, tanárai segítségével. Részt vevő országok: Ausztria, Bulgária,
Görögország, Magyarország, Olaszország (projektkoordináló ország), Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Törökország,
Litvánia.
Október 8–12. között érkeztek Paksra a résztvevők a 4. találkozóra. Közel
80 tanárt és diákot vártak 10 országból. A tervezett program a projektmunkán túl az erőmű-látogatás, Lussonium megtekintése, egy paksi séta, Decs
és Szekszárd polgármesteri fogadása, végül a TV-rádió stúdió munkájának
megtekintése. A diákok bekapcsolódtak az ESZI Diáknap programjába is. A
vendégdiákok egy része magyar családoknál került elhelyezésre, lehetővé
téve a szorosabb ismeretséget, nyelvgyakorlást és egymás hétköznapjainak megismerését. A WEB TV és Rádió műsorába minden ország videókat,
klipeket készít meghatározott időszakonként, amelyek megtekinthetőek a
http://ocean1.ee.duth.gr/~apostolo/comenius_page/, illetve a http://www.
youtube.com/user/comwebtv oldalakon. A témák a természet, sport, történelem, kultúra, nyelv, iskola.
A feladatokat, eredményeket, esetleges problémákat projekttalálkozókon beszélik meg. Eddig három találkozón vettek részt diákjaikkal: Matera,
Olaszország; Coimbra, Portugália és Las Palmas, Spanyolország – tájékoztatott Steinbachné Horváth Mária, a projekt koordinátora.
Orbán Ottilia

fotó: Orbán Ottilia

sítménynövelési lehetőségek vizsgálatán és az üzemeltetési, karbantartási folyamatok hatékonyságának fejlesztése útján kívánjuk elérni.
A nukleáris bázisú termelés hosszú távú fenntartását – mint harmadik alappillért – a működő blokkok üzemidejének meghosszabbításán és
az atomerőművi blokkok bővítésének támogatásán keresztül valósíthatjuk meg. Ehhez azonban
nagyon fontos a társadalmi elfogadottság magas
szintjének megtartása.
A tulajdonosi elvárással összhangban negyedik alappillér a termelési költségszint optimalizálása. A működésünkben rejlő tartalékokat a
gazdálkodási szemlélet erősítésével és a meglévő
erőforrásaink hatékonyabb felhasználásával tudjuk
kiaknázni.
A társaság vezetése egy belső szakértői csapat
támogatása mellett, többszöri iterációs folyamat
eredményeként a stratégiai alappillérekhez kapcsolódóan összesen 18 stratégiai célt javasolt, amelyet
az igazgatóság elfogadott.
–– Hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat?
–– Nagyon fontosnak tartom, hogy minden
munkatársam legyen tisztában és azonosulni tudjon a hosszú távú céljainkkal. Hiszem, hogy a napi
működésünk során mindenki képes a saját területén támogatni a közös törekvéseink elérését. Ezen
túlmenően megfogalmaztunk számos olyan fejlesztést, optimalizálást, hatékonyságjavítást célzó
akciót, amelyek sikeres megvalósítása támogatja a
stratégiai céljaink elérését.
–– Miben látja a célok elérésének legfontosabb
sikerkritériumát?
–– Úgy gondolom, minden terv annyit ér,
amennyit megvalósítunk belőle. A jövőképünk
elérése, a stratégiai céljaink megvalósítása mindannyiunk érdeke. Közös ügy, amely közös erőfeszítéseket igényel. Szilárdan hiszek benne, hogy a
fegyelmezetten dolgozó, magasan képzett és elkötelezett munkatársaimmal célba érhetünk!

Füredi Zoltán

Munkavédelmi napot tartottak
a Paksi Atomerőműben

fotó: Wollner Pál

fotó: Bodajki Ákos

Társaságunk igazgatósága a
2013. szeptember 26-i ülésén
elfogadta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe, értékei és
stratégiája 2014–2016 dokumentumot. Az aktualizált stratégia
fontosabb elemeiről kérdeztem
Hamvas István vezérigazgatót.
–– Miért volt szükség az erőmű jövőképének és
stratégiájának megújítására?
–– Az MVM Csoport középtávú stratégiája
2011–2013-as éveket ölelte fel, így annak aktualizálásával szinkronban történt meg a Jövőképünk
és a hosszú távú céljaink felülvizsgálata. Az atomerőműnek a hazai energiapolitikában kiemelt szerepe van ellátásbiztonsági, versenyképességi és
klímavédelmi szempontokból egyaránt, ezért az
energiapolitikai célkitűzésekkel összhangban, valamint egy komplex környezetelemzésre alapozottan került megújításra a stratégiánk.
–– Melyek a megújult jövőképünk főbb elemei?
–– A jövőképünk alapvetően nem változott. Továbbra is a nukleáris biztonság magas szintjének
megtartása kapja a kiemelt prioritást. Emellett természetesen törekszünk a villamosenergia-termelés műszakilag is megalapozott maximalizálására,
a működési hatékonyság javítására, eredményes
gazdálkodásra és természetesen az üzemidő-hos�szabbítás megvalósítására a többi blokkon is.
–– Milyen főbb célkitűzésekre fókuszál a stratégia?
–– A jövőképünkben megfogalmazottak eléréséhez négy alappillérre támaszkodunk. Első a
biztonság fenntartása és fejlesztése, amelynek
érdekében folyamatosan elemezni és értékelni kell
az üzemeltetési gyakorlatunk biztonságát és a biztonsági kultúránkat. A szükséges fejlesztéseket
pedig az iparág nemzetközi „jó gyakorlata” figyelembevétele mellett kell megvalósítani.
A termelés maximalizálását a biztonsági
szempontok elsődlegessége mellett a további telje-

Nemzetközi program az ESZI-ben

előadásában ismertette a munkavédelem és a személyvédelem megvalósulásának gyakorlatát a magyar honvédségnél.
Mártonffy András ügyvezető (Edukátor Oktató és Szolgáltató Bt.) előadásában beszélt a munkahelyi közösség szerepének fontosságáról, az egyénre gyakorolt pozitív, és negatív hatásairól, illetve arról, miért fontos, hogy a munkahelyi hibákról
és szabálytalanságokról nyíltan és korrekten beszéljünk.
Spiegel István biztonsági szakértő előadásában rámutatott, hogy az irodai munkavégzés kockázatainak lebecsülése
mind a munkavállalóra, mind a munkáltatóra nézve súlyos
következményekkel járhat. Hangsúlyozta, hogy az ideális
feltételek megteremtése segít a látásromlás, mentális terhelés, fizikai állapotromlás megelőzésében. Áttekintést adott a
megfelelő képernyős munkahely feltételeiről, kitért az irodák ehhez szükséges kialakítás-, illetve felszerelésbeli
és fizikai követelményekre (világítás, zaj, szellőzés) is.
A program következő eleme az ATOMIX Tűzoltóság gyakorlati bemutatója volt a TLK előtt, ahol
(természetesen egy szimuláció keretében) egy több
méter magasról lezuhant embernél az elsősegélynyújtás lépéseit mutatták be. Dr. Szvitán Gábor mentőorvos elő-

adásában elmondta, a fejlett országokban a lakosság 80%-a
rendelkezik megfelelő elsősegélynyújtási ismeretekkel,
Magyarországon ez az arány sajnos csak 0,5-1%, ezért már
gyermekkortól oktatni kellene az elsősegélynyújtást, hiszen
néhány, könnyen elsajátítható fogással életet lehet menteni.
Ismertette az elsősegélynyújtás 5 lépését, és a résztvevők kifejezett kérésére egy demontrációs bábun bemutatta a félrenyelés esetén alkalmazandó elsősegélynyújtási technikákat,
a Heimlich-műfogás helyes alkalmazását, és az agyi keringés
fenntartására alkalmas helyes mellkasi nyomástechnikát is.
A résztvevők egyöntetű véleménye szerint szükség lenne az
elsősegélynyújtás oktatására.
A program utolsó pontjaként a műszaki, karbantartási, és
az üzemviteli igazgatóság képviselői számoltak be a szakterületeiken elért munkavédelmi eredményekről és a biztonsági
kultúra erősítésének érdekében tett intézkedésekről.
Salamon Gábor (projekt főosztály) a súlyosbaleset-kezelési projektben elért eredményeket ismertette, kiemelte a
sugárveszélyes, szűk helyen végzett munkafolyamatok 1:1
arányú modellen, inaktív körülmények közötti begyakorlásának lehetőségét. Herman Géza (automatika osztály) előadásában a villamos terület munkabiztonságának fejlődését
mutatta be. Ismertette a biztonságos kézi mulitméterek jellemzőit, hozzátéve, az osztályon az elmúlt húsz évben nem
volt áramütéssel járó munkabaleset. Fenyvesi Csaba osztályvezető (külső technológiai osztály) előadásában a biztonsági
kultúra kulcsterületeinek, a rend fontosságának, az üzemviteli
és a karbantartók munkavégzés közbeni önellenőrzésének az
összefüggéseire hívta fel a figyelmet.
A munkavédelmi nap zárásaként Volent Gábor biztonsági igazgató megköszönte a szervezők munkáját, hozzátéve, a
rendezvény sikerességét jelzi, hogy az előző évekhez képest
a munkavállalók részéről is nagyobb érdeklődés övezte az
eseményt.

Kárpáti Viktor
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Nyílt nap az ESZI-ben

A hollandiai Borsele adott otthont a GMF (Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok
Csoportja) éves közgyűlésének október 2. és 4. között.
A szervezet vezetősége a következő ciklusra is bizalmat
szavazott Dohóczki Csabának, aki így továbbra is a szervezet egyik alelnöke marad.
–– Mi is tulajdonképpen a GMF?
A GMF, a nukleáris létesítmények környezetében található településeket összefogó testület, nonprofit szervezet.
Spanyolországban van a székhelye, ők indították el ezt a kezdeményezést. Tagdíjakból tartja fent magát, illetve uniós projektekbe kapcsolódik. Ami
a vezetőséget illeti, az elnök mellett van két alelnök és egy főtitkár. Az egyik alelnök nyugat-európai országból van, a másik közép- vagy kelet-európai. Évente tart közgyűlést,
aminek a helyszíne változó. Bár volt rá példa, hogy egymást követő években Brüsszelben
voltak az ülések. Ennek több oka is van; egyrészt jól megközelíthető, másrészt, ami hangsúlyosabb, hogy meg tudtunk hívni uniós képviselőket, energiaüggyel, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek vezetőit. A közgyűlés mellett van egy szeminárium is, ami
egy előzőleg meghatározott téma alapján szerveződik. Most ugye Hollandiában volt, az
elmúlt évben Franciaországban, jövőre pedig Németországban.
–– Mik a fő feladatai, célkitűzései?
A szervezet fő célkitűzése, hogy azt a gyakorlatot, ami az egyes országokban jellemző,
bemutassa, kölcsönös szakmai utak keretében ismertesse. Fontos emellett, hogy európai
uniós szinten építsen kapcsolatot. Ennek köszönhetően ki is alakult egy olyan kapcsolati
rendszer, aminek következtében releváns uniós döntéshozataloknál a GMF is részt tud
venni. Sőt bizonyos helyzetekben a tanácsát is kikérik, így például az Európai Nukleáris
Energiafórum minket kért fel, hogy a lakossági észrevételeket fogalmazzuk meg. Ezeken
a fórumokon részt veszünk, a tagság tudásából, tapasztalatából merítve a nézeteket jelenítjük meg.
–– Magyarország mióta tagja a GMF-nek? Hogyan került be?
Az atomerőművekkel, radioaktívhulladék-tárolókkal való lakossági kapcsolattartás
egy kiemelt kérdés, és a lakosság mindenképpen elvárja azt az üzemeltetőtől, hogy tájékoztassa, hogy átlátható legyen a működése. 2000-es évek elején keresett meg bennünket a szervezet főtitkára. Ekkor Nyugat-Európában már kialakult ez a 7-8 országot tömörítő csoportosulás. 2003-ban a szervezet főtitkára Magyarországra látogatott. Tudta,
hogy Pakson üzemel atomerőmű, így a paksi önkormányzatot kereste fel, akiknek képviselőivel el is látogatott az atomerőműbe. Itt szerzett tudomást róla, hogy működik egy
társulás, a TEIT (Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás). Miután megtörtént a
kapcsolatfelvétel, kiutaztunk Prágába, ahol közgyűlést tartott a szervezet, és láttuk, hogy
ők nemzetközi szinten ugyanazt képviselik, mint amit itthon a TEIT, a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT) és az ITT (Izotóp Tájékoztató Társulás) és a NyMTIT
(Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Önkormányzati Társulás). A TEIT volt az, aki
először csatlakozott, 2004 elején. Ebben az évben, mint új belépőt, itthon köszöntötték,
a szervezet ugyanis Magyarországon, Tengelicen tartotta meg a közgyűlést. Nagy sikerrel zajlott az esemény, hiszen a tagok akkor ismerték meg az itteni gyakorlatot, és azt
kell mondani, hogy tudtunk újat mutatni nemzetközi szinten is a jó példákból. Innentől kezdve egyre jobban belefolytunk a szervezet munkájába: tapasztalatszerzés, az itteni
gyakorlat összehasonlítása a kinti gyakorlattal, tanulmányutakon, uniós fórumokon való
részvétel. 2004-ben a román alelnök lemondott. Ekkor keresett meg bennünket a GMF,
hogy szeretnék, ha Magyarországról lenne jelölt. A polgármesterek jóváhagyásával engem választottak a testület vezetőségébe, így már kilenc éve töltöm be e posztot.
–– Volt valamilyen feltétele a csatlakozásnak?
A követelmény mindenképpen az, hogy nukleáris létesítmény közelében legyen a
település, legyen valamiféle kapcsolata nukleáris létesítménnyel. Mi egy szándéknyilatkozatot küldtünk el, a GMF pedig, már ismerve kicsit a TEIT szervezetét, elfogadta a
jelentkezésünket. Ezt követően a másik három társulás is jelezte csatlakozási szándékát.
Én, mint alelnök, feladatomnak tekintettem, hogy bemutassam ezeknek társulásoknak is
a nemzetközi szervezetet. Látták azokat az előnyöket, amik a tagságból származhatnak,
és csatlakoztak.
–– Mi történt most Hollandiában, Borseleben?
Ez egy kétnapos rendezvény volt, a helyszín a holland kisváros kis, közepes és nagy
radioaktivitású tárolója, a COVRA volt. A program a közgyűléssel kezdődött, majd a
holland nukleáris ipar helyzetét ismertették, az előadók között volt a COVRA vezérigazgatója, az atomerőmű vezérigazgatója és a holland Gazdasági Minisztérium képviselője.
A nukleárisbaleset-elhárítási témában is tartottak előadást a szakértők, ezt követték az
országbeszámolók. A második napon a radioaktív tárolót tekintettük meg. A közgyűlésen 10 ország közel 50 küldöttje vett részt. Magyarországot az ITT részéről dr. Sajó
Gyula polgármester képviselte, a TEIT részéről Gáncs István, társelnök és Vargyas Mihály polgármesterek, a TETT képviseletében Darabos Józsefné elnök asszony és a teljes
önkormányzati társulás vezetősége részt vett a rendezvényen. Külön érdem, hogy Borsele
polgármestere jelezte, szeretné felvenni a kapcsolatot Bátaapátival, az ott működő tároló
miatt. Nyugat-Európában ugyanis több helyen nincs még kiépítve végleges radioaktív
hulladéktároló.
–– Milyen a paksi atomerőmű megítélése a nyugat, illetve a tagországok előtt?
Mikor 2004-ben itt voltak, az atomerőműbe is ellátogattak, azt kell, mondjam, Paksnak jó a megítélése. Az erőművel kapcsolatosan kialakult kép az, hogy valóban egy
együttműködő létesítmény, ami nemcsak jó kapcsolatot ápol a településekkel, hanem támogatja a társulásokat, partneri szinten kezeli őket.

Szabó Zoltán

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) – az MVM Paksi Atomerőmű bázisiskolája – október 4-én felvételi tájékoztató
nyílt napot tartott, ahol a továbbtanulás előtt
álló 8. osztályosok mindent megtudhattak a
felvételiről, a számukra szimpatikus szakmákról, megismerkedhettek az ESZI pedagógusaival, találkozhattak leendő diáktársaikkal,
működés közben láthatták a műhelyek, szaktantermek berendezéseit.
A diákokat olyan piacképes szakmákra
készíti fel a középiskola, melyek hazánkban
és az Európai Unióban is keresettek, és amelyekkel jó esély nyílik a munkahely választására a villamosenergia-iparban és a gazdasági élet más területein. Kiemelt figyelmet
fordít az intézmény a szakmai oktatáson túl
a nevelésre, a személyiség fejlesztésére és az
idegen nyelv ismeretére. A szakközépiskola
néhány év alatt az ország egyik legjobb középiskolájává emelkedett, színvonalát azóta
is tartja. Fontosnak tartják, hogy az érettségi
után szakmai képesítést szerezhetnek, kiváló
alapokat kaphatnak a továbbtanuláshoz is –
hangsúlyozta Szabó Béla, az intézmény igazgatója köszöntőjében.
A következő tájékoztató nyílt napot november 21-én 16 órától tartják az intézményben.
Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

GMF-közgyűlés Hollandiában

Múzeumlátogatók
kerékpárral és éjszaka
Az Atomenergetikai Múzeum két programmal csatlakozott a Múzeumok Őszi
Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz.
A Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk, és
fedezd fel! elnevezésű, országszerte megrendezett tematikus közönségprogram
kapcsán az atomerőmű múzeuma október 6-án új lehetőségekkel várta az érdeklődőket. A paksi program exkluzivitását
egyrészt az adta, hogy a résztvevők saját
kerékpárral közelíthették meg az erőmű
északi portáján át a múzeumot, másrészt
vasárnap tárlatvezetéssel lehetett végigjárni. A látogatók között volt egy pécsi egyetemi hallgató is, aki külön ezért a lehetőségért autózott el Paksra. A háromórás
program keretében így ő is láthatta kivetítőn azt a fotósorozatot, mely a Raktárból
múzeum címet viseli.
„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája első alkalommal kínált olyan lehetőséget fizikatanároknak, mikor éjszakába
nyúlóan kötetlen formában beszélgethettek egy fontos témáról. Az október 11-én
megrendezett rendezvénysorozat paksi
helyszínén a fizika népszerűsítése volt a
központi téma. A program címének Teller
Ede szavait választották: A fizika nagyszerű, mert egyszerű. A szervezők – a múzeum részéről Ruff Ferenc, míg az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumtól
Krizsán Árpád – egy tanórára való fizikai
kísérletet állítottak össze, melyet a meghívott pedagógusok véleményeztek. A fizikatanárok által javasolt módosításokat
figyelembe vevő végleges tesztet a paksi
járás és a TEIT-es (Társadalmi Ellenőrző
és Információs Tárulás) települések felső
tagozatos diákjainak mutatják be.


Vöröss Endre

Közel húszévnyi
híradás, DVD-n
Megjelent a Digitális
repertórium, amely két
DVD lemezen tartalmazza a Tolna Megyei
Népújság Paksról megjelent cikkeit 1969-től
1987-ig. A helytörténet
kutatói számára hasznos ez a kiadvány, hiszen nem kell a megyei
napilapot böngészni, jegyzetelni. A Paksról
szóló anyag 29 téma szerint van csoportosítva, ezzel is segítve a kutatót, aki egy-egy adott
témát kutat. A kiadvány jelentőségét növeli
az adott időszak feldolgozatlansága, ugyanis
a napvilágot látott helytörténeti munkák még
nem értek el ehhez az időszakhoz. A DVD-k
Paks város könyvtáraiban és az Atomenergetikai Múzeumban kölcsönözhetők. A hatalmas anyag feldolgozása Beregnyei Miklós
munkája.

Ovisok a múzeumban
A „Nem lehet elég korán kezdeni a múzeumba járást…” gondolatát az idei, 2013–
2014-es tanévben is szeretnénk tovább
népszerűsíteni a helyi óvodások körében
itt, az Atomenergetikai Múzeumban.
Legutóbb október 17-én a Kishegyi úti
óvoda nagycsoportosait fogadtuk az atomerőmű múzeumában. A legtöbb környékbeli gyermek már hallomásból ismeri az
atomerőművet, a látogatás során tapasztalt
élmények pedig tovább erősítik bennük az
erőműről kialakított pozitív attitűdöt.
Az ovisok a múzeumlátogatást egy
kalandos túrának tekintik. Egy rövid, korosztályuknak szóló tárlatvezetés és a
számtalan interaktív műtárgy kipróbálása
közelebb hozza hozzájuk a villamosenergia-termelést és a múzeum fogalmát.
A nagyberendezések közül a sugárkapu
és a reaktorperem-tömítő gép, egyszerűbb
nevén csavarhúzógép volt a legnépszerűbb
a kicsik körében. A 2000 négyzetméteres
kiállítótér végén elhelyezett, Vincze Bálint
állatokat és virágokat bemutató fotókiállítása elsősorban a lányokat nyűgözte le, míg
a tűzoltóságtól kapott műtárgyak kiállítása
a fiúkra volt nagyobb hatással. Élményeiket
rögtön papírra is vethették, búcsúzáskor
ajándékkal kedveskedtünk nekik.
Fő célunk továbbra is, hogy az iskolások mellett az óvodások körében is hagyománnyá váljon a látogatóközpontban és a
múzeumban tett kirándulás.
Reméljük, folyamatosan bővülő programunkkal segíteni tudjuk az óvodai oktató-nevelő munkát, s egyben hozzájárulunk
a gyermekek múzeumhoz fűződő pozitív
kapcsolatának kialakításához is.

Faragó Szandra, AEM
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Alap község – Ahol élni jó
Alap község Fejér megye déli részén,
a Mezőföld Duna és a Sárvíz közötti területén, a csatorna közelében fekszik, a
sárbogárdi járásban. Területe két részre
oszlik: Alsóalapra, amely a tulajdonképpeni falu, és tőle északkeletre, a körülbelül 3 km-re elterülő Felsőalap pusztára.
Községünket körbeölelő települések: Cece, Alsószentiván,
Sárszentmiklós, Rétszilas, Nagykarácsony és ezekhez tartozó számos puszta.
Községünk legelőször a tihanyi alapító oklevélben
(1055) szerepel „oluphel reá” elnevezésben. A XIII. és
XIV. századbeli oklevelek tanúsága szerint Alap is a Fejér
megyei besenyő telepekhez tartozott, amelyek Nádasdladánytól kezdve a meg ye déli részéig húzódtak.
A XV. századtól a faluban Salétromház is működött,
puskapor előállítása céljából.
A juhászat, mint általában Fejér megyében, a két alapi
pusztán is jelentős volt. Bejegyzések alapján tudjuk, hogy
mint Felső-, mint Alsóalapon az 1820-as és 1830-as években számos juhász élt. Ezeknek néhány utóda még ma is
ott legeltet az alapi pusztákon.
A XVIII. században kialakult kisebb kúriákból álló
szétszórt nemesi településből 1850-től 1880-ig alakult ki
a falu, amely 1871-től nagyközség lett. Alap északnyugat-délkeleti irányú, hosszan elnyúló, háromutcás, soros
település, amelyet közök kötnek össze. Területe ma 4831
ha, melyen belül lakóink száma megközelítőleg 2100 fő.
A település rendelkezik önálló iskolával, amelynek
üzemeltetését 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ végzi. A helyi óvoda társulás formájában működik, két szomszédos településsel.
A faluban több civilszervezet is működik, amelyek
munkáját az önkormányzat támogatja. Ilyen a Margaréta
Nyugdíjasklub, a Mezőföld Népi Együttes, polgárőr-egyesület, sportegyesület, és a Ten Dance tánccsoport, intézményi alapítványok.
A Margaréta Nyugdíjasklub heti 1 alkalommal nyújt
kikapcsolódást településünk idősei számára, ahol hagyományőrző dalokat, táncokat tanulnak és ezekből állítanak össze műsort
Mezőföld Népi Együttes 1996-ban alakult szülői
kezdeményezésre. Elődje az Alapi Pávakör volt. A cso-

Kalocsai térség hírei
Megújult a dusnoki Gondozási Központ
és a könyvtár

Dusnok Község Önkormányzata egy sikeres pályázat eredményeként felújította a település Gondozási Központját. A projekt
keretében megvalósult az épület belső felújítása, energetikai korszerűsítése, valamint fűtési rendszerének korszerűsítése, komfortszintjének növelése. Ennek eredményeként pedig az idősek nappali
ellátását, a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, valamint a
családsegítő és gyermekjóléti alapellátást igénybe vevő ellátottak
igényeinek magasabb színvonalon történő biztosítása történhetett
meg.
A községben emellett egy újabb eseményre is sor került. Könyvtár,
Információs és Közösségi Hely néven, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szolgáltatóhelyeként az iskolának és a lakosságnak együttesen szolgáltatást nyújtó könyvtár és közösségi teret
alakítottak ki a Köztársaság utcában.

***

Dobogós helyen a paksi IPA
Az IPA (International Police Association / Nemzetközi Rendőri Szervezet) Közép-magyarországi Szervezet I. Műfüves
labdarúgótornáján az IPA Paksi Szervezete is részt vett.
Az október 11-én Monoron zajló sportrendezvényre a Paksi
Atomerőmű támogatásával jutott el a csapat.
A kezdeti nehézségek után az IPA Paksi Szervezetének
játékosai összeszedték magukat, és jó taktikát választva játszottak, így az előkelő 3. helyet szerezték meg.

portban ma már 3 generáció táncol együtt, akik fontos
feladatuknak tartják a helyi „Alapi Táncok” ápolását és
archaikus bemutatását. Mindemellett a csoport elsajátítja
más tájegységek hagyományait, táncait. Fennállásuk óta
megfordultak az ország több részén, és részt vettek neves
rendezvényeken, amelyek által számos hazai sikert tudhatnak magukénak.
A falu közbiztonságáról az itt élő önkéntes polgárokból
alakult egyesület gondoskodik, akik kis csoportban működve feladatuknak tartják a lakosok védelmét, valamint
a rendezvények biztosítását.
1949 óta működik településünkön a sportegyesület,
amelynek célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése,
tagjainak nevelése. Labdarúgó-csapataink nagy sikerekkel, több korosztály számára nyújtanak sportolási lehetőséget.
Ten Dance Táncklub 4 éve alakult, és számos rendezvényen vettek már részt formációs táncaikkal, amelyeket
folyamatosan fejlesztenek, újítanak.
A településen az egyik fő foglalkoztató a helyi önkormányzat, munkát biztosítva a köztisztviselőknek, a
nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak, illetve lehetőségek alapján közfoglalkoztatással segíti az erre jogosultak körét. Nagy öröm
számunkra, hogy a válság ellenére a kötelező feladatok
biztosítása mellett hitel felvétele nélkül kisebb felújításokat is végezhettünk pályázati támogatással (orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése, óvodai konyha korszerűsítése, intézmények nyílászáróinak cseréje, idősek
nappali ellátásának biztosítása). Természetesen igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni.
Már több éve a Start Közmunkaprogram ad lehetőséget a munkanélküliség ideiglenes feloldására, valamint
ezzel egyidejűleg az önkormányzat gazdálkodásának
elősegítésére. A program keretén belül több területen foglalkoztatja a lakosokat, ilyen a Kazán-program, a Mezőgazdasági program, amely lehetőséget nyújtott kertészet
kialakítására. Így a falu saját magának megtermelheti a
zöldségek, gyümölcsök zömét. A Közút-program segítségével az utak, közterületek rendszeres karbantartása, idei
évtől a járdalap gyártására és az árkok felújítására nyílt
lehetőség.
Önkormányzat, Alap

1,2 milliárdos fejlesztés

A kalocsai Szent Kereszt Kórházban 1,2 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg - jelentette be a közelmúltban dr. Svébis
Mihály főigazgató. A fejlesztés elősegíti az integrált ellátást a kecskeméti anyakórházzal, és jelentősen csökkenti a betegterheket, például a felesleges utaztatást. A Szent Kereszt Kórház főépületében új
betegfogadó, -irányító rész lesz kialakítva, egyszerűsítve ezáltal a
betegek szakorvosokhoz való irányítását.

A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ december
1-jén ismét megrendezi az „ADVENTI KÉZMŰVES KIRAKAT” programját. (Az alkotók jelentkezését november 18-ig várják. Bővebben: www.paksivmk.hu)
Kurdi iskolások látogattak október 29-én a Paksi
Atomerőmű Tájékoztató- és Látogatóközpontjába,
ahol Ágh Mária, az erőmű csoportvezetője, az MNT
WiN (Nők az atomenergetikában) képviselője tartott
számukra ismertetést az atomerőműről.

A nyár végén Mőcsényben
A nyár végén nagy sikerrel zajlott Mőcsényben a falunap. Azon a napon adták át a Közösségi Házat, amely
egykor egy üresen álló épület volt, de az önkormányzat felújította. A falunapon számos programmal várta
és vacsorával vendégelte meg az önkormányzat a község lakóit. A falunap megrendezéséhez a Paksi Atomerőmű is hozzájárult. A polgármester szerint: „A már
hagyománnyá vált rendezvényünkön láthatóan minden résztvevő jól érezte magát.”

A németkéri Német Nemzetiségi Táncegyesület
bulgáriai Szófiában rendezett Nemzetközi Folklórfesztiválról küldte üdvözletét, köszönve az
erőmű támogatását.

***
A zene világnapja Kalocsán

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a
zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. Fehérvári István, a Liszt
Ferenc AMI igazgatója, az ünnepi alkalomból megtartott „tanári”
koncerten elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy az embereknek egyre nagyobb szükségük van a zenére, mert a szavak sokszor
elvesztik eredeti jelentésüket, de a zeneművek tiszta érzelmeket,
legtöbbször pozitív érzelmeket váltanak ki belőlünk. Péjó Zoltán

A Dunaszentgyörgyi Általános Iskola 4. osztályosai fotóval és élményeik leírásával köszönték meg, hogy az erőmű
autóbuszával lehetőségük nyílt osztálykirándulásra, és így
láthatták a Balaton és környéke nevezetességeit.

8

2013. november

Térségi kitekintő

Paks város hírei
Őszi könyvtári napok

Összesen 721-en vettek részt az Őszi könyvtári
napok paksi rendezvényein. A legnépszerűbb
a Holló Együttes koncertje volt. A Könyves vasárnapon 120-an fordultak meg a városi könyvtárban, és 16-an használták ki az ingyenes beiratkozási lehetőséget. Megemlítendő adat az
is, hogy összesen 62-en tudták megspórolni a
megbocsátás hetében a késedelmi díjat.

Közvilágítás-korszerűsítési
projektzáró

Befejeződött a paksi közvilágítás korszerűsítése. A városban és a csatolt településrészeken
található mintegy 3600 lámpából közel 1600-at
cseréltek le. A projektzáró rendezvényen elhangzott, energiatakarékos fényforrásoknak
köszönhetően az éves szinten hetvenmillió forintos közvilágítási költség jelentősen mérséklődni fog.

Nagycsaládosok Pakson

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének
tagszervezetei lehetőséget kapnak az atomerőmű látogató központjának és múzeumának
megtekintésére. Október végén a békéscsabai
és szegedi nagycsaládosok utazását és ebédjét
állta a cég. Az önkormányzat a program emlékezetessé tételéhez városnézést biztosítva, térítésmentes idegenvezetéssel járult hozzá.

Ovisok a faddi
meseházban

A Dunakömlődi Óvoda Felhőcske csoportja volt a Gáti Mariann faddi meseházának
vendége október 18-án. A kicsik Mariann
néni, az egykori pedagógus „varázslatát”
annyira átélték, hogy az éppen bemutatott, mesehőst kifejező, ábrázoló alkotáshoz az óvó nénik vezénylése mellett ők
maguk is hozzátettek egy gyermekverset,
éneket vagy Pákolitz István költő gyönyörű versét mondták el együttharsogva.
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Felhívás

Atomtoll olvasói díj adományozására
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. pályázatot hirdet Atomtoll
olvasói díj adományozására, az Atomerőmű újságban tudósítók munkájának elismerésére az olvasók javaslatai alapján.
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 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.

Indul a karácsonyi cipősdoboz akció!
Az idei év az ötödik alkalom, hogy a Paksi
Atomerőmű útnak indítja a szeretet jelképét, a karácsonyi cipősdoboz akciót, hogy
ezzel a Tolna megyében élő rászoruló
gyermekek és családok számára juttasson
el adományokat.
Gyermekeknek meleg ruhát, írószert,
tisztálkodási szereket, játékokat, édességeket, családoknak tartós élelmiszereket
gyűjtenek.
Kérjük, hogy akinek lehetősége megengedi, támogassa a jótékonysági akciót,
és csatlakozzon a rászoruló, nehéz sorsú
gyermekek és családok megajándékozásával e jó és nemes ügyhöz.

Az elkészült ajándékcsomagot november 25. és december 13. között lehet eljuttatni a gyűjtőhelyekre:
–– a Paksi Atomerőmű területén: F2
Porta (Volán iroda melletti) gyűjtőhely –
munkanapokon 5.30–8.00 óráig, és 13.00–
14.00 óráig
–– Egészségközpont ESZI főiskola épület II. emeleti gyűjtőhely – a programok
ideje alatt, illetve előzetes időpont-egyeztetés szerint.
Hogy idén minél több gyermek örülhessen karácsonyi ajándéknak december
24-én, ahhoz kérjük, csatlakozzon Ön is,
és próbálja ki: mennyi szeretet fér el egy
cipősdobozban?LILI

MVM Paks
Új beléptetőrendszer készül a stadionban
Októberben megkezdődött a Fehérvári úti stadion új beléptetőrendszerének kiépítése. A kivitelezést az Magyar Labdarúgó-szövetség által megbízott cég végzi.
A beruházást az MLSZ finanszírozza, melynek összértéke közel 100 millió forint.
Az első ütem részeként az ökölvívócsarnok mögött új bejárat létesül, így még egy
hazai jegypénztárral bővül a beléptetés. „Az első ütem részeként a jegyértékesítő
rendszert állítják fel. A vendégszektorban és a hazai pénztáraknál kiépítik annak
lehetőségét, hogy ott már a központi jegyértékesítő rendszeren keresztül is lehessen jegyet vásárolni”– fogalmazott Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője. A második ütemben a vezetési irányítási pontot és a kamerákat helyezi ki a kivitelező. Az
első ütem a tervek szerint a novemberben elkészül, a második lépcső kialakítását
az időjárás határozza meg. A kivitelezés alatt a hazai labdarúgó-mérkőzésekre továbbra is zökkenőmentes a beléptetés. Az átadás után azonban új jegyértékesítő
rendszerre tér át a futballklub, amelynek részleteiről szurkolói ankéton tájékoztatják majd az MVM–Paks szimpatizánsait. A csapat az év tizedik hónapjában nem
nyert bajnoki mérkőzést az OTP Bank Ligában. A zöld-fehér társaság október
elején Debrecenben 2 : 2-es döntetlent játszott, ezt követően hazai pályán 2 : 0-s
vereség a Diósgyőrtől, majd Kecskeméten 3 : 1-es fiaskó következett. A gárda 12
forduló után a 8. helyen állt a táblázaton. A Magyar Kupában Dunaújvárosban lépett pályára Horváth Ferenc együttese, és mivel elvesztették a mérkőzést, kiestek
a Magyar Kupából. 
Faller Gábor

Tanulmányi kiránduláson

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola diákjai szeptemberben ausztriai tanulmányi kiránduláson
jártak a Paksi Atomerőmű által nyújtott támogatás segítségével. A többnapos úton a gyerekek
történelmi ismereteket gyűjtöttek a laxenburgi
kastélyban, a heiligenkreuzi és a melki apátságban, az aggsteini várban, továbbá Máriazellben,
Lednicén és Pozsonyban. Mindemellett túrázásra, kapcsolatépítésre is jutott idő. „…Megtapasztaltuk, hogy milyen egy séta szakadó esőben az
Alpokban. Este kis bemutatkozással, néptáncbemutatóval léptük meg vendéglátóinkat” – emlékeztek vissza a Deák-iskolások.

Dunaszentgyörgyi hírek
Nyugdíjas rendezvény

A helyi nyugdíjasok érdekszövetsége immár ötödik alkalommal rendezte meg Dunaszentgyörgyön a nyugdíjasok állakodalmát október 12-én,
szombaton.
A nagyszabású rendezvényre évről évre vendégeket hívnak, az idén Varsádról, Németkérről,
Simontornyáról, Bölcskéről és Újiregről érkeztek
nyugdíjasok, így mintegy 170 fős násznép gyűlt
össze a faluházban. Az állakodalmon a hagyomány szerint idősek öltöznek valódi vőlegénynek,
menyasszonynak, koszorúslánynak. A ceremóniát ebben az évben is valódi vőfély bonyolította,
az „ifjú párt”, Frigyer Józsefet és Valter Máriát a
teleház vezetője, Harangozó Zsuzsa adta össze.
A vacsorát hajnalig tartó mulatság követte.
A rendezvényt Dunaszentgyörgy önkormányzata
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is támogatta.

Tűzoltós esemény

A dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltóegyesület,
valamint a helyi polgárőrség felújított épületének
ünnepélyes átadására került sor október 26-án.
Ezzel egy időben vették át a német testvértelepülés, Nieste polgármestere és küldöttsége ajándékát, egy tűzoltóautót. Az ünnepi ceremónia után
a Várdomb utcai óvodások tűzoltó-bemutatója
zárta a programot. Forrás: Szentgyörgyi Hírhozó

Kiállítás

az orvosi rendelőben
Október 24-én 14 órakor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. sz. orvosi rendelőjében nyílt meg
Szűcsné Pál Ilona sióagárdi alkotóművész kiállítása. Dr. Brázay László, a Nukleo-Med Kft. ügyvezetője köszöntötte a megnyitón megjelenteket.
A művész Tolna megyében Sióagárdon él.
Szekszárdon érettségizett a Garay János Gimnáziumban, majd Kecskeméten óvónőként szerzett
diplomát. Alkotásai közt megtalálható a tojásdíszítés: kosarakat, dobozokat és rátétes dísztojásokat is készít. Festményei, munkái, részben
képzeletbeli, részben természetbeli ábrázolások. A kiállításon megtekinthetők üvegfestéssel
készült képei, különböző dísz- és használati tárgyai. Megismerkedett a selyemfestéssel, a lágy,
légies, nőiességet sugárzó anyaggal dolgozni.
Kedvenc alkotásai között találhatók a mozaikok,
a konyhai vagy fürdőszobai faliképeken kívül tanyák, teraszok dekorációi vagy egyedi formájú
kaspók és különböző kerti díszek. A kiállítás november 25-ig tekinthető meg.
Orbán Ottilia
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Erőműves híradások
Értékünk a tudás
Projekt az elérhető tudás biztosítására
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2014–2017 közötti időszakra jóváhagyott
stratégiájának egyik célkitűzése a „Működés humán feltételeinek hosszú
távú biztosítása”, amelyhez egyik stratégiai akcióként a Tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése tartozik.
–– Miért most vált hangsúlyossá a társaságunk számára a tudásmenedzsment?- kérdeztük Hamvas István vezérigazgatót.
–– Egy atomerőműben a tudással való felelős gazdálkodás fontos prioritás a teljes életciklus alatt. A nukleáris létesítmény üzemeltetése sokoldalú
és sokszereplős felkészültséget igényel, amelyben nem keletkezhetnek rések és hiányok, azaz folyamatosan birtokában kell lennünk a szükséges tudásnak vagy biztosítanunk kell annak rendelkezésre állását akkor is, ha az
külső kezekben van.
Az MVM Zrt. középtávú stratégiájának három pillére van: a versenyképesség javítása, a működési kiválóság, hatékonyságnövelés és a növekedés
értéktermeléssel. A három pillér alapja az emberi erőforrások, a szervezeti
képességek és a tudásmenedzsment. A társaságcsoport szintjén a jó tudásmenedzsment elsősorban a hatékonyságnövelés kulcseleme, az atomerőmű esetében pedig a biztonság szintjének megtartása, növelése és az eredményesség szempontjából meghatározó tényező.
A tudásmenedzsment mind a cégcsoport, mind a társaságunk szintjén
az előttünk álló nagy feladatok végrehajtásának egyik aktuális stratégiai tényezője.
–– Milyen formában valósul meg ez a stratégiai akció?
–– 2013 júniusában fogadta el a cégvezetés a 2014. június végéig ütemezett Tudásmenedzsment projekt tervét. Ez nem túl hosszú idő, ezért intenzív
tevékenységet igényel a projekttől. A munkát a humán igazgatóság és ezen
belül az oktatási főosztály irányítja, de a projektteamben valamennyi igazgatóság képviselteti magát. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni a
projekttel szembeni elvárásunkat, akkor feladata, hogy szervezettebbé, tudatosabbá tegye az atomerőmű üzemeltetése során megszerzett tudás kezelését, őrzését, megosztását, átadását.
–– Hogy fog találkozni az erőműves dolgozó a tudásmenedzsmenttel?
–– A projekttel kapcsolatos legfontosabb kommunikációs felület értelemszerűen az intranet lesz, és azon belül egy Tudásportál, amely folyamatosan be fog számolni a projekt munkájáról, eredményeiről. A Tudásportálnak egy olyan navigációs és kommunikációs felületnek kell lennie, amely
képes lesz megszólítani a társaság valamennyi munkavállalóját. Én személy
szerint azt várom, hogy a projekt sok olyan szakembert aktivizáljon, aki ma
másokkal is megosztható értékes tudással rendelkezik. Nekik most lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tudásukat vagy az azt reprezentáló dokumentumokat közkinccsé tegyék. Ugyanakkor a projektnek biztosítania kell a
„fogyasztók” számára a szükséges ismeretekhez való teljes körű és egyszerűbb hozzáférést is.
–– Mik az aktualitások a projektben, milyen feladatok vannak jelenleg napirenden?
–– A projektcsapat számára rövidtávon az egyik legnagyobb feladat
a szervezeti tudásleltár elkészítésének koordinációja lesz. E kiterjedt munkában minden osztályvezető hathatós közreműködését várom, mivel mindannyiunk érdeke, hogy tiszta képet kapjunk a feladatok ellátáshoz szükséges
tudás rendelkezésre állásáról, a nehézségekről és az esetleges hiányokról.
Javító intézkedéseket csak akkor tehetünk, ha reális helyzetértékelés történik, ezért nagyon fontos a vezető munkatársak őszinte támogatása.
–– Melyek a cégvezetés által elvárt legfontosabb termékei a projektnek?
–– Az elvárt kézzelfogható eredmények közül elsőként említeném azt a
szabályzatot, amely a tudás átadásának, megőrzésének, dokumentálásának és hatékony felhasználásának szabályait rögzíti majd. Emellett a projekt
felméri valamennyi szervezeti egységnél, hogy az SZMSZ szerinti feladatok
végzéséhez szükséges tudás megszerzésének ma adott-e minden feltétele
és e tudás hosszú távú rendelkezésre állása biztosított-e, azaz tudásleltár készül. Ennek alapján kell meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek kezelik a feltárt problémákat. Továbbá fontos feladat, hogy a projekt áttekintse
az elmúlt évtizedek átalakítási munkáinak, projektjeinek „hagyatékát”, hogy
azok végrehajtásához, a munka végeredményének hosszú távú használatához szükséges tudás kellő módon dokumentált-e és minden illetékes számára hozzáférhető-e. Szükség van egy nukleáris fogalom- és szakkifejezéstárra is, ami lehetővé teszi, hogy a legfontosabb fogalmak alatt mindenki
ugyanazt értse. De ezek csak kiragadott példák, javaslom az olvasóknak,
hogy kövessék a projekt híradásait az intranet Tudásportál oldalán.
Az említetteken túl személy szerint azt várom, hogy a tudásmegosztás,
tudáskezelés kultúrájának színvonala emelkedjen a projekt tevékenységének eredményeként.

Matesz Roland

Az MVM Csoport Év Embere Díj paksi díjazottjai
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. két munkavállalója, Kovács Ferenc és Gergely József is
részesült az MVM Csoport Év Embere Díj elismerésben. A kitüntetéseket az október 3-i
ünnepi gálaesten adta át Baji Csaba, az MVM
Zrt. elnök-vezérigazgatója és Horváth Péter, az
MVM Zrt. vezérigazgatója.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. fennállásának 50. évfordulója alkalmából három díjat
alapított: Életmű díjat, Év Embere Díjat és Tálentum díjat. A kitüntetések az egyéni teljesítmény
elismerésén túl a szervezeti együvé tartozás kifejezésére szolgálnak. Az Év Embere Díjban két
atomerőműves dolgozó is részesült. Az elismerést
az a nyolc szakember kapta, aki a díjazás évében
kimagasló szakmai munkájával, stratégiai fontosságú projektfeladatokban való helytállásával, kiváló teljesítményével, a vállalatcsoport közösségét
messzemenően támogató munkájával járult hozzá
az MVM Csoport eredményeihez.
Gergely József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
eseménykivizsgáló csoport vezetője 1977 óta dolgozik az atomerőműnél. „Az elsők között szereztem ügyeletes mérnöki jogosítványt. A nyolcvanas
évek végén részt vettem a szimulátor létesítésében,
alapító tagja voltam a Csernobil után létrejött Biztonsági Bizottságnak. Közben ügyeletes mérnökként „másodállásban” az üzemzavari, majd a biztonságot érintő események kivizsgálását vezettem.
A kilencvenes években a feladatom a biztonságnövelő intézkedések megvalósításának koordinálása volt. 1999 óta a biztonsági igazgatóságon az
eseménykivizsgáló csoportot vezetem – foglalja
össze az azóta eltelt dolgos időszakot. Gergely
Józsefnek komoly szerepe volt abban, hogy 2007ben a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómiai és
Pszichológiai Tanszék vezetőjének ajánlására az
atomerőműben bevezették a SOL (Safety trough
Organizational Learning) módszert, ami a személyi és vezetési hibával terhelt események elemzésére alkalmas.
Kovács Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
üzemidő-hosszabbítás végrehajtási kiemelt projekt vezetője egyetemi tanulmányai után rögtön az
atomerőműnél kezdett dolgozni 1989-től, sőt már
egyetemi hallgatóként is ösztöndíjas volt a társaságnál. Először a nukleáris fűtőanyag csoport tagjaként dolgozott. Mint mondta, a csapat dolgozta
ki azokat a folyamatokat, technológiát, amelyek a
kiégett kazetták manipulálásának alapjait jelentették, és amelyre OKJ-s képzés is épült. „Szép feladat

volt” – teszi hozzá. Tíz évvel ezelőtt, 2003-ban kapott megbízást az üzemidő-hosszabbítási projekt
irányítására. „Az atomerőművi blokkok tervezett
üzemideje húsz év. Az eredeti elképzelések szerint
tehát az 1. blokknak 2011-ben le kellett volna állni.” Hosszas előkészítő munka, tanulás és tapasztalatszerzés után 2011-ben nyújtották be az engedélykérelmet az üzemidő-hosszabbításra, amit
2012-ben meg is kapott az atomerőmű.

Kovács Ferenc

Gergely József, Baji Csaba és
Horváth Péter

Kovács Ferenc a projekt vezetőjeként, a blokkok üzemidő-hosszabbításának érdekében végzett
többéves, szakmailag megalapozott és kivitelezett
munkájának elismeréseként kapta a díjat. Kiemelte, hogy az elismerést nem saját személyének szánt
díjként értékeli, hanem egy olyan csapat tagjaként,
ami mindent megtett a projekt sikerének érdekében. „Nagyon jó kis csapat működik, ezt az elismerést nekik is szánták” – teszi hozzá.
Gergely József az eddigi munkájáért, illetve az
elmúlt évben a biztonsági kultúra és a kivizsgálások minőségének javítása területén végzett tevékenységéért kapta az MVM Év Embere Díjat.
Ami a jövőt illeti, mindkét szakembernek
konkrét elképzelései vannak: „A kivizsgálások
színvonalának, alaposságának javítását folyamatosan feladatomnak tekintem. A 2012-es
WANO-vizsgálat rámutatott, hogy a kis jelentőségű eltérések gyűjtése, elemzése nagyon fontos,
mert ezáltal felismerhetők a romló tendenciák,
megelőzhetők a biztonságot érintő események bekövetkezése” – mondta Gergely József.
„Eddig egy blokkra van üzemidő-hosszabbítási engedély. Minden blokknál más lesz, mert a
jogszabályi környezet állandóan változik, sok új
ismeret van, amit el kell sajátítani” – beszél a jövőről Kovács Ferenc. „Amíg meg nem szereztük a
másik három blokkra az engedélyt, lesz munka.”

Szabó Zoltán

Ezüstkártyásaink
A Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program részeként májusban bevezetésre került egy motivációs program,
amely keretén belül ezüstkártyákat adományozhatnak a munkahelyi vezetők, ösztönözve a munkavállalókat a példaértékű, biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására. A program indítása
óta 47 munkavállaló kapott ezüstkártyát, köztük többen kettőt, illetve hármat.
Ezüstkártyában részesült dolgozóink:
Gazdag Viktor,
Adorján János,
Gőbölös Kálmán,
Bajnai Péter Krisztián,
Gyulai Károly,
Bayer Ottó,
Kabai Péter,
Benkő Ádám,
Kajári Csaba,
Bérces Béla,
Kaszás István,
Bottyán János,
Kis Ferenc,
Csötönyi Tamás,
Kis Tamás Ágoston,
Dohány István,
Kiss Andor,
Fauszt Gábor,
Kiss Gábor,
Fejes István Béla,
Kohlmann Béla,
Főglein Tamás,
Kovács Attila,
Gál Tamás,

Kovács György,
Ludányi Miklós,
Makovecz Gyula,
Menzer János,
Menyhei Zsolt,
Mészáros János,
Paczolai József,
Páskuly Gyula,
Pálosi Attila,
Pásztor István,
Péter Jenő,
Rácz István,

Sáfrány István,
Sánta László,
Somodi Gábor,
Szanóczkiné Bujna Éva,
Szutor János,
Takács Zoltán,
Tancsa János,
Tumpek József,
Ujszászy József,
Varga Péter Gyula,
Winecker Ferenc.
L.I.
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OSZTÁLYTABLÓ

VILLAMOS ÜZEMVITELI OSZTÁLY

Horváth Szilárd
fotók: Bodajki Ákos

osztályvezető

Horváth
Szilárd
személyében olyan
szakember vezeti a
villamos üzemviteli osztályt (vüo), aki végigjárta a szakmai
ranglétrát.
1983-ban, atomerőműves szakközépiskolai tanulmányai végeztével lett az atomerőmű dolgozója. A jelenlegi osztályára nyert
felvételt, ahol villanyszerelőként, három műszakban kezdett dolgozni. 1986-ban technikusi oklevelet, s közben elektrikusi szakmai
végzettséget is szerzett. Részt vett a blokkok
üzembe helyezésének villamos munkáiban.
1987-ben, az induló 4. blokkon felkerült a
vezénylőbe, vezető elektrikusként. 1994ben a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola

villamosenergetika levelező szakán szerzett
diplomát. Ezt követően villamos szolgálatvezető lett, közel tíz évig. 2004-ben az akkor
kinevezett osztályvezető, Lakatos Gábor az
osztályvezető-helyettesi feladatok ellátásra
kérte fel, s a technológiai csoport irányítását
bízta rá. Később üzemeltetésvezetői beosztásba került. 2012-ben – Lakatos Gábor igazgatói tanácsadóvá történt kinevezésekor – őt
bízták meg az osztály vezetésével.
A vüo legfontosabb feladata az atomerőmű erősáramú villamos rendszerinek biztonságos üzemeltetése. Az osztályon 117 fő
dolgozik. Ebből a váltóműszakos állomány
102 fő, a nappalos gárda 15 fő. A terület
nagy: a villamosenergia-termeléstől a kiegészítő technológiai rendszerekig mindenre

Gazdag József



Prancz Zoltán

üzemeltetésvezető

1963-ban született Tatán.
1986-ig Nagyatádon élt,
itt végezte az általános és
a középiskolát is. 1986ban – a házasságkötést követően – testvére segítő
közreműködésével kerültek feleségével Paksra. Az
atomerőműben sikerült elhelyezkednie. Friss házasként elsősorban egy biztos munkahely és megélhetési lehetőség elérése lebegett a szeme előtt, ez
motiválta a Paksra költözésben. A villamos üzemviteli osztályra került mint villanyszerelő. A kezdetektől három műszakos munkarendben dolgozott.
Végigjárta szakterültén a ranglétrát. 2002-ben
tett sikeres művezetői vizsgát. Ugyanebben az
évben akkori osztályvezetője felkérésére ment át
nappalos művezetői munkakörbe, ezzel a sokéves
műszakozást lezárta.
Időközben elvégezte az Óbudai Egyetem műszaki menedzser szakát. 2012-től üzemeltetésvezetői
teendőket lát el, jelenleg is ebben a beosztásban
tevékenykedik. A villamos üzemviteli osztály állományának immáron 27 éve tagja.
Korábban részt vette a PASSPORT, az AS6 és
az E-karton fejlesztésében, amit örömmel végzett, mert így más szemszögből is lehetősége nyílt
megismerni az erőmű működését. Jelenleg az AS6
rendszer Berendezéskizárás moduljának funkciógazda szerepkörében lát el feladatokat.

Krizák Jánosné Erika
műszaki ügyintéző
Pakson született
1966. március 21én, de dunaszentgyörgyinek érzi
magát, mivel szülei is itt éltek és itt alapított családot. Az általános iskolát itt végezte, majd 1984-ben
Bonyhádon, a Perczel Mór Közgazdasági
Szakközépiskolában igazgatási, gyors- és
gépírói, jegyzőkönyvvezetői szakképesítést szerzett. Az iskola elvégzése után
rögtön el tudott helyezkedni Szekszárdon
a Füszértnél. Itt dolgozott gépíróként 9
hónapon keresztül. Lehetősége adódott,
hogy az atomerőműben dolgozhasson.
Gépíróként felvételt nyert, és pont a 19.

időszakban kerülnek elvégzésre, és a főjavítási időt tartani kell. Mint mondja, nagyra
értékeli az osztály dolgozóinak pozitív hozzáállását a napi és a hosszú távú feladatok
végrehajtásában: büszke a csapatára, s örül,
hogy ebben a közegben végezheti a munkáját.
Amikor sok a feladat, hazaviszi a munkát,
de törekszik arra, hogy a szabadideje a családé legyen. A feleségét sokan ismerik, mivel
sok kolléga gyerekét tanította vagy tanítja
matematikára és fizikára a helyi gimnáziumban. Két fiuk van, akik ugyancsak itt tanulnak. A nagyobbik 18, a kisebbik 16 éves. Szeret a fiúkkal közösen futballozni, ezt hetente
egyszer meg is teszik. Különösebb hobbija
nincs, szeret a családdal kirándulni, a ház
körül dolgozni, s szívesen részt vesz közös
főzéseken a barátokkal, kollégákkal.

Fenes László

üzemeltetésvezető

1967 áprilisában született, Tengelic-Szőlőhegyen töltötte gyermekkorát. 1990-ig ez a
település volt a lakóhelye is, utána költözött
Paksra. Tengelic-Szőlőhegyen járt az általános iskola alsó tagozatába, majd Tengelicen folyatta felső tagozaton.
Középfokú tanulmányait a budapesti Üteg utcai Villamosenergia-ipari Szakközépiskolában folytatta. 1985. szeptember 2-án lépett be
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Már a kezdetek kezdetén a villamos
üzemeltetési osztályon helyezkedett el. Azóta ugyanitt dolgozik. 1995–
1999 között munka mellett, levelező tagozaton végezte el a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolát, ahol a sikeres államvizsga után
villamosmérnöki diplomát kapott.
A munkaköre az évek során változott, ő is bejárta a szakterületi ranglétrát. Az atomerőműbe kerülésekor villanyszerelőként alkalmazták,
majd elektrikusi beosztásba került 1991-ig. Időközben – 1988-ban – a
szükséges gyakorlati tapasztalat és helyismeret megszerzése után vezető
elektrikusi hatósági vizsgát tett. Ebben a munkakörben 1998-ig folytatta tevékenységét a blokkvezénylőben. Az újabb váltás 1998-ban történt,
letette a művezetői hatósági vizsgát is, majd ezután kinevezték szolgálatvezetőnek, 2005-ig volt ebben a beosztásban.
A sok, hosszú év után, amit három műszakos munkarendben töltött
2005-ben kapott egy lehetőséget, amikor nappalos állást ajánlottak a
számára. Ezt elfogadta, és 2005–2006-ban technológiavezetői feladatokat látott el. 2006-tól napjainkig a külső üzemi villamos üzemeltetésen
üzemeltetésvezetői teendőit végzi. 2012-től a villamos üzemviteli osztályon vezetőhelyettesi megbízást is kapott.
Nős, három gyermek édesapja, akik 23, 18 és 5 évesek. Hobbija a horgászat, elsősorban az erőműves horgásztavakra jár szívesen.

Gyöngyösiné Nyul Petra

kiterjed. Az osztály a villamosenergia-termelés generátorainak, transzformátorainak,
az adott négy reaktorblokk házi üzem villamosenergia-ellátásához szükséges üzemeltetését, üzemzavar elhárítását végzi. Emellett
részt vesz számos rekonstrukciós munka lebonyolításban és a Célzott biztonsági felülvizsgálat feladatainak végrehajtásában is. Az
átalakítások során mondhatni hagyományosan példaértékű és jó hangulatú az együttműködés a villamos műszaki és karbantartói
osztályokkal. Ez a jövőre nézve is cél.
Szilárd vezetőként meghatározónak tartja
a jó munkakapcsolatot osztálya dolgozóival,
hasonlóképpen a szabályok betartását, illetve betartatását, valamint a szakmai tudás
fejlesztését. Ez utóbbi különösen a rekonstrukciók révén bekerülő számos új villamos
berendezés miatt szükséges. A főjavítások
minden évben kihívást jelentenek a csapatnak, mert a villamos átalakítások ebben az

születésnapján járt végig a „sétálópapírjával” 1985. március 21-én. Kevés embernek adatik meg az, hogy születésnapjára
ilyen ajándékot kapjon. Három hónappal
később a csoportvezetői székben találta
magát, akkor a csoport kb. 30 főből állt.
1989-ben „Kiváló Dolgozói” elismerésben
részesült.
Erika 1988 májusában ment férjhez, párja János is az atomerőmű alkalmazásában
áll, a gépész műszaki osztályon berendezéstechnikus. 1989-ben megszületett fiuk, aki
éppen most a diplomamunkáját írja. Nem
egészen három év múlva visszajött dolgozni, ismételten vezette tovább a csoportját,
majd 1997-ben megszületett kislányuk, aki

A napi munkája nagy részét nyolcvannégy fős
szakmai stáb tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatok végrehajtása teszi ki. Nagy
energiát köt le a műszakbeosztások, a szolgálati vezénylések elkészítése és a helyettesítések koordinálása. Sok tennivaló adódik az osztály működéséhez
kapcsolódó műszaki és gazdasági ügyek intézésekor is. Ezen az osztályon unatkozni nem lehet, egy
régi vezetője szavaival élve: „Villany mindenhová
kell”. Ebből kifolyólag mindennap új feladatok és
problémák keletkeznek, amit igyekeznek tudásuk
legjavát beleadva, kollégáival együtt megoldani.
Mivel nem régóta van ebben a beosztásban, még
csak most fogalmazza jövőbeli tervet is, de abban
biztos, hogy szeretne olyan légkört kialakítani és
fenntartani, hogy a munkatársai mindenkor jó
csapatban dolgozhassanak, és jól érezzék magukat.
Felesége a paksi postán dolgozik főpénztáros
munkakörben. Két felnőtt lánya van. Az idősebbik Budapesten él és dolgozik, most alakítja ki felnőtt életét. A fiatalabbik a főiskola elvégzése után a
munkakeresés fázisát éli át.
Hobbija az olvasás és az utazás, de legfőképpen
a teke. Az ASE Tekeszakcsoportjának vezetőhelyettese. A városi bajnokság szervezésében mindig
részt vesz, ahonnan sokan ismerik. Szabadideje
nagy részét a paksi tekézőben tölti, ahol úgy érzi,
nagyon jó csapat veszi körül.

Gyöngyösiné Nyul Petra

most másodéves a gimnáziumban. 1999.
november elején visszahívták dolgozni,
majd 1999. december 31-én megszüntették
a leírócsoportot. Nem volt öröm a számára,
hiszen vége szakadt egy korszaknak. 2000.
január elején átkerült a bérelszámolási csoportba, ahol átképzésen kellett részt vennie.
Nagyon hamar betanult az új kolléganők
mellett, akiknek nagyon sokat köszönhetett. Közben Budapestre személyügyi ügyintézői tanfolyamra is kellett járnia, majd
a gazdálkodói képesítést is megszerezte.
Mindez működött addig, míg azt nem
mondták 2007-ben, hogy ez a csoport is
megszűnik. Lehetősége volt az MVM Kontó Zrt.-nél tovább dolgoznia, de nem akart
élni ezzel a lehetőséggel. Az akkori villamos
üzemviteli osztályon éppen nyugdíjazás
előtt álló kolléganő helyére kerestek műszaki ügyintézőt. Az akkori osztályvezető

felajánlotta a lehetőséget, hogy vele dolgozhasson, amit el is fogadott. Nagyon jó
csapatba került, szeret velük dolgozni, és
megkapta a maximális segítséget a munkaterület megismeréséhez, a beilleszkedéshez.
Erikáék családi házban laknak, ami elég
sok szabadidőt lefoglal. Emellett azonban
sokat kirándulnak, szeret olvasni, kézimunkázni, és ha teheti, elkíséri a férjét teniszezni. Nagy kedvence a kerékpározás, meg
is hódították így ketten az országot. Nagy
a baráti társaságuk, akikkel hétvégenként
össze is szoktak jönni egy-egy kerti partira.
Büszke arra, hogy itt dolgozhat az atomerőműben, hiszen az országban ez egy csoda.
Fontos a család, és örömmel tölti el, ahogy
látja, hogy gyermekei „nyitogatják szárnyaikat” és próbálnak boldogulni. Lényeges az
egészség, mert ha az megvan, akkor minden
lehetőség adott az életben.
Orbán Ottilia
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üzemviteli technológiavezető
energetikai mérnök szakot. Ezután egy műszakos munkarendbe került osztályon belül,
területfelelősi munkakörbe. 2006 szeptembere óta dolgozik a jelenlegi munkakörében
mint üzemviteli technológiavezető. Feladatai nagyon széleskörűek, szerteágazóak,
úgymint az üzemviteli dokumentációk karbantartása, írása, felülvizsgálata, átalakítások nyomon követése a tervezéstől a megvalósulásig. Projektekben való részvétel (amik
az elmúlt években rekordszámban valósulnak meg), üzembe helyezések kiszolgálása,
műszakos személyzet napi üzemeltetési feladatainak segítése. 2010-ben vezérigazgatói

Pakson született
1974. február 22én, az általános iskoláit is itt végezte
az akkori II. Sz. Általános Iskolában, majd
az ESZI-ben végzett villamos gép- és készülékszerelő szakon. Ezt követően 1992-ben
került a PAV-hoz, három műszakos munkarendbe a villamos üzemviteli osztályra.
Majdnem tíz évet dolgozott műszakosként.
Közben megszerezte Pécsett, a Zipernowsky Károly Szakközépiskolában a technikusi szakképesítést, majd Pakson elvégezte
az ESZI-főiskolán (műszakozás mellett) az

dicséretben, majd 2013-ban az Atomerőmű
Kiváló Üzemeletetője díjban részesült. Szerencsésnek érzi magát, mivel szereti a munkáját, egy kitüntetés Pakson, az atomerőműben dolgozni. Jó a kollektíva, de nemcsak
a munkában, hanem azon kívül is, akikkel
rendszeresen össze is járnak szabadidejükben.
Zoltán hobbija a futball, hetente egy-két
alkalommal eljár focizni, de 8 éves fiával
rendszeresen jár fociedzésre és a hétvégi
focimeccseire, aki a PSE U9-es csapatában játszik. Mindezek mellett feleségével a
paksi Német Nemzetiségi Tánccsoportba
is járnak táncolni, egy nagyon jó kis összetartó közösségbe, ami egy éve alakult. Felléptek már Dunakömlődön, a sváb bálban, a
Schiller Fesztiválon is. Kislányát, aki 5 éves,

Fiataljaink
Bemutatjuk
Berkó Balázs
fotó: Bodajki Ákos

berendezésmérnököt

Miskolcon született, 1987. szeptember 25-én, de gyermekkorát Pakson töltötte. A Herman Ottó, majd II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járt. Középiskolai tanulmányait
Bonyhádon, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban
kezdte, ahol 2006-ban érettségizett. Már általános iskolás kora óta a reál tantárgyak vonzották, elsősorban a
matematika, fizika iránt érdeklődött, ezért mindenképpen mérnöki pályára készült. A villamos szakterület nem
igazán vonzotta, ezért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnök Karára jelentkezett,
ahol anyagtechnológia szakirányon BSc diplomát szerzett.
Rögtön ezután a BME mesterképzési szakán folytatta tanulmányait, ahol áramlástechnika szakirányon szerezte
mesterfokozatú oklevelét. Az egyetem első évfolyamán
tanulmányi szerződést kötött a Paksi Atomerőművel, ezért
a diploma megszerzését követően nem volt kérdés, hogy
hol helyezkedjen el. Egyenes út vezetett az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez, ahova 2012. szeptember 1-jével
nyert felvételt. A műszaki igazgatósághoz került a műszaki főosztály gépész műszaki osztályára, először a tervezési területre, majd mostani helyére, az átrakógépek,
KKÁT-csoportba. A belépését követően, a tervezőknél kisebb munkákban vett részt, besegített műszaki rajzok készítésénél, majd elvégezte az atomerőművi alapismeretek
tanfolyamot. Jelenleg az átrakógépcsoportban gyarapítja
ismereteit. Mivel korábban nem volt atomerőműves tapasztalata, az elmúlt egy év alatt elsősorban helyismeretet
kellett szereznie, meg kellett ismerkednie a szervezettel, a
szervezeti felépítéssel, azokkal a személyekkel, akikkel a
napi munkavégzés során kapcsolatba kerül. Berendezésmérnökként az SAP AS6 rendszerrel dolgozik, ezért elvárás
volt, hogy a program működését megismerje. A csoport
munkája igen szerteágazó, hozzájuk tartozik a gépészeti

A XVI. Dr. Oláh László IPA pisztoly emlék lőverseny és bográcsétel-főző verseny megrendezésére október 5-én, szombaton, 9 órai kezdettel
került sor a Diana Lövészklub Paks-Biritói lőtéren.
A háromfős csapatok jelentkezését az IPA
helyi szervezetéhez kellett benyújtani. A szervezők által biztosított lőfegyverrel szituációs lőgyakorlatot hajtottak végre. A pontos feladatot
hagyományosan a verseny előtt ismertették a
résztvevőkkel.
A kiírásban csak a Parabellum maroklőfegy
vert jelöltek meg, a többit pedig meglepetésként

Szakmák az atomerőműben

berendezések, rendszerek, karbantartási, javítási, hibaelhárítási munkáinak teljes körű műszaki megalapozása, a
dokumentáció biztosítása, engedélyeztetése. Ennek során
gyakran járnak ki az erőmű területeire, a KKÁT, illetve az átrakógép helyszínére, ahol a végrehajtókkal együtt hozzák
meg a berendezésekre vonatkozó döntést. Balázs, pályakezdő ellenére, önálló munkaerőként állja meg a helyét, a
feladatok egyedül végzett megoldása, megvalósítása nem
jelent nehézséget számára.
Munkahelyén nagy szakmai tapasztalattal és tudással rendelkező kollégák közé került, akiktől nagyon sokat
tanult eddig is, és reméli a jövőben is. Úgy érzi, szívesen
átadják számára azokat a szakmai ismereteket, amelyek a
szakterületén előfordulnak. Szereti a munkáját, úgy gondolja, hogy jó elhatározás volt, amikor a gépészmérnöki
pálya mellett döntött.
Szakmai ismereteit olyan módon is bővíteni szeretné,
hogy erősíteni kívánja a szakmai angolnyelv-tudását, amiben nagy segítségére van a jelenleg az atomerőműben
szakmai tanulmányúton lévő vietnámi kollégák által készített dokumentumok tanulmányozása. Középfokú angol
nyelvvizsgával rendelkezik, tervezi, hogy a közeljövőben
felsőfokú nyelvvizsgát szerez, mivel megítélése szerint
mind szakmai, mind magánterületen nagyon fontos, hogy
az ember legalább egy idegen nyelvet jól beszéljen.
Balázs szüleivel él Pakson, édesapja Berkó János, aki az
atomerőmű dolgozója, szintén a műszaki igazgatóságon
dolgozik, műszaki főszakértőként. Édesanyja matematika-tanárnő, általános iskolai igazgatóhelyettes. Egy húga
van, aki a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára jár, elképzelése alapján gyermekorvos lesz. Balázs szerint ez a hivatás nagyon jól illik húga személyiségéhez.
Szabadidejében szeret olvasni, gyakran – készülve az
említett nyelvvizsgára – angol nyelven is olvas. Szívesen
sportol, kedvenc sporttevékenysége a futás és a kerékpározás. Élmény számára, amikor egy-egy program (például
Atomfutás) során nagy tömeggel futhat együtt. Általában 8-10 kilométer fut le, kialakult útvonala van az Ürge-
mezőn.

Lászlóné Németh Ilona

IPA-lőverseny
említette a szervező. A versenyen használtak
még golyós vadászpuskát, távcsöves kispuskát
és forgótáras pisztolyt is a feladatok végrehajtása során.
A verseny során különböző fegyverekkel, eltérő távolságokban elhelyezkedő, és méretben
is változó célok leküzdése volt a feladat. Nehezítésként számtalan, fizikai terheléssel járó részfeladatot is meg kellett oldani. A szervezőknek

rendszeresen elkíséri Györkönybe lovagolni, ő és az egész család imádja a lovakat, az
állatokat. Felesége egy családi napköziben
dolgozik, amit ketten a kolléganőjével hoztak létre, és azt üzemeltetik pár éve. Nagyon
büszke rájuk, mert a mai világban is meg
tudnak felelni a kihívásoknak, a papírrengetegnek, a mindennapi küzdelemnek. Ha tehetik, szívesen kijárnak Zoltán testvéréhez
Csámpára, ahol egy egész állatfarm van, ott
igazán ki tudnak kapcsolódni és a gyermekeknek bemutatni, milyen is volt a nagyszülők gyermekkora. Neveltetéséből fakadóan
Zoltánnak legfontosabb a család, szűkebb
és tágabb értelemben is: kis- és a nagycsalád
is nagyon összetartó, ami ma példaértékű és
követendő példa lehet mindenki számára.

Orbán Ottilia

Az üzemfenntartási főosztály digitális rendszerek osztályán a kibocsátás- és környezet-ellenőrzési
rendszer csoportból Gödör József
műszerésszel beszélgettem.
Gödör József 1964-ben, Szekszárdon
született. A szekszárdi Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában
végzett tanulmányait követően 1982ben irányítástechnikai műszerész képesítést szerzett Budapesten. 1983-ban
nyert felvételt az atomerőmű műszer-karbantartási osztályának
analóg csoportjához, egy év múlva a dozimetriai karbantartó üzem
munkahelyi és technológiai ellenőrző rendszer csoportjához került.
Tíz évvel később, az ún. „külső” csoporthoz került, ahol a folyékony
és légnemű radioaktív kibocsátások, valamint a környezet-ellenőrző méréseket végző műszerek karbantartása lett a feladata.
József elmondta, a radioaktív sugárzás mérése komplexebb feladat, mint például egy hőmérséklet vagy nyomásmérés, azonban a
mostani modern készülékparkkal már kisebb a mérések hibaszázaléka, mint a korábbi műszerekkel. Hozzátette: „A sugárvédelmi
ellenőrző rendszer rekonstrukcióját követően a klasszikus műszerész munka, ahol áramköröket mérünk, javítunk, már nagyon kevés van, minden eszközhöz számítógéppel kell csatlakozni, hogy be
tudjunk avatkozni. Az átállás nem volt egyszerű, de szerencsére kollégáim, főnökeim sokat segítettek.”
József a csoport feladatairól elmondta, az általuk végzett munka
területileg is nagyon változatos, megemlíti a primer köri szellőzőrendszert, a blokkvezénylőt, az óvóhelyeket, a gépházat, a szennyvíztelepet, a KKÁT-t, a Duna-parti vízmérő állomásokat, a külső
környezetmérő állomásokat.
„A változatosságot szeretem, a sokféle mérésben ugyan nehezebb megszerezni a rutint, mégis törekszem arra, hogy megfeleljek
a legújabb kihívásoknak is” – tette hozzá.
József családjával Dunaszentgyörgyön él, felesége fodrász, fia
egy paksi autószervizben dolgozik, lánya másodéves hallgató a Pécsi Tudományegyetemen.
Szabadidejében, elmondása szerint soha nem unatkozik. A kert,
a szőlő, a háziállatok bőven adnak számára munkát, de a családi
ház, a fodrászüzlet körül is mindig akad valami tennivaló, és több
dunaszentgyörgyi közösségnek is tevékeny tagja.
KV

ezzel az volt a célja, hogy a résztvevők szervezetében olyan állapotot idézzenek elő, amely
stresszhelyzetben is korlátozza tevékenységüket
és döntési képességeiket.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fegyveres
biztonsági őrségének csapata ezúttal is vállalta
a megmérettetést. A fegyveres kategóriában az
idei évben is a jól összeszokott trió, Házi Géza,
Pata Csaba és Végh Csaba indult.
Összesített eredményeik alapján a dobogó
harmadik fokára állhattak, egyéniben Házi Géza
aranyérmes lett.
Gyöngyösiné Nyul Petra

fotó: Bodajki Ákos

Kern Zoltán

Pata Csaba, Végh Csaba, Házi Géza
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Céggyűrű – 2013
Ágoston Miklós
1979 tavaszán kezdte meg
munkáját a Paksi Atomerőmű Vállalat reaktorosztályán,
primer köri berendezéskezelő beosztásban. Az osztályon
eltöltött évek alatt sikeresen
elvégezte a munkaköréhez kötődő tanfolyamokat, beleértve
az oroszországi képzést is. Részt vett az 1. blokk üzembe helyezésében, mint hatósági vizsgával rendelkező
„reaktoros” várta az 1. reaktor kritikussá tételét. A későbbiekben dolgozott az Április 4. Gépipari Művek paksi
kirendeltségénél, majd az Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyeleten, később jogutódjánál az
Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonságtechnikai Felügyeletén mint nukleáris biztonságtechnikai felügyelő. 1995 júniusában visszakerült a Paksi Atomerőmű
Részvénytársasághoz. Jelenleg a minőségfelügyeleti osztályon vezető minőségfelügyeleti mérnökként dolgozik.
Munkáját mindig szakmailag nagy gondossággal végezte
és végzi. Elkötelezett az atomerőmű biztonságos üzemeltetése mellett. Nős, felesége és gyermekei az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. volt és jelenlegi dolgozói.
Bese Lászlóné
1983 októbere óta a Paksi
Atomerőmű dolgozója. Adminisztrátorként kezdett dolgozni a terv- és munkaügyi osztályon, s bár a szervezet neve
néhányszor változott az elmúlt
évtizedek során, Marika feladatait azóta is ugyanitt látja el.
Napjainkban a munka- és személyügyi osztály munkaidő-nyilvántartási csoportban humánpolitikai előadóként
dolgozik. A rá jellemző nagy precizitással, szorgalommal,
lelkiismeretesen végzi feladatait. Marika nyugdíjas férjével, Lászlóval Pakson él. Két gyermekük közül fiuk, László az üzemviteli főosztályon turbinagépészként dolgozik,
míg lányuk, Melinda az Egyesült Államokban él férjével
és a közelmúltban született gyermekükkel.
Bíró Lajos
1984. augusztus 6-án nyert
felvételt a villamos osztályra,
ügyeletes villanyszerelői munkakörbe. 1988-tól elektrikus
munkakörben folytatta tovább
tevékenységét. Lelkiismeretes
munkavégzésének elismeréseként 1993. június 1-jével vezető
elektrikusnak nevezték ki. Munkája során nagy figyelmet
fordított a munkatársaival és a társszervezetek szakembereivel történő jó munkakapcsolat kialakítására. Széles körű szakmai tapasztalatai miatt 2006. július 1-jével
villamos művezetői kinevezést kapott. Jelenleg is ebben
a beosztásban dolgozik. Napi operatív munkája mellett
rendszeresen és aktívan vesz részt a villamos üzemviteli osztály hosszabb távú feladatainak végrehajtásában. A
Műszakosok Érdekvédelmi Szervezetének alapító tagja,
valamint több éven keresztül felügyelőbizottság tagja volt.
Szabadidejében a MÉSZ által szervezett kispályás labdarúgó-bajnokság aktív résztvevője. Hobbija a szőlészkedés
és kertészkedés. Nős, 3 gyermek édesapja.
Bráz Sándorné
1985-ben került az erőmű állományába. Kezdetben általános
adminisztrátorként dolgozott
a Gépészeti Főmérnökségen,
majd 1986 augusztusától a
primer gépész osztályra került műszaki ügyintézőnek.
Gépésztechnikusi végzettsége
megszerzése után CAD-operátor, majd CAD-szerkesztői
feladatokat látott el. Kiváló műszaki felkészültségének,

problémamegoldó képességének és munkabírásának köszönhetően a terület egyik legjobb szakemberévé vált.
Munkáját önállóan és nagy odaadással végezte, nem ismert megoldhatatlan feladatot. Az idei évben, nyugdíjba
vonulása előtt technológusként látta el feladatát a dokumentáció-kezelési osztály gépész csoportjában. Hobbija
az olvasás és a kertészkedés. Szabadidejét szívesen tölti
az erőműben más-más területen dolgozó lányokkal, as�szonyokkal, akikkel, örömmel járnak túrázni, vacsorázni.
Debreczeni Tibor
1984 augusztusában nyert felvételt a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. Pályafutását karbantartó lakatosként kezdte,
a későbbiekben műszakvezetőként, majd technológusként
folytatta a turbina-karbantartó
művezetői egységnél. Jelenleg
is ebben a munkakörben dolgozik. Vezetőivel, munkatársaival és a társszervezetekkel jó emberi kapcsolatokat
tart fenn. Meghatározó szerepet vállalt, szerelési és irányítási tevékenységével a turbinarekonstrukcióban és a
teljesítménynöveléssel kapcsolatos munkákban. Tetteivel
nagyban hozzájárult a turbináink elmúlt 30 évi sikeres
karbantartásainak végrehajtásához, üzemeltetésükhöz és
a megbízható villamosenergia-termeléshez. Két gyermek
édesapja. Idősebb fia Németországban, fiatalabb fia az
erőműben az MVM Ovitnál dolgozik. A biciklizés mellett
hobbija az úszás és a főzés.
Ferenczi Józsefné
1993 óta dolgozik részvénytársaságunknál. Kiemelkedő
gazdasági szakemberként a
kezdetek óta a kontrolling területén tevékenykedett, hosszú
ideig üzemgazdászként, tervező főkontrollerként irányította
a cégszintű gazdasági tervezés
és beszámolás feladatait. 2008 közepétől a pénzügyi és
számviteli osztályon osztályvezetői munkakörben dolgozik. Feladatai közé tartozik a társaság számára a törvényben előírt beszámolási és könyvvezetési kötelezettségnek,
a könyvelés során érvényesítendő elveknek és az azokra
épülő szabályoknak, vonatkozó előírásnak a betartása,
betartatása. Feladatát szorgalmasan, nagy körültekintéssel végzi, feladatkörét mindig a cég iránti feltétlen lojalitással látja el. A rábízott munkát precízen, kiváló szakmai
ismeretekkel hajtja végre, munkateljesítménye tartósan
kiemelkedő. Györgyi nyugdíjas férjével, Józseffel Pakson
él. Egy felnőtt lánygyermekük van és két unoka boldog
nagyszülei.
Gergely Judit Etel
1988. december 21-ével nyert
felvételt a Paksi Atomerőműhöz. Kezdetektől a nyomdában
dolgozott nyomdai szedőírógép-kezelőként, majd szerkesztőként és csoportvezetőként,
végül 2012. április 1-jétől a
nyomdaüzem vezetői feladatait
látja el. Atomerőműves pályafutása során folyamatosan
részt vett a nyomda fejlesztésében. Társaságunk megítélésében jelentős szerepet játszik az itt készült kiadványok
minősége, megjelenése. Külön említendő az Atomerőmű
újság helyi gyártásának megvalósításában végzett kiemelkedő munkája. A rábízott feladatokat minden esetben lelkiismeretesen, igényesen, a szakmaiság szem előtt
tartásával végzi el. Két felnőtt gyermek édesanyja. Lánya
légiutas-kísérő, Budapesten él, fia szintén az atomerőműben dolgozik.

Kern László
1985. március 1-jén kezdett
dolgozni a Paksi Atomerőmű
üzemviteli igazgatóságán, külső technológiai gépészként.
A tapasztalatok megszerzése
után, 1986-ban a tüzivíz- és hőszolgáltatási csoport művezetői
beosztásába került, és ebből a
munkakörből is vonult nyugdíjba az idei évben. Az évek
során ismereteit folyamatosan gyarapította és képezte
magát. Megszerzett tapasztalatát és tudását készségesen
megosztotta kollégáival segítve azok munkáját. Vezetői
képességeit erősítette humán beállítottsága, amely a kollegákkal való jó kapcsolattartásban és a nyugodt munkahelyi légkör kialakításában is jelentős szerepet játszott.
Vezetői kéréseit, utasításait mindig lelkiismeretesen végrehajtotta.
Nős, három gyermek édesapja. Szabadidejében szívesen kirándul és utazik. Hobbija a dunai horgászat.
Mátyás Ferenc
1981. február 19-én lépett be
a Paksi Atomerőmű üzemviteli
főosztályára, műszerész munkakörbe. 1989 márciusától az
irányítástechnikai osztály csoportvezetője lett, majd 1995
novemberében művezetővé nevezték ki. 2000 januárjától az
üzemviteli igazgatóság üzemirányítási főosztály állományába került, munkaköre nem változott. Jelenleg a karbantartási igazgatóság méréstechnikai művezetői egységének művezetője. Munkáját folyamatosan kiemelkedő
teljesítmény és pontosság jellemzi. Szakmai tudásával és
tapasztalatával önzetlenül segít kollégáinak, új munkatársainak. Az erőmű és a munka iránti elkötelezettségét
példázza a sokszor szabadidőt sem kímélő soron kívüli
munkahelyi feladatok készséges elvégzése is.
Oláh Ferenc
Víz- és gázszerelő szakon végzett 1978-ban. 1980-ban toronydaru-kezelőként kezdte
pályafutását az erőmű területén, egy külsős cégnél. 1985ben került a PAV-hoz. 1999.
május 1-jétől a mai napig a
reaktor- és készülék-karbantartó osztály reaktor-karbantartó üzemének nukleáris
karbantartó lakatosa. Folyamatos munkarendben végzett
tevékenységei közé tartoznak a reaktorok karbantartási, a
kiégett üzemanyag-szállító konténerek mozgatási és szerelési, a kazettaátrakó gépek karbantartási és átszállítási
feladatai, valamint az e területeken bevezetett és egyre
sokrétűbben alkalmazott új technikák és technológiák
fegyelmezett végrehajtása. Ferenc hosszú évek óta megbízhatóan és felelősségteljesen végzi munkáját, kollégáival és a társszervezetekkel kiváló munkakapcsolatot ápol.
Dunaszentgyörgyön él családjával és ott nevelik kisebbik
lánygyermeküket.
Pataki Gábor
1985-ben nyert felvételt a Paksi
Atomerőmű Vállalat rendészeti
osztályára, ahol fegyveres biztonsági őr munkakörben dolgozott. 1996-tól mint betanuló
dozimetrikus dolgozott a sugárvédelmi osztályon, 1997-től
pedig dozimetrikusként dolgozik. Munkaterülete mind a négy blokkra kiterjed. Munkáját lelkiismeretesen és nagy odaadással végzi. A kollégák
felé mindig nagy empátiával fordul és nyújt segítséget.
Feleségével egy közös gyermeket nevelnek. Számos hobbija közül a horgászattal, vadászattal és hímzéssel tölti a
legtöbb időt.
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Simonné Hlogyik Ágnes
1979. június 1-jétől dolgozik
a Paksi Atomerőmű vegyészeti osztályán, csoportvezetői
munkakörben. Munkája során
folyamatosan képezi magát,
és részt vesz a legkorszerűbb
műszerek beüzemelésében, alkalmazásában. Fő tevékenysége mellett ellátja a vegyészeti osztály tűz-, környezet- és
munkavédelmi feladatait is. Kiváló teljesítményéért iparági Zeusz-díj elismerésben részesült. A munkához való
hozzáállása és kitartása munkatársai számára példaértékű. Feladatai végrehajtása közben körültekintő, alapos és
precíz. A társosztályokkal nagyon jó munkakapcsolatokat
alakított ki, ami elősegíti a napi feladatok gördülékeny
megoldását. Ágnes házas, 2 gyermek édesanyja. Hobbija
az olvasás és a keresztrejtvényfejtés.
Suplicz Sándor
1981 óta dolgozik az atomerőmű
munkavállalójaként.
Villamos készülékek üzembe
helyezőjeként a vko főberendezés-csoportjában kezdte munkáját. Jelenleg műszaki ellenőri
beosztásban a blokki főtranszformátorok karbantartásának
műszaki ellenőrzéséért felelős. Pillanatnyilag az egyik villamos nagy projekt, a főtranszformátorok cseréjét koordinálja. Az eddig kicserélt 6 db főtranszformátor üzembe
helyezése és feszültség alá helyezése – többek között az
ő munkájának köszönhetően – határidőre megtörtént.
Munkája folyamatosan magas szintű szervezést, külső
és belső szakemberekkel való kapcsolattartást igényel.
Közéleti szerepvállalása is példa értékű, az ASE tekeklub
vezetője. Klubtársaival évek óta szervezi az amatőr városi tekebajnokságot. Nős, két gyermek édesapja. Felesége
környezetvédelmi mérnők, lánya egyetemre jár, fia műszaki főiskolai végzettséggel dolgozik.
Szabó Csaba
1986. április 1-jétől az építészeti osztályon előkészítő technikusként kezdett dolgozni, majd
1993 augusztusától a faipari
műhely művezetői beosztásra
kapta meg kinevezését, és azóta
is e munkakörben dolgozik. Az
ács-állványozási tevékenységeket koordinálja és műszakilag ellenőrzi. Munkáját mindig
példamutatóan, becsületesen, precízen, magas szakmai
színvonalon végezte, amellyel nagymértékben hozzájárult
a főjavítások, kisjavítások, projektmunkák határidőre történő maradéktalan elvégzéséhez. Tisztességes magatartásával, kollégáival kialakított kapcsolataival, társaság iránti
elkötelezettségével példát mutat szakmabeli kollégái és
közvetlen munkatársai számára.
Szabadidejének nagy részét a családi ház körüli munkák kötik le. Hobbija a sakkozás és biliárdozás.
Szőcs Péter
1982 óta a Paksi Atomerőmű
dolgozója. A villamos laboratóriumban labormérnök beosztásban kezdett dolgozni.
1993-tól a villamos előkészítési
osztályon csoportvezető munkakörben végezte munkáját.
2000 januárjától a villamos és
irányítástechnikai létesítési osztály főtechnológusa, majd
kiemelkedő teljesítményének köszönhetően 2003-tól az
osztály vezetője. Jelenleg a projekt főosztály villamos és

irányítástechnikai szakmacsoport beruházási programvezetője. Munkája elismeréseként ez év áprilisában Igazgatósági Nívódíjban részesült. Jó emberi tulajdonságai
és szakmai ismeretei révén nagyon jó hangulatú és nagy
munkabírású kollektívát alakított ki maga körül. Pakson
él feleségével, két felnőtt gyermekük van. Mindennapjai
szerves része a mozgás, szeret túrázni, kerékpározni, síelni és utazni.
Teleki Gábor
1985. június 6-án lépett be a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz,
turbinagépészként. Jelenleg
is ebben a munkakörben dolgozik. A rábízott feladatokat
tartósan kiemelkedő teljesítménnyel és szorgalommal
végzi. Megszerzett szakmai
tudásának szinten tartása érdekében folyamatosan képzi
magát. Munkatársai bizalmát élvezi, munkája során jó
kollegiális kapcsolatot épített ki, igazi csapatember. Az
atomerőmű iránt elkötelezett, magatartása és munkához való hozzáállása példamutató. Kiemelkedő teljesítményéért 2007-ben az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője
díjban részesült. A Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi
Szervezetének megalakulása óta tagja, ahol elnökségi
tagként tevékenykedik. Szabadidejében ház körüli teendőkkel és rajzolással, a későbbiekben agyagszobrászattal
is szívesen foglalkozna. Szekszárdon él feleségével, 2 felnőtt gyermekük van.
Tóth Ferenc
1989-ben előkészítő mérnökként kezdte pályafutását az
erőműben, majd 1991-től a
reaktor
berendezésfelelőse
lett. 2001-től berendezéstechnológia-vezetővé és osztályvezető-helyettessé nevezték ki.
2008. február 1-jétől a gépész
műszaki osztály osztályvezetői feladatait látja el. Kiváló
munkája elismeréseképpen 2003-ban az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjban részesült. Az elmúlt években folyamatos, magas színvonalú munkavégzéssel bizonyította
az atomerőmű iránti elkötelezettségét, számos kiemelt
feladat kulcsfigurája volt. Nős, feleségével, aki szintén az
atomerőmű dolgozója két gyermekük felnőtté válásának
útját egyengetik. Szabadidejében a ház körüli kiskertben
szeret tevékenykedni, hobbija a „kirakózás” (puzzle), a
kosármeccsek elmaradhatatlan résztvevője, az ASE kosarasainak aktív szurkolója.
Dr. Vábró László
Kollégánk első munkahelye a
paksi konzervgyárban volt, lakatos segédmunkásként, majd
szakmunkásként. Később felsőfokú műszaki főiskolán tanult, gépgyártás-technológus
szakon. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1980-ban végzett és utána a szekszárdi kórház belgyógyászati, majd
a fertőzőosztályán helyezkedett el. 1981 óta dolgozik a
Paksi Atomerőműben. Részt vett több eljárásrend elkészítésében, a mentőszolgálat elindításában, gyakorlatok
lebonyolításában. Munkája mellett folyamatosan képezte magát, számos szakvizsgával rendelkezik. Gyakorlatot folytatott Budapesten a sugárkutató intézetben és a
sportkórházban is. Rómában pedig Európai Ringorvosi
Licenszet kapott. Feleségével két fiúgyermeket neveltek
fel. Szabadidejében a legtöbb időt a család és a négy fiúunoka felügyelete köti le. Hobbija a ház körüli tevékenység és a keresztrejtvényfejtés.

Vertike Tamás
1983. június 27-én lépett be
a Paksi Atomerőműhöz, primer köri gépész munkakörbe.
1991 januárjában primer köri
főgépész lett, 1995 júniusában
pedig sikeres reaktoroperátori
vizsgát tett. Szorgalmas és magas színvonalú munkájának köszönhetően 2001-ben kiválasztották betanuló blokkügyeletesnek. 2003 márciusa óta a mai napig a 3A műszakban
teljesít szolgálatot. Kiemelkedő teljesítményéért 2007-ben
az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjban részesült.
Munkavégzésére jellemző, hogy ismereteit folyamatosan fejleszti, magas szintű szakmai tudását folyamatosan
bővíti, amit újítási javaslatai is bizonyítanak. Kommunikatív személyiségének köszönhetően műszakjának igazi
vezéregyénisége, rátermett vezető. Nagyon családszerető.
Feleségével és két gyermekével családi házban él és a ház
körüli teendők melletti kevés szabadidejében legszívesebben a kimeríthetetlen műszaki érdeklődéséből fakadó tevékenységekkel foglalkozik.
Zentai Tibor
1985 novembere óta dolgozik
társaságunknál, villamos karbantartói területen. Eleinte
üzemmérnöki munkakörben,
majd 1993-tól technológiavezetőként a villamos installációs osztályon dolgozott. 2000.
január 1-jétől a műszaki-gazdasági csoportvezetői feladatokat látott el a villamos
installációs és szerviz osztályon. 2006 októberétől üzemvezető és osztályvezető-helyettes, 2007 januárjától pedig
megbízott osztályvezetőként irányította az osztály munkáit. 2009. január 1-jétől a villamos műszaki osztályon
műszaki főszakértő. Műszaki főszakértőként, karbantartói tapasztalatát felhasználva kiemelkedő figyelmet
fordít a villamos rendszerek és berendezések karbantartására, felújításukra. Jelentős érdemei vannak az erőmű
helyhez kötött akkumulátortelepeinek karbantartásával,
rekonstrukciós cseréjével, a felvonók és a világítási rendszerek, reaktorcsarnokok és gépházak világításának,
út-, tér- és vasútvilágítás rekonstrukciójával kapcsolatos
munkákban.
Nős, felesége Csilla az MVM Kontónál számlázási
osztályvezető. Két felnőtt lánygyermek büszke szülei.
Hobbija a barkácsolás, borászkodás, kertészkedés, valamint az utazás.

14

2013. november

Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció
A hűtőgépházi és hűtőrendszeri
rekonstrukciónak az az egyik sajátossága, hogy számos átalakítástól eltérően nem csupán műszaki, hanem környezetvédelmi
szempontok is – sőt, elsősorban
éppen ezek – indokolják. A részletekről Bihari Zoltán projektvezetőt kérdeztük.
–– Hogyan foglalhatók össze fő vonalakban az átalakítás célja, illetve az azt szükségessé tevő körülmények?
–– A növekvő hűtési igények, valamint rendeleti előírások miatt további hűtőteljesítmény beépítése válik
szükségessé. A 2003. július 2-án megjelent 94/2003.
(VII.2.) sz. Kormányrendelet az ózonkárosító anyagokkal szemben új előírásokat fogalmaz meg, amelyek alapján a meglévő hűtőberendezések működtetése – a nem
környezetbarát hűtőközegük miatt – hosszabb távon
már nem lehetséges: a nem környezetbarát hűtőközeg
további alkalmazása esetén környezetvédelmi bírságot
szabnak ki. Fontos viszont itt azonnal hozzátenni: mivel
a fejlesztés végrehajtása a környezetközpontú célú átalakítások között is szerepel, a környezetvédelmi hatóság a
fejlesztés befejezéséig engedélyezte a meglévő hűtőközegek használatát. Az elsődleges cél tehát a hivatkozott
kormányrendeletnek megfelelően az ózonkárosító hűtőközegű gépek kiváltása, valamint a valós hűtési igényekhez igazodó térfogatáram biztosítása a hűtöttvizes rendszer fogyasztói vételezési pontjain, ami következtében
jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás mértéke.
A hűtöttvizes rendszer technológiai fogyasztói a UP, UH,
UX, TL technológiai szellőző- és klímarendszerek, valamint az EÜ-épület és udvartéri fogyasztói csoportok
nem technológiai berendezései, fan-coil készülékei. Az
átalakítás alapvető célja továbbá a technológiai és nem
technológiai fogyasztói területeken előírt hőtechnikai
környezet (hőmérséklet) biztosítása, ami alapvető üzemeltetési feltétel.
–– Milyen funkcionális, illetve műszaki követelményeknek kell megfelelnie az új rendszernek?
–– A projekt műszaki terjedelme felsorolás szinten a
következőket foglalja magába: a régi Lehel hűtőgépek elbontása; új folyadékhűtő telepítése; változó tömegáram
biztosítása a következő fő pontok szerint: hidraulikai
váltó beépítése, frekvenciaváltóval ellátott primer hűtöttvízszivattyúk telepítése, frekvenciaváltók beépítése
a szekunder és tercier fogyasztói szivattyúkhoz, térfogatáram-mérők, T&A STAF beszabályozó szelepek és
Fus1ON-P motoros szabályozó szerelvények beépítése;

a beszabályozás elvégzése. A műszaki terjedelemhez
tartozik továbbá szivárgás-ellenőrző rendszer kiépítése
a hűtőgépekhez; felügyeleti rendszer kiépítése; a négy
hűtőgépes üzem biztosítása érdekében a villamos betáplálás átalakítása; valamint építészeti területen villamos
elosztó létesítése.
A jelenlegi erőműi beépített hűtési teljesítmény éppen elégséges mennyiségű, s nem bővíthető, illetve nem
nyerhető ki a tervezési érték feletti többletteljesítmény.
Ez a szempont azért fontos, mert előzetes felmérések és
prognózisok (éghajlati és technológiai változások) alapján
a hűtési igények 3-4 éven belül 2-3 MW-tal növekedhetnek. Ezt részletesen taglalja egy, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem által készített tanulmány is.
A globális klímaváltozás következtében előforduló szélsőséges időjárási viszonyok, a nyári extrém hőmérsékletek
figyelembevétele is indokolja a hűtöttvíz-kapacitás bővítését.
–– Hol tart jelenleg a projekt? Mi készült el, s mi van
még hátra?
–– A projekt fejlesztési javaslata 2010. november 11-én
került jóváhagyásra, majd elkészült a hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció műszaki terve, valamint a régi
Lehel hűtőgépek bontási terve. Ezt követően a kiviteli
tervek is elkészültek, mindhárom – gépész, villamos-irányítástechnika és építész – szakterület vonatkozásában.
2012-ben megtörtént a Lehel hűtőgépek bontása. Ezek a
hűtőgépek egyébként 1978 óta üzemeltek az atomerőmű
hűtőgépházában. A hűtőközegük (R22 freongáz) a már említett
kormányrendelet tiltó
hatálya alá esik. Az elbontott gépek helyén
megfelelő alapterület
alakult ki a változó tömegáramra való átállás
következtében beépítésre kerülő berendezés (hidraulikus váltó)
telepítéséhez. Ugyancsak fontos közbenső
feladat volt, hogy a beépítésre kerülő tömegárammérők kapcsán,
a megbízható mérés
érdekében a kivitelei
tervezést megelőzően
a hűtőgépházba ideig-

lenesen ultrahangos áramlásmérőket telepítettünk, a
gyártói referencia- és kontrollmérések lefolytatására.
A mérések kiértékelése során igazolódott a telepítésre kerülő ultrahangos áramlásmérők megfelelősége. A kiviteli
tervek már ennek megfelelően, a sómentes hűtöttvíz mérésére alkalmas ultrahangos áramlásmérők kiválasztásával készültek. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. A teljes megvalósítást
a következő ütemezés szerint tervezzük: 2014-ben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának, a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésének, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatásának kell megtörténnie. 2015-ben le
kell gyártani – illetve gyártatnunk – a főberendezéseket
(folyadékhűtő, hidraulikus váltó). A kivitelezési munkák
végrehajtása pedig 2015–2016-ra történik.
–– Az elmondottakból az is egyértelmű, hogy az átalakítás több szakterület együttműködését igényli.
–– Valóban így van. Mind a belső szakterületek, illetve szerezetek (leginkább a kto mint üzemeltető szervezet), mind a beszállítók tekintetében kiemelkedő, fegyelmezett együttműködésére van szükség. Itt szeretném
megemlíteni azokat a projektfelelős kollégáimat, akik a
projekt egyes szakterületeiért felelnek: Kovács Adolf a
gépészeti szakterület, Nepp Zsolt a villamos-irányítástechnikai szakterület és Mihályi Zsolt az építészeti szakterület munkáit koordinálja.


Prancz Zoltán

A műszaki szabályozás kezdete
Magyarországon
Az Atomerőmű újság szeptemberi számának szabályozással kapcsolatos cikke szabálykövetésünk biológiai sajátosságairól szólt. Ebben a számban a műszaki szabályozás
magyarországi történetével, a következő hónapban az
atomerőmű szabályozásával foglalkozunk.
A technikai fejlődés korszakának a 19. századot nevezik,
és valóban nagy ugrásoknak lehetünk szemtanúi. A gépkorszak kezdetét a gőzgéphez kötik. Az első gőzgépeket
még szinte kizárólag jól felkészült vagy éppen tanult munkások üzemeltetik, sőt azokkal együtt „adják el”, és ők is tökéletesítik egyben.
Az ipari forradalom idején a Habsburg-monarchia viszonylag kevés iparral rendelkezett. Európa nyugati, fejlett
tengeri hajózással és gyarmatbirodalommal rendelkező országaiban ekkor már nem csak helyhez kötött erőgépként,
hanem mobil változataiban is elterjedten alkalmazták a
gőzgépeket hajókon, vasúton, mezőgazdaságban. A monarchiában a 19. század elején még csak egyetlen gőzgép
volt, azonban a növekedés megindulása után 1841-ben
már több mint 230 db, 1852-ben pedig 670 db működött,

míg Magyarországon 1830-ban 1 db, 1840-ben 9 db, 1848ban 61 db.
Az energiahordozó (szén, fa stb.) eltüzelésével nyert hő
a kazánban a vizet gőzzé alakítja, amit a gőzgép mechanikai energiává alakít, ami gépeket hajt. Az így nyerhető
hajtóerő messze meghaladta az addig alkalmazott energiaforrások lehetőségeit. A folyamatban alkalmazott energia
sűrűségében és nagyságában (teljesítményében) azonban
veszély rejlik, ha ez az energia gyorsan, szabályozatlanul
szabadul fel. Ez történik abban az esetben, ha a kazán valamilyen ok miatt megsérül, felrobban. A kezdeti időszakban
a kazánrobbanások sok emberéletet követeltek és súlyos
anyagi károkat okoztak. A balesetek alapvetően a kor technikai lehetőségeire és a korabeli műszaki ismeretek szintjére, valamint a magatartási szabályok, kezelési utasítások be
nem tartására vezethetők vissza.
A gőzgépek számának gyors növekedésével a balesetek
gyakorisága is nőtt, ami egyre sürgetőbbé tette a kazánok
méretezésére, szerkezetére és felszerelésére vonatkozó előírások kiadását.

Magyarország területére vonatkozó első kazánrendelet
az 1853. február 5-én kelt 3049 sz. „Hírdetés, amelyben ideiglenesen a mindenféle gőzkatlanok használatánál megtartandó biztonléti szabályrendeletek tétetnek közzé Ő cs. k.
Főherczegségétől, Magyarország hadi és polgári kormányzójától Albrecht főherczegtől, a lovasság vezérétől”.
Az 1853. február 5-i ideiglenes szabályozást az 1853.
november 25-i „legfelsőbb határozvány”, majd az 1854. február 11-i rendelet követte.
A rendelet a gőzkazánok használatbavétel előtti és időszakos ellenőrzését rendeli el szakértő bizottmány által, és
előírja, hogy a mulasztókat a hatóságnál fel kell jelenteni.
A bizottmány egy rendőri és egy „műértő” hivatalnokból
állt. A büntetés a „Büntető törvénykönyv” szabálya szerint
történt. A gőzkazán kezelését csak szakképzett, vizsgázott
személy végezhette.
Ezek a rendeletek alapozták meg a veszélyes berendezések, elsőként a kazánok tervezését, gyártását, vizsgálatait
és hatósági felügyeletét.

Összeállította: CSPÁ
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A kis jelentőségű események kezelési programja
Az Atomerőmű újság augusztusi-szeptemberi számában átfogó
tájékoztatást adtunk az ún. kis
jelentőségű események (kje) kezeléséről. Hamvas István vezérigazgató tisztázta a kis jelentőségű
események fogalmát és a – megnevezésükből első olvasásra talán
kevésbé következő – fontosságát,
valamint beszámolt a kezelésükre irányuló program
indításáról. Az alábbiakban ez utóbbi részleteiről
nyilatkozik Kiss Tamás Ágoston műszaki főszakértő,
a kje-team vezetője.
–– Röviden elevenítsük fel, mit értünk kis jelentőségű
eseményen, és hogy valójában miért nem kis jelentőségű
ezek kezelése.
–– A kis jelentőségű események azok az önmagukban
kis jelentőségű eltérések, amelyek a hatósági kritériumok
és a belső jelentési kritériumaink szerint nem jelentéskötelesek és ebből következően formálisan nem is vizsgálandóak. Azonban számbavételükkel és különböző
szempontok alapján végzett trendelemzésekkel beazonosíthatók azok a romló tendenciák, amelyek biztonsági
jelentőséggel bíró események bekövetkezéséhez vezethetnek. Ebbe a kategóriába sorolhatók az olyan helyzetek is, amelyek során a dolgozók valós esemény vagy
eltérő állapot létrejöttét akadályozzák meg azzal, hogy
az általuk végrehajtandó téves beavatkozást még időben
beazonosítják, és azt nem hajtják végre. Maga a megnevezés (kis jelentőségű) ezen események kezelését illetően
nyugalomra adhat okot, azonban valójában elengedhetetlen, hogy a lehetőségeinkhez mérten az üzemviteli
területen minél több lényeges eltérés felszínre kerüljön,
majd a megfelelő szempontok alapján rögzítve legyen, a
rögzített eltérések a lehető leggyorsabban felszámolásra
kerüljenek, illetve mindezt statisztikailag értékelve vis�szaigazolást kapjunk a javítandó területeinkről, folyamatainkról.
–– Kikből áll a csapat, milyen szakemberek dolgoznak
a kje kezelési programjának kialakításán?
–– A WANO ajánlásainak megfelelően a 2013. áprilisi
cégvezetői döntés értelmében a kje-program kidolgozásának társasági felelőse Cziczer János üzemviteli igazgató. Mivel a feladat összetett és számos szervezeti egységet érint, ezért külön csoport alakult az üvig-főegységek
képviselőivel, valamint a big, a mig és kaig által delegált
tagokkal. Folyamatos a kapcsolattartás az informatikai
szakemberekkel is a kje-program AS6-ba való illesztése
és a felhasználóbarát elektronikus eseménybejelentő formalap kialakítása érdekében.
–– Melyek a program célkitűzései? Milyen kritériumok
teljesülése esetén nevezhető sikeresnek a megvalósítás?
–– Ez év május végére a team kidolgozta a kis jelentőségű eseményeket kezelni hivatott kje-programot, amely
rendkívüli üvb-n került jóváhagyásra. A program fő célja, hogy az üzemviteli területen keletkező, sokszor jelentéktelennek tűnő eltéréseket rögzítsük, ennek elhárítására a megfelelő intézkedéseket meghozzuk, mindezeket
statisztikailag értékeljük, és amennyiben szükséges, a
működési folyamataink változtatásával minimalizáljuk,
hogy a ténylegesen keletkező eltérő állapotok száma a lehető legalacsonyabb legyen. Mindezek megvalósításához
a kje-programnak a WANO-előírások és a külföldi tapasztalatok figyelembevételével biztosítani kell:
• az egyszerű és felhasználóbarát működést, valamint azt, hogy a program a jelenlegi humánerőforrással kiszolgálható legyen;
• az észlelt eltérés rögzítési folyamatának egyszerűségét, az anonim eltérésbejelentési lehetőséget;
• az üzemi területen keletkező kis jelentőségű események rögzítésének lehetőségét mindenki számára (a számítógépes munkaállomással nem rendelkezők részére az üzemi terület forgalmasabb
helyein elektronikus, érintőképernyős kje-t bejelentő terminálok kerülnek kihelyezésre);
• a kje-program széleskörű kommunikációját;
• a jelentési hajlandóság ösztönzésére az anyagi
motiváció lépéseinek kidolgozását;

• átfogó oktatási és képzési program kidolgozását;
• a kje-program folyamatának egységes eljárásrendben történő szabályozását.
• Ezen feltételek megteremtésével a program alkalmassá válik a bevezetésre, mivel azonban működtetése előre láthatóan hosszú távú, így annak
sikeressége a későbbiekben határozható meg.
A külföldi és saját tapasztalatainkból kiindulva
megállapítható, hogy a program sikerességének
alapvető kulcsa az észlelt események bejelentési,
rögzítési hajlandósága. A KJE Team igyekezett
ezen legfontosabb kritériumot szem előtt tartva
kidolgozni az események rögzítésének a feltételeit. Így a magunk részéről elsődleges sikerként
tudnánk értékelni a rögzített események számának hosszú távú, évről évre történő növekedését. A program hatékony működtetése a jövőben
folyamatos figyelmet, kommunikációt, oktatást
igényel.
–– Hol tart jelenleg a megvalósítás?
–– A kje-program jelenleg az informatikai, programozási munkálatoknál tart, melynek befejeztével a kje-rögzítő rendszer előreláthatólag november végére bevezetésre kerülhet. A kje-program folyamatának szabályozása
elkészült, publikálásra alkalmas állapotban van.
Az anyagi motivációs feltételrendszer jelenleg kidolgozás alatt áll, a program indulását követően kerül végle-

gesítésre. A legaktívabb kje-eltérést feltáró kollegák évente pénzdíjas jutalmazásban részesülnek.
–– Hogyan történik a program kommunikálása, oktatása?
–– A kommunikálás az Atomerőmű újságban és a
Heti Hírlevélben való többszöri megjelenéssel, valamint
plakátok kihelyezésével történik (ebben az ABÜ-team
tapasztalatát is felhasználjuk). A kommunikáció kiterjed az anyagi motiváció feltételrendszerre is. A képzési
program kidolgozása a kje típusú események gyűjtésével,
kezelésével kapcsolatos eljárások, eszközök meghatározása, bevezetése után válik lehetségessé. Átfogó oktatási
és képzési program kerül kidolgozásra és ismertetésre a
munkavállalók, a vezetők és a külső vállalkozók részére.
–– Milyen együttműködést, segítséget vártok az atomerőmű dolgozóitól?
–– A kje-program valóban hatékony működtetésének
kialakítása a bevezetést követően hosszú folyamatnak
ígérkezik, amely a rendszerben részt vevő szereplők aktív, tudatos, jobb minőségi állapotra való törekvésén alapul, hogy a jelzett eltérések és azok kiváltó okai feltárásra
és megszüntetésre kerülhessenek. Ehhez elengedhetetlen, hogy a munkavállalók átérezzék a program fontosságát, és az üzemi területen észlelt eltéréseik rögzítésével
támogassák azt.


Prancz Zoltán

Alkohol- és drogmentes munkahely
A Paksi Atomerőmű vezetősége
évek óta elkötelezett a munkavállalók biztonsága, testi-lelki
egészségének megőrzése, munkaképességének minél magasabb szintű fenntartása mellett.
Az alkohol- és a drogfogyasztás
komoly kockázatot jelent e célok
elérése szempontjából. E kockázat kezelése érdekében a részvénytársaság alkohol- és
drogmentes munkahely programot hoz létre. A részletekről kérdeztem Stolczenbachné Nagy Krisztina humánpolitikai főosztályvezetőt.
–– Mi tette aktuálissá az alkohol- és drogmegelőzési
program napirendre tűzését?
–– Az idei év júniusában módosult az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény, amelynek 10. § (4) bekezdése előírja, hogy az atomenergia engedélyesének 2013.
december 31-ig a munkaalkalmassági követelmények
meghatározása során alkohol- és drogpolitikát kell kidolgozni, valamint gondoskodni kell a végrehajtáshoz
szükséges ellenőrzésről. A törvényi rendelkezésnek megfelelően a humán igazgatóság kidolgozta Az MVM Paksi
Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alkohol- és drogpolitikája c. dokumentumot. Időközben döntés született arról, hogy az egységes arculat biztosítása,
valamint a társasági politikák egységes kezelése érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. politikái és vezetői deklarációja címmel egy dokumentum kerül kiadásra, amelyben már a társasági alkohol- és drogpolitika is
megjelenik, várhatóan 2013. november hónap folyamán.
–– Az alkohol- és drogpolitikában megfogalmazottak
végrehajtása jelent-e változást az eddigi ellenőrzési gyakorlatban?
–– Az alkoholmentes állapot ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó szabályok és azok gyakorlati alkalmazása összhangban áll az Atomtörvényben és az
alkohol- és drogpolitikában megfogalmazottakkal, ezért
ezen a területen módosítás nem szükséges. A kábítószermentes állapot vonatkozásában a jelenleg hatályos szabályozás szerint ellenőrzésre kizárólag gyanú felmerülése
esetén, illetve az új belépő munkavállalók felvétel előtti
orvosi vizsgálata során kerül sor. A társasági alkohol- és

drogpolitika értelmében az alkohol- és kábítószer fogyasztásának kimutathatóságára irányuló rendszeres
ellenőrzés nemcsak lehetősége a részvénytársaságnak,
hanem kötelessége is. Ennek megfelelően a kábítószer
fogyasztásának kimutathatóságára irányuló ellenőrzés
lehetősége kiterjed minden, az atomerőmű üzemi területén munkát végző személyre. Az ellenőrzésre vonatkozó
részletes szabályozás kidolgozása folyamatban van.
–– Milyen elemekből áll az alkohol- és drogmegelőzési
program?
–– A társasági alkohol- és drogellenőrzés szabályainak
módosítása mellett a részvénytársaság vezetése kiemelt
hangsúlyt fektet a megelőzésre, ezért a szabályozás hatálybalépése mellett alkohol- és drogmegelőzési program
kidolgozására és bevezetésére is sor kerül a részvénytársaságnál. A program célja, hogy széles körű tájékoztatást,
felvilágosítást nyújtson az alkohol- és drogfogyasztás,
drogfüggés természetéről, azoknak a munkahelyi teljesítményre, az egészségre és a magánéletre gyakorolt
kedvezőtlen hatásairól. Támogatást nyújtson az egészséges életvezetéshez, az egészséges szokások megerősítéséhez. E célok megvalósításához az alkohol- és
drogmegelőzési program elemei között szerepel a káros
alkoholfogyasztásra és drogmegelőzésre, az alkohollal
és a kábítószerrel kapcsolatos magatartásformák megismerésére, a drogok rövid és hosszú távú hatásaira, ezek
felismerésére vonatkozó képzések lebonyolítása neves
és hiteles szakember közreműködésével. Az intraneten
alkohol- és drogmegelőzési portál létrehozását tervezzük, önértékelő tesztek, egyszerű önvizsgálati módszerek
alkalmazásáról, amelyek segítségével mindenki könnyedén felmérheti saját alkohol- és egyéb szerfogyasztási
szokásait. Ezzel párhuzamosan fókuszba kerül a káros alkoholfogyasztással és drogmegelőzéssel kapcsolatos információs anyagok terjesztése, közzététele. Fontos eleme
a megelőzési programnak a segítségnyújtás, tanácsadás,
az esetleges rehabilitáció biztosítása a veszélyeztetett
munkavállalók számára.
Az alkohol- és drogmegelőzési programról a munkatársakat folyamatosan tájékoztatni fogjuk.


Lászlóné Németh Ilona
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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.
A JNE Alapítvány különféle ösztöndíjak odaítélésével ismeri el a kiváló tanulmányi munkát, és pályázati támogatásokkal elősegíti az intézeti, tanszéki
munka feltételeinek, minőségének javítását is. A
tanulmányi munka ösztönzésére szolgál a tanulmányi ösztöndíj, a TDK-dolgozatok támogatása,
a PhD-ösztöndíj, a demonstrátori ösztöndíj, a legjobb diplomamunka díjazása, a külföldön folytatott
tanulmányok és/vagy kutatások támogatása. 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 Kovács Arnoldot
kérdeztük.
„A keszthelyi Vajda János Gimnázium reáltagozatát követően a Budapesti Műszaki Egyetemre
felvételiztem, első helyen az energetikai mérnök
alapszakot jelöltem meg. Később az atomenergetika
szakirányt választottam, mert az energiatermelésnek ez a „nem hagyományos” formája volt a számomra legvonzóbb terület.
A JNEA-ösztöndíjról először egy hallgatótársamtól hallottam, bár korábban az Óbudai Egyetemen részt vettem egy nukleáris témájú előadáson,
ahol egy paksi kolléga már akkor megemlítette az
ösztöndíjat, amelyre az atomenergetikai szakterületen tanuló hallgatók pályázhatnak majd. Első alka-

lommal a tanulmányi eredményemmel pályáztam,
sikerrel. Később a tanszéken demonstrátori munkát
kértem az oktatóimtól. Többféle feladatot végeztem,
például az Atomenergia és fenntartható fejlődés c.
tantárgy (az első éves BSc-s energetikusok alapképzésének része) zárthelyi dolgozatainak feladatait
dolgoztam ki, és rendszeresen javítom is azokat. Az
elmúl két félévben kidolgoztam egy mérési feladatot, amely egy szivattyús tározós rendszerű erőmű
működését modellezi, melyet idén ősztől beépítettek az energetikai mérnöki BSc-s tantervbe, a Laboratóriumi mérések című gyakorlati tantárgy keretében. Demonstrátori munkám részeként a mérést
is én vezetem. Hallgatótársammal, Babcsány Boglárkával közösen készítettük el a „BME NTI Oktatóreaktor szubcsatorna modelljének vizsgálata
PIV/LIF méréstechnikával” című TDK-dolgozatot,
amivel az idén áprilisban, Kecskeméten az OTDK-n
második helyezést értünk el. A dolgozatban a BME
oktatóreaktorában található fűtőelempálcák hőátadási tényezőjét határoztuk meg, illetve mértük a
kazettákban, a pálcák mellett kialakuló áramlástani viszonyokat, sebességprofilokat. Az elemzéseket
egy új méréstechnológiával, PIV- és LIF-méréstechnikával végeztük.
Tanulmányaim mellett a demonstrátori tevékenységemmel pályáztam az alapítvány ösztöndíjára, amelyet eddig minden félévben sikerült elnyernem.
Szakdolgozatomat a BSc-s alapszakon a TDK
dolgozatom továbbfejlesztéséből készítettem, jelenleg MSc-s hallgató vagyok.
Tanulmányaimat várhatóan 2015 elején fejezem
be a műszaki egyetemen, utána a szakmában szeretnék elhelyezkedni. Továbbra is elkötelezettnek
érzem magam az atomenergetika szakterülete felé,
amennyiben erre lehetőség nyílik, szeretnék Magyarországon dolgozni.”
Az alapítvány működését, a kuratórium döntéseit a www.jnea.hu honlapon lehet nyomon követni.

Minden energiaforrásra szükség lesz
Geostrategy of energy

2013. október 9-én a BME Nukleáris Technikai Intézet, az MTA Energetikai Bizottság, a CEA Regional
Delegation és az Energetikai Szakkollégium közös
szervezésű workshopján vehettek részt az érdeklődők, amely Geostrategy of energy címmel került
megrendezésre. A két meghívott előadó: Bertrand
Barré, a francia INSTN (Nemzeti Nukleáris Tudományok és Technika Intézete) professor emeritusa és
Tihanyi Zoltán, a Mavir vezérigazgató-helyettese.
Bertrand Barré előadása két üzenet köré épült.
Az egyik, hogy társadalmunk nem képes fejlődésre,
ha nincs egy minimális hozzáférésünk valamilyen
energiához, ezzel szemben a mostani mértékű energia-előállításunk és -felhasználásunk nem tartható
fenn hosszú távon, minden egyes energiaforrásra
szükségünk lesz. Az előadás további részében egy
rövid elemzést hallhattak az érdeklődők a jelenlegi
tartalékaink helyzetéről és a lehetséges megoldási
irányokról. A másik pedig az a problémakör, hogy
hogyan termeljünk több energiát kisebb CO2-kibocsátással. A megoldás három részből áll: energiahatékonyság, CO2-mentes energiaforrások és a CO2
eltárolása vagy újrafelhasználása. Ezt a három lehetséges opciót mindenütt fel kell használnunk, ahol
csak lehetséges.
Tihanyi Zoltán előadásában a rendszerirányítás
jövőbeli kihívásairól hallhattak pár szót az érdek-

Dr. Aszódi Attila, Tihanyi Zoltán, Bertrand Barré
lődők. Elhangzott, hogy az Európai Unió iparának
csökken a befolyása a világgazdaságban, ezt ellensúlyozni az ipar és az ipart ellátó hálózat versenyképességének növelésével lehet. Egyik megoldás lehet
a Belső Villamosenergia-piac, hiszen ahhoz, hogy a
piac összes szereplője ugyanannyira részesülhessen
a forrásokból, közös szabályokra és harmonizációra
van szükség. Az egyesített európai piac eléréséhez
először regionális egyesülésekre van szükség, példaként hazánk 2012-es közös piacnyitása áll Csehországgal és Szlovákiával.
A rendezvény részletes beszámolója és a szakkollégium további programjai a www.eszk.org címen olvashatók.

Magyar-japán tanácskozás
Fukushimáról
„Fukushima hatása: hogy változtatta meg Japán a világ energiatájképét” címmel magyar-japán szemináriumot tartottak a Külügyminisztériumban. A tanácskozáson más országok (USA, Kanada, Egyesült Királyság) szakemberei
is részt vettek, illetve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is képviseltette
magát.
A rendezvényt Orbán Anita energiabiztonságért felelős utazó nagykövet
nyitotta meg. Elmondta: sajnálja a japán embereket az átélt szenvedések miatt,
de ugyanakkor csodálja is őket azért a kitartásért és határozottságért, amivel
szembeszálltak a katasztrófa következményeivel.
Yamamoto Tadamichi, Japán budapesti nagykövete kiemelte, hogy a
szigetország által a 2011-es természeti katasztrófát és fukushimai atomerőmű-balesetet követően kidolgozott revitalizációs stratégia egyik prioritása a
tiszta és gazdaságos energiaellátás biztosítása, a megújuló források – főként
off-shore szélerőművek – fejlesztése, a fosszilis erőművek hatékonyságának növelése, illetve az energiaszektor monopol struktúráinak felülvizsgálata. Ezáltal
új ipari struktúrákat és új munkahelyeket is teremtenek.
Az atomenergiáról szólva leszögezte: a japán kormány első számú célja jelenleg a nukleáris biztonság szavatolása és a baleset által érintett területek revitalizációja. Hozzátette: a jövő társadalmaiban az energiát ezentúl bölcsen kell
használni.
Kovács Pál rámutatott: nemzetközi szervezetek (OECD-IEA, IAEA) előrejelzései szerint a világ elektromos energiaszükséglete 25%-kal nő 2035-re, az
atomenergia felhasználása is folyamatosan nőni fog. Az atomenergiát főként
az energiaéhség enyhítésére, az energiaellátás biztonságának növelésére és az
ivóvízforrások biztosítására fogják használni. A növekvő kereslet, illetve a klímaváltozás miatt az energiabiztonság szavatolásának egyik fő módja a megújuló
források és az atomenergia párhuzamos fejlesztése lehet – fogalmazta meg az
államtitkár.
Rámutatott, hogy a képzés és továbbképzés kulcsfontosságú az atomerőművek biztonságos üzemeléséhez és a nukleáris szakértelem megőrzéséhez.
Magyarország elöl jár ebben, NAÜ-s együttműködéssel folytatunk továbbképzést külföldi szakemberek számára Pakson. Magyarország kész megosztani a
2003-as esemény következményeinek felszámolása során szerzett tapasztalatait Japánnal.

Yamamoto Tadamichi
Kovács Pál
Kovács Pál arra is felhívta a figyelmet, hogy a globális energiapiacot számos
nemzetközi esemény befolyásolja, például az arab tavasz, a palagáz-forradalom, a fukushimai atomerőmű-baleset, a globális gazdasági válság, illetve ezzel
kapcsolatban az államok azon törekvése, hogy diverzifikálják energiaforrásaikat. Ez utóbbi szempontból a Japán és Magyarország közötti együttműködés
számára a tiszta szenes technológiák fejlesztése és ezzel kapcsolatban a Borsodi régió szénbányászatának revitalizálása jelenthet közös alapot. Hozzátette: a
jövő energetikai és klímaváltozásból eredő kihívásaira a megújuló források és az
atomenergia párhuzamos felhasználása jelenthet választ.
Masahiko Fujihara, a Természeti Erőforrások és Energiahivatal vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy 1973–2012 között Japánban az energiafogyasztás 1,3-szeresére, a GDP viszont 2,4-szeresére nőtt, tehát az energiahatékonyság jelentősen javult. A baleset után az összes atomerőművet leállították, és
csak igen szigorú biztonsági felülvizsgálatnak megfelelt erőműveket engednek
újraindítani. A mai napig 14 erőmű már benyújtotta újraindítási kérelmét. Japánban jelenleg új energiapolitika kialakításán dolgoznak, ezt ez év végéig
hozzák nyilvánosságra és bocsátják társadalmi vitára.
Jun Okumura, az Eurázsia Csoport tanácsosa szerint a japán atomerőművek
kb. 50%-a állhat üzembe a jövő év folyamán. Japánt eddig 3,8 trillió yen veszteség érte a megnövekedett fosszilis energiahordozó-import miatt, de a baleset
során senki sem halt meg a megnövekedett sugárzás következtében. A természeti katasztrófát túlélt lakosság megpróbáltatásait főként a kitelepítés okozta.
Jelenleg már kezdenek visszatérni.
Tatsujiro Suzuki, a Japán Atomenergia-bizottság alelnöke kifejtette, hogy
nagyon nehéz feladat lesz a lakosság bizalmának visszaszerzése. A balesetben
a környezetbe került radioaktív anyagok mennyisége a csernobili kibocsátás
mindössze egytizede volt, ami bizonyítja az atomtechnológia biztonságának javulását. Véleménye szerint a baleset legfőbb tanulsága, hogy gondolni kell az
elképzelhetetlenre, és nagyon fontos a rugalmasság.

Szerbin Pável
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Berek Mihály

fotó: Orbán Ottilia

Következő régi motorosunk egy újabb
„fogaskerék” a nagy
gépezetben. Az erőmű az életében mindig
meghatározó és fontos
volt. Fiatalként ugyanúgy, mint most 35 év
után.
Mihály Bölcskén
született 1959. március 7-én, általános iskoláit is itt végezte el. A Szekszárdi Rózsa Ferenc
Műszaki Szakközépiskolában érettségizett
műszerész szakon. Az iskola elvégzését követően lakóhelyén mint fiatal kezdő műszerész
helyezkedett el a helyi varrodában. Ebben az
időszakban már az új atomerőmű építése folyamatban volt, és szakembereket kerestek a
további munkálatokhoz, üzemeltetéshez. Ekkor, mérlegelve a lehetőségeket, vállalva a kihívásokat úgy gondolta, hogy jelentkezik az
atomerőműbe. 1978. március 25-től már az
erőmű alkalmazottjaként dolgozott a vegyészeten. Az akkori létszám csak 15-20 főből
állt. Az indító kazánházban, a vízlágyítóban
dolgozott Szingerné Kata, Horváthné Rózsika és Mohácsyné Zsuzsika, ők tanították be a
feladatra. Mihály 19 éves fiatalember volt 190
centis magassággal, sokszor úgy érezte magát,
mint elefánt a porcelánboltban a sok üveglombik és mérőeszköz között. Megtanították
titrálni és a lombikot szakszerűen használni.
Furcsa emlékezni ezekre az időszakokra, hiszen most a legidősebb fia húszéves. Visszagondolva a körülményekre, amiben akkor
dolgoztak és most, nagyon nagy a különbség.
Azok az alapeszközök álltak csak rendelkezésükre, melyek az induláshoz alapvetően
kellettek. Mindez 35 éve volt. A műszereket és vezetőképesség-mérőket, de bármely
szakterületet nézzük, óriási a fejlődés. A manapság használatban lévő automatizált mérőhelyek megkönnyítik a munkavégzést. Mégis
jól érezték magukat a fiatalok, tettre készek
és nagyon lelkesek voltak. Óriás terület tartozott hozzájuk, például a vízműtelep, ahova ki
kellett járni éjszaka ellenőrizni a szivattyúkat.
Ezt követően került három műszakba. Beindultak a próbajáratások, szükség volt az üzemeltetéshez még több szakemberre, és nőtt a
vegyészet létszáma. Ráadásul be kellett tanulni az új pótvíz-előkészítő működtetéséhez az
új technológiát is. Ebben az időben alakultak
ki azok a csoportok, ahol már viszonylag normál körülmények között tanultak be a szakemberek. Időközben, hogy Mihály be tudja
pótolni a hiányosságait, mivel nem szakirányú volt a végzettsége, jelentkezett a Petrik
Lajos Vegyipari Szakközépiskolába Budapestre, ami érettségire épített kétéves szakképzés
volt.
Fantasztikus élményként élte meg, amikor
átkerültek a vegyészet jelenlegi épületébe, akkor már három műszakban dolgoztak. Akkor
épült tőlük nem messze a turbinacsarnok, és
éjszaka az egész olyannak tűnt, mint egy hatalmas méhkas. Lógtak az emberek a kiálló
vasrudakon, mint pók a falon, tartották a hegesztőpálcát a kezükben, és csak a villogó fényeket lehetett látni. Ez a kép még a mai nap
is él benne. Fiatalon másképp látták a világot,
rácsodálkoztak a technológiára, a hatalmas,
monumentális építményekre, berendezésekre. Másfél évig volt katona, és már ez alatt az

időszak alatt kezdett a zenével foglalkozni.
Főleg a tiszti klubba, majd rendezvényekre is
kapták folyamatosan a meghívásokat a zenekarával. Később civilként annyi elfoglaltságot
adott a zenélés, hogy már nem lehetett összeegyeztetni a három műszakos munkarenddel.
Szeretett volna olyan munkakörbe kerülni,
hogy a munkahely és a szabadidős elfoglaltsága is kellő mértékben összeegyezethető
legyen. Abban az időben alakult meg a kondenztisztító csoport a vegyészeten belül Sós
József vezetésével. Oda került víztisztító-kezelőként. Ez egy húszéves időszak volt. A csoportvezetője nagyon jó szakember volt, akitől
nagyon sokat tanult, szívesen emlékszik erre
vissza a mai napig is, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttük. Átadta azt a tudást,
amit csak lehetett. Nagy munkákban vettek
részt, mint például a rendszer gyantával való
feltöltése. Nem volt egyszerű feladat, sok kollégának fejtörést is okozott ez a művelet. Számukra új dolog volt, hiszen tapasztalat még
igazán nem volt. Volt egy technológia, amit
átvettek az orosz tervezőktől, de ez eddig még
csak elvi síkon működött. Végül sikerült közösen megoldani a feladatot, ami ma már egyszerűen, rutinfeladatként működik.
Közben Misi zenei karrierje is felfelé ívelődött. Munkahely, család, zenélés, egyre nehezebben tudott mindenhol helytállni. Ezért
úgy döntött, hogy a zenélést a háttérbe kell
szorítania és előtérbe kellet kerülnie a többinek. Ezek után került a vízlágyítóba Fejes
István művezetőhöz műszakvezetőnek, ennek már nyolc éve. Nagyon jó a közösség, a
társaság. Sok kollégája szinte akkor született,
amikor ő az erőműbe került. Furcsa helyzet és
nehéz kimondani, de ilyen fiatal a kollégák átlagéletkora. Úgy gondolja, ennek van jó oldala
is, hiszen nem engedik a fiatal kollégák se fizikailag, sem szellemileg ellustulni az idősebb
kollégákat.
Mihály felesége masszőr, három fiuk közül a legnagyobb már dolgozik, a két kisebb
pedig 7. és 8. osztályos. A fiúk is örökölték a
zene iránti szeretet, mindegyik zongorázott,
jelenleg a két kisebb fiúnak saját zenekara
van, akik már színpadképesek, és bármikor
elő tudnak állni akár egyórás műsorral is.
Nagy büszkeség tölti el, ha hallja a fiait zenélni, hiszen régi önmagát látja mindháromban.
Édesapja 82 éves, aki szintén erőműves volt,
13 éven keresztül. Szőlővel és borászattal foglalkozik nyugdíjasként, fia besegít az ottani
földmunkákba is, ha szükséges. A három műszak mellett nem könnyű egyensúlyt tartania
a munkahely-család-szabadidő tekintetében,
nagy toleranciát kíván az egész családtól.
Szabadidejében sokat olvas és mivel családi
házban laknak a ház körül bőven akad tennivaló. Saját kertjüket rendezgeti, ahol rengeteg
a gyümölcsfa.
Legbüszkébb az életében a családjára, akiket össze tud fogni, ha kell. Azt szeretné átadni, amit ő kapott a szüleitől: úgy bánjunk
másokkal, ahogy mi is szeretnénk, hogy bánjanak velünk. Mindig azt tanította a gyermekeinek, hogy azt kapják vissza az élettől, amit
ők adnak. Mindenképp fontosnak tartja segíteni őket, az élet minden területén, ez tölti ki
az egész életét. Szívesen eljátszik a nyugdíjazás gondolatával, de még fiatalok a gyermekei,
továbbtanulás előtt állnak. Még sokáig szeretne dolgozni és helytállni a munkahelyen, és
támogatni őket.

Orbán Ottilia

Újabb négy évre akkreditált
státuszban a vegyészeti laborok
A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT)
Akkreditáló Bizottsága a vegyészeti
ellenőrzési osztály részére – vizsgálólaboratóriumként – 2013. szeptember
18-tól 2017. szeptember 17-ig érvényesen az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
szabványnak való megfelelőséget igazoló akkreditált státuszt odaítélte.
Az eljárás során a vegyészeti ellenőrzési osztály (veo) mindhárom
laboratóriuma: a fémvizsgáló és minőség-ellenőrző, a radiokémiai és
analitikai, valamint az üzem-ellenőrzési laboratórium önálló egységként
lett akkreditálva a saját vizsgálati területén.
Az akkreditáció megszerzésének
szigorú feltételei vannak, hogy csak a
legfontosabbakat említsem: a vonatkozó szabvány szerinti minőségirányítási rendszert kell kiépíteniük és működtetniük, bizonyítaniuk kell, hogy a
vizsgálati igénynek és céloknak megfelelő mintavételi és mérési módszereket alkalmaznak, rendelkezésükre
állnak-e a szükséges személyi, műszaki és gazdasági feltételek. A veo 2002.
december 17-től rendelkezik akkreditált státusszal, amit 2005-ben és 2008ban is sikeresen megújítottak még az
előző ciklus lejárta előtt. A mostani
eljárás kicsit nehézkesebb volt, épp 9
hónappal tartott tovább a tervezett
fél évnél, és rengeteget dolgoztak rajta, hogy a NAT és a 7 fős minősítői csoport igényeinek is megfeleljenek. Már

ségük és alkalmasságuk bizonyítása
jelenti: minden vizsgálati területen,
a 4 éves ciklus alatt legalább egyszer
ún. jártassági vizsgálaton kell részt
venniük és megfelelő eredményt elérniük. Több éve a fémvizsgáló csoporttal az SPL-Bohumín által szervezett
„Proficiency Test”-ben vesznek részt
jó eredménnyel, a minőség-ellenőrző
csoporttal a QuacoDuna interkalibrációs vizsgálatban vízvizsgálatok területén értek el szép eredményeket,
amit minden laboratóriumra ki kell
terjeszteniük. Ha speciális területeken
nincs külső intézetek által szervezett
vizsgálat, maguknak kell megszervezni, végrehajtani a vizsgálatokat és kiértékelni az eredményét. Így végeztek
laboratóriumok közötti összemérést
cégen belül a KVO kibocsátás-ellenőrző laboratóriumával és környezet-ellenőrző laboratóriumával, valamint a
vértesi erőmű központi laboratóriumával is. És persze itt vannak az éves
felülvizsgálatok a NAT részéről, amiken szintén meg kell felelniük.
Ebben a sikerben a veo minden
beosztottjának és vezetőjének része
van, és szeretném ez úton is megköszönni kitartó és precíz munkájukat,
elkötelezettségüket a közös cél iránt,
hogy megszerezzük és sikeresen megtartsuk akkreditált státuszunkat. Nem
feledkezhetünk el a felsőbb vezetőink
támogatásáról sem, hisz az akkreditáció megszerzésének és megtartá-

a benyújtott dokumentáció átvizsgálása is sokkal tovább tartott, majd az
eddigi egynapos helyszíni szemlékkel
ellentétben 4 napon keresztül vizsgálódtak a laboratóriumok területén, és
minden tevékenységüket alaposan
átvizsgálták. Voltak jogos és előremozdító észrevételeik is.
A laboratóriumok alapvető feladatköre nem változott, csak az akkreditálási okiratban most már elkülönítetten jelenik meg az egyes egységek
vizsgálati területe, bár a gyakorlatban
is összekapcsolódnak: például ugyanazt a primer köri mintát vizsgálja az
üzemellenőrzési laboratórium bórsav- és hidrazintartalomra, amiből a
radiokémiai és analitikai laboratórium
korróziótermékeket és aktivitáskoncentrációt mér. A többletmunkát a
minden területre kiterjedő, naprakész
adminisztráció, valamint a felkészült-

sának jelentős anyagi vonzata is van.
A veo minőségirányítási megbízottjaként én fogom össze az akkreditációval kapcsolatos munkát, feladatom
a minőségirányítási dokumentáció
kezelése, a NAT-tal való kapcsolattartás és ügyintézés, ami rengeteg időt
igényel, de a kollégáim támogatása
nélkül lehetetlen és értelmetlen lenne
ez a munka is – hangsúlyozta Komlósi
Éva laborvezető.
A további céljuk az, hogy igyekezzenek lépést tartani az analitikai módszerek fejlődésével, az elavult és már
nem megbízhatóan teljesítő műszereiket korszerűbbekre, jobb teljesítményűekre cseréljék. Ilyen esetben az új
műszerekre és vizsgálati módszerekre
is szeretnék megszerezni az akkreditációt. Jelenleg is dolgoznak ezen, és
reméljük, a jövőben is lesz ilyen feladatuk.
Orbán Ottilia
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A WANO helyi képviselője az elmúlt időszak feladatairól
Az Atomerőmű újság júniusi számában bemutattuk az Atomerőműveket
Üzemeltetők Világszövetsége (WANO)
új kezdeményezését a helyi képviselői
rendszer kialakításáról. Emellett átfogó képet adtunk a WANO Paksi Atomerőműbe akkreditált helyi képviselője,
Lakatos Gábor munkájáról. Az alábbiakban szintén ő nyilatkozik szerkesztőségünknek az eltelt időszak konkrétumairól, feladatainak előrehaladásáról.

–– Mi jelentette az elmúlt hónapok feladatainak gerincét?
–– A WANO Moszkvai Központjának
szakemberei felmérték, hogy a régió atomerőművei közül melyiknek milyen szintű
támogatásra van szüksége ahhoz, hogy a
nukleáris biztonságra irányuló tevékenységét magasabb szinten tudja ellátni. Ehhez egyfajta első közelítéses kategorizálást
végzett, illetve támogatási rangsort állított
fel a szóban forgó atomerőművek viszonylatában.
–– Milyen kritériumok alapján történt ez
a kategorizálás?
–– A kritériumok két fő szempont köré
épülnek. Az egyik az adott atomerőműnek
a WANO-programok kapcsán mutatott aktivitása. Ezen például azt értjük, hány WANO-programot fogadott be vagy hogyan
teljesítette a WANO felé vállalt kötelezettségeit. A másik szempont az atomerőművek nukleáris biztonsági teljesítményének

megítélése a WANO-mutatók alapján. Ezek
a mutatók hasonlóak a Paksi Atomerőmű
Biztonsági Mutatórendszerének (BMR)
mutatóihoz, de azoknál átfogóbb jellegűek,
kizárólag a fő biztonsági tulajdonságokra
fókuszálnak, így például a kollektív dózisra, a biztonsági rendszerek rendelkezésre
állására vagy az üzemzavari működések
számára. Idekapcsolódik ugyanakkor a
WANO négyévenkénti nagy vizsgálatain
feltárt hiányosságok figyelembevétele is.
Az atomerőművek mindezek alapján végrehajtott besorolása fényében határozzák
tehát meg a következő évben esedékes
konkrét támogatói programot minden
egyes erőmű tekintetében. Mivel a WANO
Moszkvai Központjának történetében ez
egy új kezdeményezés, fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre első közelítésről van szó,
amit minden bizonnyal finomítani kell
majd. Ugyancsak fontos hangsúlyozni,
hogy a támogatói programokat a WANO
az érintett atomerőművet bevonva, vele
közösen határozza meg. Ennek során teljes konszenzusra törekszik. Mindez egyébként már csak abból is következik, hogy a
WANO szövetségében való tagság teljesen
önkéntes. Ám másfelől természetesen itt is
igaz, hogy a kritikát nem feltétlenül fogadja
mindenki szívesen, tehát a WANO részéről
a konszenzuskeresés mellett is szükség van
egyfajta szakmai határozottságra, illetve
céltudatosságra.
–– Milyen kategóriákat alakítottak ki az
erőművek támogatási szükségletének rangsorolására, és melyik kategóriába sorolták a
Paksi Atomerőművet?
–– Három kategóriát alakítottak ki. Az
1-es a legjobb, a 2-es és a 3-as kategória pedig az egyre gyengébb minősítést elért erőműveket foglalja magába. Ez másfelől tehát
azt mutatja, hogy minél nagyobb számú

kategóriába sorolnak egy erőművet, annál
több és magasabb szintű támogatás lehet
indokolt az esetében. A Paksi Atomerőmű
az 1-es, azaz a legjobb kategóriába került,
ez azonban nem jelenti azt, hogy a WANO
szakembereinek ne lennének javaslataik a
számára.
–– Milyen konkrétumok tudhatók már
most a Paksi Atomerőmű számára előirányzott támogatási program tartalmát illetően?
–– Egy átfogó program körvonalazódik,
amely a főjavítások biztonságos előkészítésének és végrehajtásának fejlesztésére
irányul. Ennek a körébe tartozik például a
főjavítások optimális végrehajtási hosszainak elérése is.
–– Érdekes, ez utóbbira elsősorban mint
gazdasági szempontra szoktunk gondolni.
–– Igen, ugyanakkor biztonsági szempontot is takar, mivel a főjavítások időtartamának optimalizálásával a karbantartásra kivett biztonsági rendszerek
üzemképtelenségi idejét, illetve a redundanciájuk csökkenésének idejét is minimalizáljuk. Ilyen módon tehát nemcsak
a profit, hanem a biztonság is növelhető,
azaz két szempont szerencsés egybeeséséről van szó.
–– Visszatérve a Paksi Atomerőmű számára előirányzott támogatói programra:
Hogyan artikulálódik konkrét, operatív feladatokká a főjavítás előkészítése és végrehajtása fejlesztésének általános célkitűzése?
–– A WANO egy, a főjavításokra specializálódott, nagy tapasztalatú szakértői
csoportot hoz létre, kifejezetten a Paksi
Atomerőműre fókuszálva. A csoport monitorozza az atomerőmű ilyen irányú tevékenységét. Ennek során 2014-ben egy hétig
tartó helyszíni vizsgálatot is végez, majd
ezt követően megfogalmazza a konkrét
javaslatait. Amennyiben ezeket a javasla-

tokat az atomerőmű menedzsmentje még
mindig nem tartaná elég konkrétnak, különböző benchmarking technikákkal, azaz
más erőművek jó példáinak tanulmányozásával alakíthatja ki a javuláshoz szükséges intézkedési tervet.
–– Mi a te személyes feladatod mindebben, illetve az elmúlt időszakra visszatekintve, mely feladataidat említenéd meg
ezek mellett, mint legfontosabbakat?
–– Egyfajta összekötő szerepem van az
említett szakértői csoport és az atomerőmű
között. Logisztikai, dokumentációs, illetve szervezési feladatokat végzek. Fontos
ugyanakkor, hogy a biztonsági igazgatóság
hasonló kapcsolattartói funkciója mellett
az én szerepköröm fokozott függetlenséget biztosít, azaz a vizsgált jelenségek elfogulatlanabb megítélését teszi lehetővé. Az
egyéb feladatimat illetően a WANO partneri vizsgálataiban való részvételt említeném. Szám szerint öt vizsgálatban vettem,
illetve veszek részt az idén. Az évet japánban kezdtem, a mihamai atomerőmű vizsgálatával, majd a csehországi temelini, a
szlovákiai mochovcei és bohunicei erőművek következtek. Ez év utolsó hónapjaiban
még egy WANO-vizsgálaton veszek részt
a bulgáriai Kozlodujban. Nem mellékes
feladatot jelentett az sem, hogy ehhez egy
minősítési folyamatot kellett teljesítenem,
amely szakmai és nyelvvizsgát is magába
foglalt.
Prancz Zoltán

Önsegélyezős pénztári módosításokról
Küldöttközgyűlési beszámoló
A Pannónia Önsegélyező Pénztár 2013. október 2-án megtartotta küldöttközgyűlését.
A 11.00 órára meghirdetett küldöttközgyűlés – a képviselt tagok 44,83%-os
aránya miatt – határozatképtelen volt. A
meghívóban foglaltak szerint 11.30 órakor
megismételt küldöttközgyűlés került megtartásra változatlan napirendi pontokkal,
amely a megjelentek számától függetlenül
határozatképes volt.
A küldöttközgyűlésen a pénztár működésével összefüggő kérdések, a CIG Partnerség tagjaival kötött együttműködési
megállapodás, valamint az alapszabály módosításának elfogadása volt napirenden.
A küldöttközgyűlés napirendi pont jai:
1. A Pannónia Önsegélyező Pénztár
alapszabályának módosítása és elfogadása
2. A CIG Pannónia Biztosító, a Pannónia
Nyugdíjpénztár és a Pannónia Önsegélyező Pénztár közötti „Együttműködési megállapodás” módosításának elfogadása és jóváhagyása
3. Egyebek
Az alapszabály módosításának fontos
eleme volt a szolgáltatások utalási költsé-

gének aktualizálása. Az előterjesztett módosítási javaslatot a küldöttek egyhangúan,
tartózkodás nélkül elfogadták, így a pénztárban az utalási költségek 2014. 01. 01-jétől
a következőképpen alakulnak:
A házipénztárból történő kifizetések
maximális összegét a pénztár jogosult limitálni, amelyről a honlapján hirdetményt
helyez el.
A postai, lakcímre történő kifizetések tekintetében*:
- 20 000 Ft-ig
370 Ft
- 40 000 Ft-ig
515 Ft
- 60 000 Ft-ig
620 Ft
- 100 000 Ft-ig
810 Ft
100 000 Ft felett 810 Ft + minden megkezdett 100 000 Ft felett + 630 Ft
Banki utalásnál:
–munkáltató felé történő egyösszegű utalás esetén 80 Ft
–pénztártag részére történő utalás esetén
250 Ft Házipénztárból történő kifizetés esetében változatlanul 350 Ft.
A postai, lakcímre történő utalás költsége minden évben a Magyar Posta díjszabásával megegyező mértékben változásra kerül. (*2013. évi díjszabás a Magyar Postánál)

A CIG Pannónia cégcsoporttal korábban megkötött és aláírt „Együttműködési
megállapodás” módosítására azért volt
szükség, mert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) a
2013. július 8-án keltezett H-JÉ-IV-30/2013.
számú határozatában kötelezte a pénztárat
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel és a
Pannónia Nyugdíjpénztárral, a CIG Partnerség tagjával kötött együttműködési megállapodás módosítására annak érdekében,
hogy annak rendelkezései megfeleljenek a
jogszabályi előírásoknak.
A szükséges módosításokat a pénztár
és az érintett partnercégek elvégezték, és
a módosított, aláírt és a küldöttközgyűlés
által elfogadott „Együttműködési megállapodás” a PSZÁF felé megküldésre került.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében
a pénztár vezetése tájékoztatta a küldötteket a pénztárnál nemrégiben lefolytatott
átfogó felügyeleti (Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete) vizsgálatról, és az azon
tapasztalt észrevételeiről.
A módosított alapszabály, valamint a
küldöttközgyűlés jegyzőkönyve az aláírásokat követően honlapunkon (http://pannoniaosp.hu) elérhetőek lesznek.

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 75/50-74-31-es
telefonszámon nyújtunk.
AEM
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NEI SmartBrief
A Chicago Bridge & Iron is beszáll
a kínai atomerőmű-építésbe
Az országban jelentős szerepet szánnak az atomenergiának
Szinte végső megoldásnak tekintik a kínai döntéshozók az atomenergia egyre növekvő felhasználását,
mivel annak előnyei egyértelműen jobbnak látszanak
a szél- és fosszilis energiánál. Az amerikai vállalat lehetőséget kapott arra, hogy közös cég formájában részt
vehessen a kínai nukleáris beruházásokban, partnere
az erőmű-beruházásokat folytató állami cég egyik alvállalata lesz. A megállapodás szerint mérnöki, beszerzési, építési, üzembe helyezési projektfeladatok várnak
az amerikai partnerre, illetve műszaki támogatást kell
nyújtania a beruházások során. A Kínai Energiahivatal
jelentése szerint a hazai energiaszektor alapjává fogják tenni a nukleáris energia alkalmazását a következő
10-20 évben. A tervek szerint százezres nagyságrendű
atomerőművi kapacitás jelenik meg ebben az időszakban. A nemzeti fejlesztést felügyelő hivatal közleménye
szerint csak 2013-ban 3240 MW új kapacitás indulása
várható.
Az Állami Tanács 2012 óta négy atomerőmű építését engedélyezte, és 2020-ig további harmincra ad
ki engedélyt. A gyors növekedés oka a Kína közép- és
hosszútávú atomerőmű-fejlesztési terveiben szereplő
igények kielégítése. Az együttműködésből származó
előnyök tovább erősíthetik az amerikaiak piacszerzési
törekvéseit is.

Újabb probléma a Beaver Valley
atomerőműben
Még egy lyukat találtak a konténment acélburkolatán
A First Energy Corporation cégnek újabb, rozsda
okozta problémával kell szembenéznie. Az 1. blokkot október elején állították le karbantartásra. Mivel a
2009. évi karbantartás során tűhegynyi lyukat találtak
az acélburkolaton, most is hozzáfogtak a rozsda jeleinek kutatásához – és megint felfedeztek egy lyukat. Az
NRC által kiadott jelentés szerint a tömörtelenség egy
festékbuborék alatt keletkezett a belső falon, és teljesen átette magát a 9 mm-es lemezen. A lyuk hossza
most jelentős, 10 mm körüli. Ultrahangos készülék
eredményeire alapozva a cég szakértői úgy vélik, hogy
megtalálták a hiba okát. A vizsgálat valamilyen „szálas” anyagot jelzett a burkolat mögött. Valószínűleg
egy ott felejtett fadarabka maradványait találták meg
a lemezburkolat és a megerősített betonszerkezet között – közölte Jennifer Young szóvivő. A hatóság ellenőrei vizsgálják a kialakult helyzetet. Sajnos az esemény
miatt megszaporodhatnak az atomenergiát bíráló vélemények. A kérdés most az, hogy a reaktor eddigi üzeme
veszélyt jelentett-e a környezetre. A pici lyuk nem nyitott ablakot a környezet felé, de lehetőséget biztosított
radioaktív anyagok kijutására baleseti helyzetben, és az
üzemeltetőnek meg kell fontolnia más vizsgálati eljárások bevezetését is.
Forrás: NEI SmartBrief, 2013. október
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Bangladesben orosz szállítású
atomerőmű épül
Megállapodásban rögzítették az első fázis részleteit
A Bangladesi Atomenergia-bizottság egy Oroszországgal kötött egyezményben rögzítette a Roopur atomerőmű építési
munkálatainak első ütemére vonatkozó munkák részleteit. A
konkrét tartalom a tervezési időszak tevékenységeire vonatkozik, amiknek elvégzésére két évet szánnak a partnerek. A
cél azon dokumentumok megalkotása, amelyek szükségesek
az építési engedély beszerzéséhez. Az ünnepélyes aláírási ceremónián sor került a létesítmény alapkövének elhelyezésére
is. A rendezvényen megjelent Sheikh Hasina Wazed miniszterelnök és Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója. A
Dakkától 160 kilométerre felépülő atomerőmű kb. 10-15%át fogja fedezni az ország villamosenergia-szükségletének.
A reaktortechnológia várhatóan az AES-2006 nyomottvizes
típus módosított változata lesz. A telephely-rendezési munkák 2014 elején kezdődnek, az építkezés 2015-ben indul.
A blokk indítását 2020-ban tervezik, az üzemeltetés és az
üzemanyaggal való ellátás a Roszatom feladata lesz.

Megérkezett Sellafieldbe az utolsó
nagy bepárló
A Costain cég óriási doboza 525 tonnát nyom
A beépítésre váró berendezés hossza 27 méter, szélessége 7
m, magassága 12 m. A rakomány szeptember 24-én, a telephely melletti tengerparton érte el biztonságos körülmények
között a szárazföldet. Indítóállomása Ellesmere Port volt, az
út kilenc napot vett igénybe, majd újabb egy nap kellett a telephelyre való beszállításra. A „D” jelű bepárló épület (EVAP
D) nagy aktivitású folyadékok kezelését végzi majd, kibővítve a jelenleg működő egységek kapacitását. Használatukkal
megoldható a bepárlási maradék üvegesítése, így előkészítve
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A telephelyen lévő tároló fogadja az 1-3. blokk üzemanyag-kazettáit
A blokkok pihentetőmedencéiből és a reaktorok aktív zónájából folyamatosan távolították el a fűtőanyagot annak a programnak a keretében, ami a telephely átfogó leszerelési folyamatának része. Az
erőmű teljes üzeme alatt több mint 21 ezer kiégett üzemanyagköteg
gyűlt össze a telephelyen. Szeptember 28-án az 1. blokkról származó
sértetlen kazetta volt az utolsó darab, amit a most üzemelő átmeneti
tárolóba szállítottak (ez egy vizes rendszerű medencecsoport, neve
ISF-1). Erről a blokkról 2011 decembere óta 1333 kazettát szállítottak ide. A 3. blokkról 2010 szeptemberére fejeződött be a kiszállítás,
míg a 2. blokki sértetlen kontingens betárolása 2012 novemberében
fejeződött be.
Továbbra is dolgoznak az 1. és 2. blokk pihentetőmedencéiben
tárolt sérült kazetták kiszállításának előkészítésén, bár az erőmű
nem adott információkat a sérülések milyenségéről és a darabszámokról. Az ISF-1 1986-ban kezdte meg működését, de tervezési
sajátosságai nem teszik lehetővé az összes elhasznált üzemanyag

ték be, ezzel a beruházás építészeti állapota
95%-ot ért el – áll a cég közleményében. A több
száz tonnás tartály vízi úton jutott el a beépítés
helyére. A tervezési, hegesztési és összeállítási
munkák időigénye mintegy 50 ezer óra volt. Az EDF 2012 decemberében jelentette be, hogy a program költségvetése 2 milliárd
euróval nőtt (most 8,5 milliárd), az első villamosenergia-szolgáltatás várható időpontja 2016. A 2006-ban indított beruházás befejezését akkor 2012-re tervezték, a késedelmet most elsősorban
gazdasági okokkal magyarázzák.
Forrás: NucNet, 2013. október

Varga József

Megérkezett a reaktortartály
a Flamanville telephelyre
A 3. blokk főberendezését sikeresen Észak-Franciaországba szállították
Az Areva közleménye szerint a berendezés hosszú utazása
szeptember elején kezdődött és közel egy hónapot vett igénybe. A jelentős esemény fel fogja gyorsítani a nukleáris kör építési
munkáit és az elektromechanikai szerelési tevékenységekre is jó
hatással lesz. A reaktorépületbe történő beépítésre a következő
hónapokban kerül sor. A konténment dómját július 16-án emel-

Csernobilban befejeződött
a sértetlen üzemanyagok
átszállítása

azt a tárolásra. Az új berendezésben két nagy főtartály található, továbbá mintegy ötezer méternyi, nagy tömörségű
saválló csővezeték. Huszonhárom kisebb edény szolgálja az
anyagok olyan finomítását, hogy végül a termék megfeleljen
a nukleáris szabványoknak.
A berendezés gyártásában 150 fő vett részt. A telephelyen a
projekt jelentős mérföldkövének tekintik a sikeres szállítást,
örömmel tölti el a megrendelőt, hogy a program egy kritikus eleme megérkezett – nyilatkozta Rob Phillips, az EVAP D
programigazgatója. Most már a teljes rendszer összeállítására kell fókuszálni, aminek során kb. 1200 hegesztési varratot
kell elkészíteni. Ezt követően kerülhet sor az inaktív próbákra. Ehhez el kell végezni az erősáramú és az irányítástechnikai kábelezést is, hogy végül 2016-ban megkezdődhessen
az üzemszerű működés. Összességében a Costain tizenegy
modult tervezett, gyártott és szállított az EVAP D épületbe. A
most futó beruházás Nagy-Britannia legnagyobb költségvetésű nukleáris projektje.

Elkészült a háromezredik orosz
üzemanyagköteg az Areva számára
A TVEL gyártóüzeme teljesítette a francia megrendelést
A jelentős esemény alkalmából kisebb ünnepségre is sor került szeptember 27-én. Ez az üzemanyagcella a svájci Gösgen
atomerőműbe kerül majd. Az Areva és a Masinosztroityelnyij Zavod között 1994-ben kezdődött az együttműködés,
amikor befejeződött a minősítési eljárás az Areva által gyártott, nyomottvizes reaktorok üzemanyagára vonatkozóan.
Már 1996-ben elkészült az első köteg, ami a német Obrigheim atomerőműbe került. Jelenleg Nyugat-Európában tíz
nyomottvizes vagy forralóvizes blokkon használják az orosz
üzemanyaggyár termékeit.
Forrás: NEI Magazine, 2013. október
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befogadását. Folyik a száraz átmeneti tároló kivitelezése, amelynek
munkálatait egy amerikai bázisú cég, a Holtec International végzi.
Ha 2015-ben elkészül, fogadni tudja majd az összes kiégett üzemanyagot legalább százéves tárolásra.

Az úszóegységre került mindkét
reaktoregység
Beemelték a hajótestbe a szinte komplett fővízkört
Jelentős eseményre került sor az új típusú erőmű építése során. A
220 tonnát nyomó gőztermelő egységek (a 35 MW-os reaktor, a
gőzfejlesztők és a térfogat-kompenzátor) egy csoportot képeznek,
és így kerültek beemelésre speciális fészkükbe szeptember végén
és október elején. A szerelési/építési munkák a szentpétervári Balti
Hajógyárban folynak, a mostani műveletekhez speciális úszódarut
használtak. A technológiai megoldásokat az OKBM Afrikantov cég
szállította a Lomonoszov akadémikus nevét viselő úszó szerkezethez.
Az összeszerelés és az előzetes tesztek Nyizsnyij Novgorodban történtek meg, az AtomEnergoProjekt telephelyén (NN-AEP). Az Izhorskiye
Zavody gyártotta a
két reaktortartályt,
míg az NN-AEP a
reaktorok
egyéb
szerkezeteit készítette el, és elvégezte
a végszerelést is. A
kész egységek a hajógyárban pihentek
addig, amíg a hajótest el nem készült fogadásukra. A megrendelő
úgy látja, hogy a munkálatok jelentősen felgyorsultak az utóbbi hónapokban, ez pedig erős bizalmat biztosít számukra az úszó erőmű
időben történő elkészülését illetően – nyilatkozta Szergej Zavjalov, a
Roszenergoatom vezérigazgató-helyettese.
Forrás: World Nuclear News, 2013. október
Varga József
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Az ördög nem alszik!
Kerékpárral az útkereszteződésekben
Lassan véget ér a kerékpáros
szezon, szerencsére most különösen hosszúra nyúlt, hiszen
az idei ősz elkényeztetett minket. A mindennapok része lett már
sokaknál az új bicikliút használata.
Vannak, akik munkába is szívesen járnak biciklivel, mások sportolásként, kikapcsolódásként kerekeznek végig
rajta, de sokan kocogásra vagy akár botozásra (nordic
walking) is használják. Meggyőződésem, hogy biciklivel
munkába járni nem csupán sportosság kérdése, erősen
közrejátszik az is, hogyan tudjuk a napirendünkbe beilleszteni azt a majdnem egy órát, amelyet igénybe vesz,
van-e erre plusz egy óránk úgy, hogy még az otthoni feladatokat is el tudjuk látni.
Tekintsük át, hogy amíg beérünk az erőműbe vagy
hazafelé tartunk, mire kell különösen figyelnünk, és itt
most az útkereszteződésekre gondolok elsősorban, mivel
az útkereszteződések a leginkább balesetveszélyes részei
az útnak.

Elérkezünk az erőmű Északi bejárójához, ahol az erőműből kijövő autósoknak stoptáblájuk van, mindenképpen elsőbbséget kell adniuk a kerékpárúton haladóknak.
A 6-os út felől érkező autósoknak – mivel ők a kanyarodó
járművek – szintén elsőbbséget kell adniuk a kerékpárosoknak. Itt tehát határozottan a kerékpározónak van
elsőbbsége, de legyünk megfontoltak! Lassítsunk le a
kereszteződés előtt, és az éppen érkező járművezetővel
szemkontaktust teremtve győződjünk meg, hogy csakugyan észrevett-e bennünket. Ebben a kereszteződésben

nagy a csábítás, hogy elkanyarodjunk a belső út felé, de a
belső utat nem használhatják biciklisek, így itt csak azok
kanyarodjanak be, akik az északi portáig mennek. A belső út sajnos nem biztonságos a biciklisek számára, mert
nem elég széles és a forgalom is jelentős rajta műszakváltásoknál, ezért is helyeztek el ide „Kerékpárral behajtani
tilos!” táblát.
A Déli bejárónál lévő kereszteződés Paksról jőve teljesen megegyezik az Északi bejáróval, hasonló szempontokat kell figyelembe vennünk, azzal a különbséggel, hogy
bekanyarodunk az erőműbe bevezető útra. A Csámpa
felől érkezőket az átkelésben egyedül a villogó sárga lámpa segíti, ezért az átkelésüket a lehető legnagyobb körültekintéssel kell megtenniük a stoptáblához érve, mert ez
itt teljesen külterület, az autósok nagyobb sebességgel
haladnak, mint Pakshoz közeledve.
Végül szeretném összefoglalni, hogy melyek azok a
legfontosabb viselkedési minták, amelyek megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a közúti kerékpáros közlekedést: Mindig látszódj, teremts szemkontaktust, ne
haladj szorosan az út jobb szélén, és ne bringázz a járdán. Amennyiben ezekről még bővebben is szeretne tájékozódni a kedves olvasó, feltétlenül ajánlom www.kerekparosklub.hu oldalt, ahol praktikus, jól használható
tanácsokat olvashat a kerékpáros közlekedésről. A „Kerékpárosklub kisokos” c. ingyenesen letölthető ismertetőjük mindenképpen megérdemel egy átolvasást, hogy a
tavaszi szezont még felkészültebben várjuk.
SJ

Családbarát programajánló
Paksról kiérve a 6. sz. főútra a kereszteződésben a
gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is van kijelölt útszakaszuk az átkelésre, ebben a kereszteződésben biciklivel is áthajthatunk. Ne feledjük, hogy más esetben,
amikor a zebrát használjuk átkelésre, akkor a biciklisnek
is gyalogosan, a biciklijét tolva kell átkelnie az úton! A
legjobb, ha nem sietjük el az átkelést, és alaposan körülnézünk, erre hívja fel a figyelmet a nekünk szóló stoptábla is. Csak akkor induljunk el, ha meggyőződtünk arról, hogy biztonságosan át tudunk érni. A másik oldalra
átérve, a Volán telepről jövő úton is át kell kelnünk. A
kanyarodó járműveknek elsőbbséget kell adniuk azoknak a kerékpárosoknak, akik keresztezik az utat, amelyre éppen kanyarodik a jármű. Az ilyen esetekben mindig
meg kell győződni, hogy a kanyarodó jármű megadja-e
számunkra az elsőbbséget, és ennek a legjobb formája,
ha szemkontaktust teremtünk az autóssal, mert így győződhetünk meg egyértelműen arról, hogy valóban észrevett-e bennünket. Csak akkor tudunk időben reagálni,
ha kellően lassan haladunk, és van időnk még megállni
is, ha egy autós figyelmetlen lenne.

A Paksi Atomerőmű szervezésében december 7-én megrendezésre kerülő Adventi Egészségkuckó Napra szeretettel hívnak minden érdeklődőt, aki szeretne egy kellemes és
kreatív adventi készülődésben részt venni.
A programok között szerepel: adventi koszorú készítése,
adventi nosztalgiafotózás, arcfestés, agyagozás, kézműves
foglalkozások: karácsonyi képeslap készítése, karácsonyi díszek készítése, só-liszt gyurma, gyöngyfűzés, búzaültetés.
A nap során vendég lesz a Mikulás, aki szaloncukorral díjazza az ügyes kezű gyerekeket.

Te

A programok délelőtt 10.00 órától kezdődnek az Egészségközpontban.
A nap folyamán a résztvevők megtekinthetik a Holle anyó színházi előadást (10.00 és 14.00 órai kezdettel) a
Csengey Dénes Kulturális Központban, a nap programját a
100 Folk Celsius együttes koncertje zárja az ESZI Sportcsarnokban.
Minden érdeklődő kisgyermeket, családot, felnőttet szeretettel várnak a több helyszínen zajló rendezvényre!
LILI

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!

A következő kereszteződés a hatos út lámpás kereszteződése a régi Opel kereskedésnél. Aki a lakótelepről levezető bicikliúton jön, az is itt csatlakozik az erőműbe
vezetőre. Amennyiben működik a lámpa, csak zöld jelzésnél keljünk át, de ha villogó sárga lámpa világít, akkor a KRESZ-táblák szerint kell közlekedni, és stoptábla
mutatja a kötelező megállást, és az alapos körülnézést. A
Volán telep felől érkezők átkelését szintén lámpa segíti.

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.
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Munkatársaink szabadidőben
A berlini maraton egyike azoknak a legnagyobb utcai futóversenyeknek, amelyeket beválogattak a World Marathon
Majors (Boston, Chicago, New York, London, Berlin, Tokyo) sorozatba. A klasszikus 42,195 km-es verseny Berlin
(korábban Nyugat-Berlin) nevezetességeit érinti, amelyet
1974 óta éves rendszerességgel rendeznek meg minden év
szeptemberének utolsó hétvégéjén. Az idei versenyen szeptember 29-én negyvenkétezer induló volt, köztük 76 magyar futó, ahol Lippai Zoltán kollégánk is az indulók között
volt.
Sokan futhattak már vele össze edzés közben Pakson.
Zoltán Pécsett született 1957-ben, általános iskolai tanulmányait matematika tagozaton, a középiskolait a Leőwey
Klára Gimnázium biológia-kémia tagozatán végezte, ahol
kiemelt szerepet kapott a matematikai oktatás. Később a
műszaki pálya felé orientálódott, így került a Kilián György
Repülő Műszaki Főiskolára, Szolnokra. Ott végzett, mint
hőerőgépész, repülőgép-tervező, a MALÉV ösztöndíjasaként. Amikor elvégezte az iskolát, három évig a Repülőgépes Szolgálatnál dolgozott. Mivel a második diplomája
hőerőgépész, jelentkezett felvételre, amit még az akkori
Erbe hirdetett meg: szakembereket kerestek az atomerőműhöz. 1983. március 17-én a turbinaosztályra került, először
mint turbinagépész, majd turbinaoperátor, végül főgépész
munkakörbe. Annak idején az üzemviteli osztály vezetője Vámos Gábor volt, és ő választott ki pár embert blokkügyeletesnek, köztük őt is. Utána a primer körbe került gépészként, ugyanúgy főgépészként is kellett vizsgázni, majd
reaktoroperátori és blokkügyeletesi vizsgát kellett tenni.
Volt egy kis kitérő, mert négy évig a biztonsági igazgatóságon volt eseménykivizsgáló, majd visszakerült az üzemvitelre az operatív tervezési csoportba, majd átkerült az
üzemirányítási főosztályra főtechnológusnak, ennek már
hat éve. Jelenleg a tokozott üzemanyag projektjéhez van
„kölcsönadva”, ahol műszakvezető − előreláthatólag − december végéig.

Célom az ötvenedik
Zolinál már a gimnáziumban
és a katonaságnál is kitűnt a futás
iránti érdeklődése és szeretete. Időközben elvégezte a Testnevelési Főiskola sportoktatói szakát triatlonban és úszásban. 1986-ban kezdett
igazából komolyabban foglalkozni
a futással. Kezdetekben nagyon sok
versenyen vett részt az országban,
miután az edzőit elvégezte, rájött,
hogy inkább a minőségi edzésre kell nagyobb hangsúlyt fektetnie. Később a maratoni futótávok
mellett a hosszútávú triatlonversenyeket is megkedvelte. Számára
kihívás a távok teljesítése, amik
egyfajta életmódot is jelentenek.
Eddig 49 hivatalos maratonon vett részt, ennek felét
külföldi városokban futotta le. Rengeteg helyen volt már,
mindegyik más jellegű volt, mások a pályák, a résztvevők.
Volt már Monacóban, Dublinban, Bécsben, Koppenhágában, Prágában, Amszterdamban, Párizsban, Barcelonában,
Madridban, Rómában, Frankfurtban, Duisburgban. Ezeket
a versenyeket általában úgy rendezik, hogy a városok nevezetes pontjain vezetik át a versenyzőt. Rómában például
Dan Brown Angyalok és Démonok c. regényének helyszíneit is érintették futás közben. Bár előfordul ilyenkor az is,
hogy nem tud körbenézni az ember. A legutóbbi versenye
Berlinben volt. Azért akart mindenképpen részt venni ezen
a versenyen, mert ide nagyon nehéz a bejutás, nagy a kihívás. A berlini nagyon nagyszabású és létszámú maraton,
az idei volt a 40. jubileumi szervezésük. 42 ezer induló jelentkezését fogadták el, és jellemzően meg volt határozva a
jelentkezés időpontja. Az előírt létszámkeret már 3 és fél óra

alatt be is telt. Ennyire népszerű ez a maraton! Az útvonalon
80 zenekar és rengeteg szurkoló buzdította a versenyzőket,
5 km-ként orvosi ellátás, mentők, görkorcsolyás orvosok
jártak föl-le a pályán életmentő készülékekkel felszerelve.
Zoli eredménye 3:09:56 volt.
A triatlon sportágban is sok emlékezetes versenye volt,
a hosszútávú triatlont (3,8 km úszás, 180 km kerékpározás,
42 km futás) már 18 alkalommal teljesítette Nagyatádon.
A verseny rendezését a Paksi Atomerőmű már 4 éve támogatja. A nagyatádi közönség és az egész város teljesen felkészült egy ilyen verseny megszervezéséhez, lefolytatásához,
a triatlonistákat már név szerint is ismerik. Jó hangulatú és
küzdelmes verseny. Mindegyik eredményére büszke, mindig úgy van vele, hogy végigcsinálta, és ez a fontos. Két évvel ezelőtti hosszútávú triatlonversenyének eredménye lett
az eddigi legjobb. Ezek a teljesítmények saját magának jelentenek örömöt és hatalmas sikert. Nagy segítsége és motiválója a felkészülésben és a versenyeken Krisztina, a párja,
aki szintén résztvevője volt a Berlin-maratonnak, ahol nagyon jó eredményt ért el, neki ez volt a 13. maratonja. Számukra ez a kikapcsolódás, új és szép helyekre utazni, sok
embert, más kultúrákat megismerni. Büszkék egymásra,
közös az élmény, közös a siker.
Távolabbi terve az, hogy minél tovább sportolhasson, ez
egyfajta bizonyítás lenne önmaga számára. A legközelebbi
cél az 50. maratonját lefutni, amire már most jelentkezett.
Párizsban 2014. április 6-án lesz, ahová 44 ezer résztvevőt
várnak a rendezők. Nyáron a következő hosszútávú triatlon
a cél, majd ősszel ismét egy maraton – a helyszín még nincs
eldöntve.
Zoltán úgy gondolja, hogy Pakson elég kivételezett helyzetben van, jó munkája és munkahelye van. Sok mindent
elért az erőműben szakmailag, elismert munkatárs, és
szeretne az újabb kihívásoknak megfelelni. Megtalálta az
egyensúlyt a munka–pihenés–sportolás–utazás között.

Orbán Ottilia

Munkatársaink és a néptánc

A néptánc azon hagyományaink egyike, melyet szerencsére nem veszítettünk el. Sőt, a fiatalok egyre jobban érdeklődnek iránta. Úgy
gondolom, hogy egyedülálló és példaértékű
ennek a néptáncegyesületnek a tevékenysége, annak ellenére, hogy amatőr táncosok a
tagjai.
Néhány anyuka kíváncsian figyelte gyermeke ügyes táncát a Bezerédj Általános Iskola
néptáncszakkörén. Egy kis szervezkedés után
felkérték az oktatót, Iker Ibolyát, hogy nekik
is tartson rendszeresen „órákat”. Így 2010 októberében megkezdték a próbákat. (Az ötlet
Farkasinszkiné Hanol Icáé és Koleszár Judité
volt, de az első alkalommal már ott volt Baginé Tóth Anikó, Tóthné Gyöngyi, aki már nyugdíjas, és Szabó Szilvi). A kezdeti 4-5 főből álló
csoport lelkesedésének eredményeként hamar megnőtt a létszám. Elsősorban az erőműben dolgozó kollégák, ismerősök és azok
családtagjai kezdték meg a tánctanulást. Povisel Istvánt 2011 februárjában kereste meg
Bernáth Zoli, mert tudta, hogy valamikor ő is
néptáncolt (még Gödöllőn, az egyetemen).
Ekkor már közel 30-an voltak, akik szívesen
mozogtak, ugráltak le egy-két kilogrammot a
kellemes magyar népzenére.
Mivel ilyen jól összejött a csapat, elkezdtek koreográfiát is betanulni. Ekkor kapták az

első felkérést a bemutatkozásra a Dunakömlődi Falunapon. Már ekkor szóba került, hogy
jó lenne valamilyen szervezetté alakulni az
eredményesebb munka és estleges támogatások, pályázási lehetőségek miatt. A fellépési ruhákat, cipőket ugyanis maguk vásárolták meg, ami jócskán megterhelte a családi
kasszákat. 2011 végétől már Paksi Szarkaláb
Néptáncegyesület néven működtek, melynek elnökévé választották Povisel Istvánt.
2012 márciusától a paksi önkormányzat jóvoltából a Csengey Dénes Kulturális Központ
Nagyklubjában tudnak próbálni hétfőnként
17 és 19 óra között. Alkalmanként pedig a
dunakömlődi faluház ad otthont számukra. A
Szarkaláb nevet szintén az „alapítók” találták
ki. Ez elsősorban a korukra utal, de ez emellett egy nagyon kedves, szép virág neve is.
Honlapjukon megtalálható mindkét magyarázat. Tagjaik nagyrészt az erőmű dolgozói
vagy azok családtagjai. A fent említetteken
kívül: Burján Tibi és neje Klári, Tinnyei Gabi és
Sanyi, Bocsorné Ica, Pukli Józsi és neje Zsuzsa.
Vighné Gizi, Vörösné Zsuzsa, Geiszlerné Bea,
Girst Katinka, Varga Kata, Kovácsné Violetta,
Döményné Mónika, Pálmainé Klári. Horváth
Klári. Nyugdíjasaik: Agod Zoli, Wollner Pali,
Laczkó Laci.
A korosztályuk alsó sávja jelenleg kicsit
feljebb kúszott. A fiatalabb tagjaik iskola után
el kezdtek dolgozni, s így a táncra már nem
maradt idejük. A csoport viszont továbbra
is várja jelentkezőket minden korosztályból.
A Paksi Szarkaláb Néptáncegyesület szep-

tember 30-tól új néptáncoktatóval működik
tovább a megkezdett úton. Oktatójuk, művészeti vezetőjük a Szaggató zenekar táncházaiból is ismert Kosnás Árpád, Fülöp Ferenc-díjas táncos, néptáncoktató. Az elmúlt közel 3
évben Dunántúli ugróst, Sárközi, Dél-alföldi
oláhos, valamint Kalocsai táncokat tanultak.
Ezekből néhányat megtartva, átalakítva folytatják a munkát, és elkezdtek széki magyar
táncokkal is foglalkozni.

A város, az erőmű, illetve szakszervezeteik
(MÉSZ, Padosz) rendezvényein szoktak fellépni. Működésükhöz támogatást is innen
kapnak. Ezért kötelezettségüknek is tartják
színesíteni programjaikat. Két alkalommal
vendégszerepeltek a spanyolországi Callelában az októberi fesztiválon is. Célközönségük
mindenki, aki szereti a magyar néptáncot,
népzenét. Amatőr, vegyes tánctudással, tapasztalattal rendelkező csoport. Siker számukra a táncok, koreográfiák megtanulása.
Persze a legnagyobb siker, ha ezt úgy tudják
előadni, hogy a közönséget magával ragadja
a zene hallgatása, a tánc, az előadás látványa,
és ezt tapssal jutalmazza.
Nagy céljaik nincsenek. Szeretnék, ha ez a
csoport sokáig tudna együttműködni, hasonló jó kedvvel, egészséggel, kondícióval, mint
eddig. Szeretnék, ha minél több emberrel –
gyermekkel, fiatallal, felnőttel – ismertetnék
meg ismét a magyar népzene, néptánc szépségét, változatosságát akár úgy, hogy közéjük állnak táncolni. Idén már valószínűleg
nem állnak színpadra, de jövőre ott lesznek
a szokásos helyszíneken, és lehetőség szerint
eleget tesznek minden felkérésnek.
Köszönetet mindazoknak akik, anyagiakkal (pályázat, adó 1%), helyiséggel, jó szóval,
biztatással támogatták munkájukat, működésüket, azoknak a családtagoknak, kollégáknak, akik hozzásegítik őket ahhoz, hogy a
próbákon, fellépéseken időben, felkészülten
tudjanak megjelenni.

Orbán Ottilia
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Bötz
Józsefné
Jucika nénit kerestem fel dunaszentgyörgyi otthonában, hogy
meséljen emlékeiről.
–– Barátságos otthon fogadott, mintaszerű rend és tisztaság. Kézimunkák mutatják a hímzés varázsát. Kérdezem Jucika nénit, ki készítette e csodás párnákat,
falvédőket?
–– Szerettem mindig a szépet, ezt a
díszpárnát még lánykoromban varrtam,
az unokáim legkedvesebb párnája. A falvédőkön a régen és a ma is divatos, szerelemmel, fiatalsággal kapcsolatos jelenetek vannak: „Erdő, mező, virág – ékes,
legszebb virág – te vagy édes”.
–– Az erőműben hol tetszett dolgozni,
milyen emlékeket őriz, mikor ment nyugdíjba?
–– Az Erbénél kezdtem dolgozni,
majd a bükkábrányi tsz-hez kerültem.
A PAV-hoz 1980-ban vettek fel. Takarítottam az orvosi rendelőben, de volt idő,
mikor két műszakba jártam. A főnököm
Adorjánné Erzsike volt, akire a mai napig szeretettel gondolok vissza. Szép időszaka volt az életemnek, 1986 augusztusában vonultam nyugdíjba.
–– Kérem, meséljen fiatal éveiről!
–– Dunaszentgyörgyön születtem. Szüleim nagyon szorgalmas, egyszerű emberek voltak. Öten voltunk testvérek. Édesapámat korán elveszítettem, nehéz életünk

volt. Férjemmel 1953-ban esküdtünk, de
sajnos rá két évre nagyon beteg lett. Lassan épült fel, de csak bot segítségével tudott járni. Anyósomékkal együtt laktunk,
nagyon szerettem őket, sokat segítettek.
Férjem a szövetkezetnél volt pénztáros,
majd amikor javult az állapota, kocsmáros
lett. Abban az időben én a cukrászüzemben kézilányként dolgoztam. Mikor letelt
a munkaidőm, mentem a férjemnek segíteni, hogy tudjon pihenni. Megragadtam
minden munkát, hogy boldoguljunk az
életben.
–– Meséljen a családjáról!
–– Nagyon szép családom van. Nincs
olyan nap, hogy valamelyik ne jönne
vagy ne telefonálna. Két lányom, négy
unokám és hat dédunokám van. Nagyobbik lányom Julianna, neki két gyermeke van. Lánya Pécsett orvos, ott két
dédunoka van. Fia Veszprémben orvos,
nekik most van egy babájuk, aki egyéves. Másik lányom Erzsike, neki egy fia
és egy lánya van. Mindketten az erőműben dolgoznak, náluk három dédunokám van.
–– Mivel tölti napjait?
–– Nyugdíjas éveim kezdetén jártam
a nyugdíjasklubba, de mióta eljárt az
idő, keveset mozdulok ki itthonról. Az
erőműtől nagyon nagy segítség, hogy
évente megkapom az Erzsébet utalványt.
Melegétkezésre költöm, naponta hozzák
az ebédemet Tengelicről. Elszállt az idő,
már betöltöttem a 82. évemet. Egyre nehezebben tudom a kinti munkákat elvégezni. Gyermekeim és az unokáim sokat

segítenek. Minden reggel elmondom az
imádságom. Nagyon szeretek olvasni.
Mivel templomba nem tudok elmenni,
naponta előveszem a bibliát. A bibliakalauzban minden napra megvan a napi
ige. Ez alapján kikeresem a Korinthusiakhoz vagy a Timóteusokhoz tartozó
igét és imádságot, amit elolvasok. Ma
szerda van, és szolgáló vendégszeretet
van ideírva, amit te igazolsz. Szeretek
a nehéz helyzetbe került embereknek a
magam módján segíteni. Egy kedves barátnőm tegnap ment a kórházba, és útravalónak adtam neki az imádságokból
egy kis füzetet, hogy erőt és hitet kapjon
a gyógyulásához. Ezzel a szavakkal búcsúztam tőle. (És ekkor Jucika néni fejből, elkezdte mondani az alábbi imádságokat.) „Hagyjad az Úristenre te minden
utadat, ha bánt szíved keserve, Ő néked
nyugtot ad, …őrköd feletted, vigyáz
reád, adjon az Isten neked édes, békességes, szép jó éjszakát.” A biblia minden
nap többször a kezembe van, szeretettel
olvasom, és ad erőt a következő napra.
–– Most ismét idézni kezdte fejből a
napi imádságot.
–– „Terjeszd ki Jézusom oltalmazó
szárnyadat, csitítsd el szívemben bút,
örömöt, vágyat. Légy a fényem, sötéten
jön az éj, …Kicsinyek és nagyok, mind
kérünk, őrködj felettünk, vigyázva reánk, békességben értünk áldd meg az
éjszakánk. Drága Jézus, szépen kérlek,
hallgasd meg könyörgésemet, adj békés
nyugodt éjszakát, kisgyermekeimnek,
nagyjaimnak egyaránt. Szent fiadért, a

Jézusért, aki oly sokat szenvedett érettünk a keresztfán.”
Beszélgetésünket e fenti imádsággal zárom. Jucika nénitől gazdagabban, erősebben jöttem el. Köszönöm szépen az
útravalót!
Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2013. október
— 10 éves —
Gottvald Attila
üvig üvfo nfü
Szabó Attila
üvig vefo vto
Cserepes Róbert
üvig vefo vto
Nagy Zoltán
üvig vefo rhko
Schreiner Ferenc
kaig kafo rko
Bódis Csaba
kaig kafo rko
Szabó Péter
kaig kafo rko
— 20 éves —
Vargáné Kovács Mária
Ferenczi Józsefné

gig gkfo ko
gig gkfo pszo

— 30 éves —
Berki Béla
beo
Nagy István Csaba
üvig üvfo ro
Csöndes József
üvig üvfo to
Antus Mária
mig mfo gmo
Herman Zoltán
mig nufo rfo
Miholics János
kaig kafo vko
Kákonyi Dalma
kaig üffo
Róth Attila
kaig üffo bro
Kungl Mátyás
big beh
Lőrincz Zoltán
big rendo
Bese Lászlóné
huig hufo mszo

Iparági teketalálkozó

Szezonzáró lapátolások

Az Atomerőmű Sportegyesület tekeszakcsoportja
rendezte meg Tatán, a XXIV. Villamosenergia-ipari Teketalálkozót, október 11-13. között. A csodálatos ősparkban elhelyezkedő Olimpiai Központ
tekepályája és egyéb létesítményei adtak otthont a
rendezvénynek.
A pénteki nap 13.00 órakor az érkező sportolók fogadásával, valamint a csapatversenyek megkezdésével indult, majd Suplicz Sándor ASE szakcsoportvezető rövid megnyitója után zenés-táncos
est következett. Az ismerős kollégák találkozása,
valamint az újonnan érkezett sportolók megismerkedése a rutinosabbakkal, remek hangulatú zárómomentuma lett a napnak.
Szombaton már 8.00 órakor folytatódtak az
események. Az előző napon megkezdett csapatversenyek, az igazolt és amatőr játékosok egyéni
versengése, remek hangulatú, hangos szurkolás
mellett és nem utolsó sorban rendkívül sportszerű módon zajlott. Egész nap folyamatosan léptek
pályára a versenyzők, nem kis feladatot róva ezzel
a rendezőgárdára és a játékvezetőkre. Figyelembe
véve a játék és a pálya sajátosságait, akik ép nem
a fákat döntögették vagy a társukat buzdították, a
város festői környezetét csodálhatták meg a nap folyamán két alkalommal (10.00 és 15.00 órakor) az
Olimpiai Központ elöl induló városnéző kisvonatból, szakavatott idegenvezető kísérete mellett. Lehetőség volt még a központ uszodájának igénybevételére is, amivel éltek is néhányan. A nap végére
16 hölgy és 28 férfi amatőr, valamint 4 férfi igazolt
versenyző kvalifikálta magát a vasárnapi döntőre a 198 indulóból. Ezen az estén is lehetőség volt
zenés-táncos szórakozásra azoknak, akik a döntő
előtt ezt bevállalták. Az est hangulatát megalapozta
a paksi Tűzvirág Táncegyüttes műsorra, akik hatal-

Mind a kajak-kenu, mind a sárkányhajósport esetében az őszi hónapok jelentik
a versenyszezon végét. Az időjárás hidegebbre fordulásával lassan a vízi edzések is befejeződnek, és átveszi helyüket az erőnléti, állóképességi alapozás (ami
viszont már a következő évi felkészülésnek szól). Azonban az évad búcsúztatása idén mindkét sportágban elfogadható időjárási körülmények között történt,
egy-egy verseny keretében.
Kajak-kenuban a „Nemzeti tehetség” program keretében, október 5-én, Tolnán
megrendezett évadzáró, egyben népszerűsítő versenyen álltak rajthoz a paksi lapátolók. A versenytáv az ilyenkor szokásos edzésmunkának megfelelően már nem
a rajttechnikát és robbanékonyságot célozta, hanem a hosszútáv kategóriába tartozott, ami az itt induló utánpótlás korosztály esetében 2000 métert jelentett. Az
Atomerőmű Sportegyesület csapata kiválóan szerepelt. A következő versenyzők
végeztek a dobogó valamely fokán:
1. helyezettek: Hausmann Donát, Jámbor Dániel, Cseh Olivér, Hodován Dávid,
Róka Bence, Flaisz Denisz, Vidákovics Elián, Koch Dominika, Huszák Janka, Jámbor
Bence, Pincés Milán, János András, Zuschlag Bence.
2. helyezettek: Fitt Máté, Hrivik Bálint, Madách Ádám, Kasi Mátyás, Jámbor Dániel, Gszelmann Dávid, Szakter Adrián, Witt Péter, Dévényi Aliz, Békési Rebeka, Forster Martin, Nagy Márió, Sáfrán Alex, Flaisz Harald.
3. helyezettek: Róka Bence, Gszelmann Dávid.
A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Gutai Dániel és Meczker András.
A sárkányhajósportban a szeptember 21-22-én a Velencei-tavon (Sukorón)
megrendezett Magyar Nagydíjjal zárult a versenyszezon. A viadal presztízsét növelte, hogy a technikai okok miatt elmaradt ukrajnai világbajnokság helyett került be
az éves versenyprogramba. Ennek megfelelően szép számú csapat nevezett, köztük
több igen jól felkészült legénység (leányság) is.
A nagydíjnak több paksi, illetve atomerőműves vonatkozása is volt. Egyrészt
több paksi hajó is indult, így az Atom Dragon, a Paksi Wasabi és a Paksi Sárkány-ha-jó.
Másrészt az Atomerőmű Sportegyesület három kenusa – Fehér Imre, Viktor Endre
és Prancz Zoltán – is rajthoz állt, a Römi KKSK csapatának tagjaként. S végül, de nem
utolsósorban a versenybíróság munkáját is több paksi bíró támogatta, köztük Hajósi Edit, az atomerőmű pénzügyi és számviteli osztályának munkatársa.
Az eredményeket tekintve a Römi KKSK teljesítménye emelkedett ki, aminek
kapcsán önmagáért beszél, hogy például a vasárnap megrendezett 200 és 4000
méteres távokon, valamennyi senior és masters kategóriában ez a hajó haladt át
elsőként a célvonalon.PZ

Mi vagyunk a legjobbak

mas élményt nyújtó összeállítással szórakoztatták
a nézőket.
Vasárnap rendben és továbbra is rendkívül
sportszerűen lezajlottak a döntők. A paksi csapat
a jól sikerült rendezvény lebonyolítása mellett szép
eredményekkel is büszkélkedhet, ugyanis mind a
15 induló pontot szerzett valamilyen formában. A
legjobb 1000 fő taglétszám feletti társaság címét
pedig 2012 után megvédték.
Paksi eredmények: Női amatőr egyéni: 5.
Hermanné Csilla; Férfi amatőr egyéni: 3. Égner Attila, 4. Hercegfalvi József, 8. Németh Sándor; Női
amatőr csapat: 1. MVM PA Zrt. I. csapat (Hermanné Cs.; Gyarmathy K.; Sztanóné L.), 8. MVM PA
Zrt. II. csapat (Berkes Zs.; Bérces Zs.; Tamás E.);
Férfi amatőr csapat: 2. MVM PA Zrt. I. csapat (Égner A.; Hercegfalvi J.; Szalai J.), 7. MVM PA Zrt. III.
csapat (Fenes L.; Gerzsei Z.; Suplicz S.), 8. MVM
PA Zrt. II. csapat (Berkes F.; Németh S.; Tóth A.);
Összetett csapat:
1. MVM PA Zrt. I. női csapat
– MVM PA Zrt. I. férficsapat, 5. MVM PA Zrt. II.
női csapat – MVM PA Zrt. II. férficsapat; Vegyes
páros: 1. Hermanné Csilla – Németh Sándor, 5.
Sztanóné Lívia – Égner Attila, 8. Berkes Zsuzsa –
Fenes László.
Berkes Ferenc Gábor
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Ajánljuk hazánk tájait

Dél-mezőföldi kirándulások
Távoli tájakra mész csodáért, pedig szépség itt is van. Kecsességet sugárzó árvalányhajmező, naplementével ölelkező, messzire
nyúló homoki táj.
Járjuk most be a Sárvíz-völgy és a Duna között elnyúló területet,
amelyet Dél-Mezőföldnek hívunk!
A kistáj felszínét az Ős-Sárvíz és a Duna alakította hordalékával,
felszínformáló munkájával, még a harmadkor idején. Az itt élő
emberek a jellemzően homokos területen legeltető állattartást
folytattak, majd a múlt század közepétől kezdődött a homok
megkötésére szolgáló akácosítás és fenyősítés.
A löszpusztarétek, homokpuszták, homoki és lösztölgyesek,
valamint kisebb-nagyobb kiterjedésű láprétek mára már csak
mozaikszerűen, elvétve maradtak fent. A nyitott szemmel járó,
kíváncsi tekintetű vándor hamar észreveheti a természet ajándékait: a sárga színű zergeboglárt, a fehéres tátorjánt vagy az apró
növésű tarka sáfrányt. A Sárvíz rétjein fátyolos és szibériai nőszi-

HÍREK
Kosárlabda:
Október első hétvégéjén játszotta le az idei
szezon első bajnoki mérkőzését az Atomerőmű csapata a Nyíregyháza ellen. Már itt
lehetett látni, hogy ez a csapat messzire mehet idén, hiszen 40 ponttal múlták felül a
vendégcsapatot.
A második fordulóban Körmenden szerepelt
a csapat ahol a negyedik negyedben megfordította a mérkőzést, és ezzel megszerezte
első idegenbeli győzelmét is.
A harmadik fordulóban a Kaposvár várt a
Dzunic-legényekre hazai pályán. Körtélye-

rom, mocsári kosbor növekedik szemet gyönyörködtetve. Ürge,
kárókatona és cigányréce, mind-mind a Dél-Mezőföld jellemző
állatvilágát adja.
Dél-Mezőföld ajánlott kirándulási lehetőségei:
Az Ürge Tanösvényen a legelő élővilág mellett a behurcolt növényfajokkal is megismerkedhetünk, hasznos információk és
értékes tudás birtokába juthatunk, ha figyelemmel elolvassuk az
információs táblák kínálta tudnivalókat.
A Tengelici és az Ős-Sárvíz rétjeinek mindegyike kiváló kikapcsolódást, séta- és kirándulási lehetőséget rejt magában.
Természetvédelmi területek a Dél-Mezőföldön:
Bölcskei Nőszirmos Természetvédelmi Terület, Kabszeg-tó Természetvédelmi Terület, Dunaszentgyörgyi láperdő.
Jó kirándulást a hazai tájakon!

Lehmann Katalin
Az előző számban megjelent kérdésünkre a helyes
válasz (Mit ábrázol a kép?):
Feszty-körkép.
Aktuális feladványunk:
Mit ábrázol a kép?

siék végig vezettek a mérkőzésen, így bezsebelték a harmadik győzelmüket is.
Szombathelyen egy bravúros győzelmet aratott a Kovács Ákos által irányított csapat, így
négy mérkőzés után veretlenül vezetik a tabellát.
Október utolsó péntekjén Zalaegerszegen lépett fel a piros-kék csapat. A szoros végjátékból a zalaiak jöttek ki jobban, és kettő ponttal
megnyerték a mérkőzést, így elveszítette veretlenségét a paksi csapat.

Dzsúdó
A Diák B összesített eredmények alapján az
ASE csapata a 3. helyen végzett.
A regionális csapatverseny Diák B fiú korosztályában 1. helyezést sikerült elérni, amelyben az ASE dzsúdósai is csapattagok voltak

Iparági futás
A Vértesi Erőmű Sportegyesület rendezte
meg Balatongyörökön október 5-6. között a 3. futóversenyt. Egész héten esőt
jósolt a meteorológia a verseny napjára,
szerencsére közeledtével egyre kevesebbet.
A nagy nap délelőttjén már verőfényben utaztunk. A vértesi erőmű balaton-parti üdülője a helység vasútállomásától pár lépésre, hatalmas, múlt századi
üdülőkastélyok közvetlen közelében található.
Egy könnyű svédasztalos ebéd után
felsorakoztunk a szálloda előtti parkban
– következett a megnyitó (18 társaságcsoport, 190 résztvevő). Előbb a 2 km-es táv
rajtja, majd befutásuk után együtt rajtoltatták a 7, 14 és 21 km-es távokat. Egy 7
km-es pályát jelöltek ki a szervezők, amelyet bonyolított 2 vasúti átjáró – ha jön
a vonat meg kell állni, a várakozási időt
beszámítják. Mint a tájfutásnál, „dugókával” mérik az időt. Forgalomtól lezárt
pályán szépen, egyenletesen oszlottak el
a futók, felvéve távjuknak, erőnlétüknek
megfelelő tempót. A terep is kedvezően
sík volt a frissítő állomásig. Onnan viszont erős emelkedő a célig – ajánlották,
hogy járjuk be a pályát kölcsönözhető biciklikkel. Jövőre már tudni fogjuk.
A fiatalabbak a rövidebb távokon, az
idősebbek a hosszabbakon indultak.

MVM Kontó Zrt.:
2 km >40 év 3. Runyai Emese, 3. <14
év Erőss Ede,
7 km 14-20 év 1. Makovinyi Dorottya
21 km >40 év 3. Berdál Ilona, 20-40 év
2. Harkányi Zoltán
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.:
21 km >40 év 1. Túri Tamásné, 20-40
év 1. Túri Márton, aki az abszolút elsőséget is megszerezte.
„Mi vagyunk a legjobbak” (dolgozói
összlétszám arányos eredmény) vándorkupa
kis- és középvállalati kategóriában :
MVM Kontó Zrt.,
nagyvállalati kategóriában : Vértesi
Erőmű Zrt.
„Legeredményesebb társaság” vándorkupa győztese :
Mátrai Erőmű Zrt. lett.
A sportági értekezleten a sportági bizottságba Blasek István, Deme Roland,
Nemeskéri László mellé beválasztották
Bozsó István, az EDF Démász szakosztályvezetőjét. Az eddigi egynapos tatai
futórendezvény nem tette lehetővé, hogy
csapatépítő, sportbarátságokat megalapozó sporteseménnyé váljon. Jövőre 21
km-en váltók is indulhatnak.
Jövőre ismét a vértesi erőmű vállalta
be a rendezést Balatongyörökön.
gyulai

(Bernáth Péter, Kiss Márk, Liptai László, Lacza
Ákos). A lányok Diák B korosztályában a 3.
helyen végeztek, míg a Diák A korosztályban
mind a fiúk, mind a lányok a 2. helyet szerezték meg.

Sakk
A montenegrói Budva városában 2013. szeptember 26-án fejeződtek be a rapidsakk-Eb
küzdelmei.
A rapidsakkban 30-30 perc áll rendelkezésre
a játszma befejezéséig, általában a jó elméleti felkészültséggel rendelkezők élveznek
előnyt ebben a műfajban. A 16 éves lányok
versenyét Gál Hanna, dr. Hazai László tanítványa nyerte. Az Atomerőmű SE tehetséges
fiatalja 9 játszmából 7,5 pontot szerezve lett
Európa-bajnok!
Gáti Norbert

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét.
Tarnai Antal (1961–2013)
2013.
október
5-én 52 éves korában
elhunyt
Tarnai Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója.
Pakson született
1961. április 29-én.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1987.
október 27-én került felvételre.
A kaig szfo építészeti szakipari osztályon dolgozott karbantartási műszaki
ellenőr munkakörben.
Családja, ismerősök, barátok, munkatársak kísérték utolsó útjára 2013. október
17-én a dunakömlődi temetőben.
Gyöngyösi Sándor (1935–2013)
2013.
október
15-én 78 éves
korában elhunyt
Gyöngyösi Sándor, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa.
1935.
augusztus 8-án született Dunaszentgyörgyön.
1978. november 28-án került felvételre
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1992. január 3-án vonult nyugdíjba az
építészeti szakipari osztály csatorna-karbantartó gépkezelő munkaköréből.
Családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút 2013.
október 19-én a dunaszentgyörgyi temetőben.

Iparági fallabda
Most első alkalommal az OVIT rendezte meg október 18-20. között Tolna pazar, hárompályás sportlétesítményében a versenyt. A rendezvényen 14
társaság(csoport) 65 versenyzője vett részt.
A fallabdát két játékos játssza egy 9,75 m hosszú
és 6,4 m széles pályán. Céljuk, hogy hibára kényszerítsék az ellenfelüket, és ezzel pontokat gyűjtsenek. Az amerikai pontozási rendszer kerül alkalmazásra, vagyis minden poén pontot ér. Az nyeri a
játszmát, aki előbb eléri a 11 pontot (legalább két
pont különbséggel). A labdamenetek során a labdának mindig előbb kell érnie a főfalat, minthogy
lepattanna. A labda maximum egyet pattanhat a
földre, mielőtt a játékos beleüt, de a levegőben is
lehet röptézni. A piros vonalakkal határolt összes
falfelületet használni lehet arra, hogy a labdát
visszajuttassuk a főfalra. Az oldalanként felváltva
szerváló játékos egyik lábával a kijelölt mezőben
áll. Szervánál a labdának a főfalon lévő 2. piros
vonal felett kell először a falat érintenie, majd az
ellenfél térfelén kell másodszor pattannia, utána
már szabadon megjátszható.
A verseny erősen szórt létszámú, két női és négy
férfikorcsoportban zajlott.
M50 I. Medgyesy Ferenc minden mérkőzését
megnyerve, III. Gulyás Zoltán.
A helyezésekért szokásosan I. – 10 pont, II. – 6,
III-IV. – 4, V-VIII. – 2. Az összesítés szerint:
1. 34 pont - E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. (Győr)
2. 30 – Mavir Zrt.
3. 18 – GDF SZUEZ Dunamenti Erőmű Zrt.

4. 16 – MVM Ovit Zrt.
5. 14 – MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
6-8. 10 – EDF-Démász, MVM Kontó Zrt., MVM
Paks II.
9-11. 8 – MVM Partner Zrt., Budapesti Erőmű
Zrt., Atomix Kft.
12-13.6 – E-ON Hungaria (Pécs), MVM Informatika Zrt.
14. 2 – Pannon társaságcsoport
Nem véletlen a győriek jó szereplése, hiszen csatlakoztak 2006-ban egy skandináv kezdeményezésű sportághoz, a racketlonhoz. Asztalitenisz,
tollaslabda, fallabda és tenisz a játéksorrend.
Mindegyik mérkőzés 21 pontig tart. Mintegy 200
férfi és 33 női versenyző szerepel a hazai ranglistán. Mikor az iparági versenyen való indulást ellenőrzik, ezt a listát is célszerűen figyelembe kell
venni az amatőr kategóriáknál.
A péntek esti értekezleten 3 fővel megalakult a
sportbizottság, elnökének Popp Szilárdot (E-ON
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.) választották.
A sportági szabályzat elkészült, és véleményezésre a csapatvezetőknek szétküldték. Jövőre is
az Ovit SE vállalta be a szervezést, de a sporteseményt tavaszra tervezik a 16-17. hétre.
Bár a helyszín először szűknek tűnt egy iparági
sporttalálkozó lebonyolításához, a szervezők által pontosan ütemezett játszmák gördülékennyé
tették a rendezvényt, s az érdeklődő sporttársak
is szép labdameneteket, ravasz megoldásokat
láthattak.
gyulai
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Babahírek
Farkas Noéminek hívnak, Szekszárdon születtem 2013.
szeptember 12-én (én voltam az apukám szülinapi ajándéka). Születéskori adataim: 3250 gramm súly és 54 centiméter. Egy tesóm várt itthon, akit Bencének hívnak. Ő 2
és fél éves, nagy szeretettel és büszkeséggel ugrál körülöttem. Nagyon szeretek enni, kedvenc csemegém az anyatej.
Aludni akkor tudok a legjobban, ha valami zaj vesz körül,
vagy éppen mozgásban vagyok. Apukám a reaktorosztályon dolgozik mint primer köri gépész, az anyukám védőnő, de jelenleg otthon van két gyerkőccel – a bátyussal és velem.
Feil Dániel vagyok, Szekszárdon születtem 2013. szeptember
2-án, 12 óra 27 perckor. Születéskori súlyom 2860 gramm, magasságom 53 centiméter. Jó kisbaba vagyok, szeretek nagyokat
aludni, szerencsére éjjel is. Nagyon jól érzem magam a babakocsiban, a friss levegőn nagyokat sétálunk mindennap. Szüleimtől
örököltem muzikalitásomat, a gyerekdallamok már most is kedvesek számomra. A nagyszüleim megvesznek értem, amit sok-sok
mosollyal köszönök meg nekik. Apukám Feil Gábor, aki a létesítmény-üzemeltetési osztályon előkészítő mérnökként dolgozik.
Anyukám dr. Feil-Tirjer Linda, aki jogász, elnöki főmunkatárs a bonyhádi Hungária Takaréknál, de a kedvemért – ha csak átmenetileg is –szakmát változtatott, most főállású anyuka.
A nevem Führpasz Izabella, Szekszárdon születtem, 2013. szeptember 24-én. Születési súlyom 3140 gramm és 54 centiméter
volt a magasságom. Második kislány vagyok a családban. Az érkezésemet nagyon várta már a 3 éves nővérem, Gabriella. Nagyon
mosolygós és nyugodt baba vagyok. Édesapám Führpasz Sándor,
aki B műszakos elektrikus a villamos üzemviteli osztályon. Édesanyám neve Führpaszné Fekete Gabriella, ő születésem előtt magyar-német szakos tanárként dolgozott, most pedig itthon van a
nővéremmel és velem.
Pfeifer Mirának hívnak, 2013. szeptember 10-én 14 óra 25 perckor láttam meg a napvilágot. Ekkor 3330 gramm volt a súlyom, a
magasságom pedig 51 centiméter. Első baba vagyok a családban.
Szüleim szerint kicsit éber és izgatott kisbaba vagyok, viszont nagyon szeretem a pocakomat. Az alvással nem mindig állunk túl jól,
szüleim alvásigényét nagyon megtépáztam. Apukám Pfeifer László, elektrikus a villamos üzemviteli osztályon, anyukám Pfeifer Brigitta, aki az én érkezésemig fodrászként dolgozott.

Mesélj,
Mesélj,

Németh Liza vagyok, a szekszárdi kórházban jöttem a világra, 2013.
szeptember 1-jén. Kicsit korábban születtem, de szüleim nagy örömére makkegészséges vagyok. A család első gyermekeként érkeztem, akit mindenki nagy szeretettel várt. Nagyon jó kislány vagyok,
szeretek enni, babakocsiban aludni a friss levegőn és zenét hallgatni.
Apukám Németh Zsolt, az üzemviteli igazgatóság reaktorosztályán
dolgozik, a 4. blokk D műszakjában, reaktoroperátorként, az anyukám Németh-Etessy Zsanett pszichológus, de most itthon van velem.
Nevem Séta Panna, születési helyem Szekszárd, születési
időm 2013. szeptember 5., 21 óra 30 perc. Születéskori súlyom 3420 gramm, a magasságom 57 centiméter volt. Harmadik gyermek vagyok a családban, Máté bátyám 9 éves,
Míra nővérem 6 éves. Jó kisbaba vagyok, sokat eszem, nappal
sokat vagyok ébren, és az egész éjszakát átaludva, reggel 6
órakor keltem a családot. A tesóim mindig dajkálnának, játszanának velem. Édesapám Séta József, 10 éve dolgozik az
erőműben, jelenleg a vegyészeti ellenőrzési osztályon ellenőrző laboráns, édesanyám Séta
Andrea Györgyi, aki most gyesen van.
Mi ikrek vagyunk, Szekszárdon születtünk, 2013. október
2-án. Én Tuba Zsombor Zoltán vagyok, (a fotón kékben)
54 centiméterrel és 3100 grammal születtem. Én (a fotón
rózsaszínben) Tuba Blanka vagyok, aki 52 centiméterrel
és 2550 grammal jöttem a világra. Mi a család második és
harmadik gyermekei vagyunk, Dorka nővérkénk 2 és fél
éves, aki már nagyon várja, hogy játszhasson velünk. Szerencsések a szüleink, mert jó kisbabák vagyunk: eszünk,
alszunk és nagyon szeretünk nézelődni, felfedezni az új világot. Apukánk Tuba Zoltán, átrakógép-operátor az üzemviteli főosztályon. Anyukánk Tubáné Dobos Györgyi, aki jelenleg
velünk, a három kisgyermekkel gyeden van otthon.
Prókai Gergely Dániel vagyok, a dunaújvárosi kórházban születtem,
2013. október 1-jén. Születési súlyom 3500 gramm, testhosszúságom 51 centiméter volt. Testvéreim nagyon várták az érkezésemet.
Nagyon szeretnek velem foglalkozni, sétáltatni, fürdetni és dajkálni.
Biztosan sok okos dologra megtanítanak majd engem, szeretnék én
is jó tanuló, ügyes, talpraesett nagyfiú lenni. Most még csak nagyokat alszom és jókat eszem, szépen gyarapodok, a legkisebb ruháimat
máris kinőttem! Édesapám Prókai Attila, önálló mérnök a villamos
üzemviteli osztályon, édesanyám Kiss Anikó gépészmérnök.
LILI
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Jobb, kellemesebb hely az a munkahely, ahol illedelmesek, udvariasak és figyelmesek egymással, ahol helyesen viselkednek. Mindenki jobban érzi magát egy olyan
munkahelyen, olyan közösségben, ahol kellemes a légkör, ahol elismerik, megbecsülik, tisztelik egymást. A munkahelyi viselkedési szabályok, kapcsolati rendszerek alapját az egymás iránti tisztelet határozza meg.
Újságunk múlt havi számában a Paksi Atomerőmű etikai kódexéből idéztünk,
és ez alkalommal is hivatkozunk rá. Az erőmű portálrendszerén az etikai kódex a
Dokumentumtár alatt érhető el. A munkahelyi magatartás és kapcsolattartás tekintetében társaságunk értéknek tekinti az udvariasságot, a tisztelettudó viselkedést:
„…Az egymás munkájának, eredményeinek elismerését, tiszteletét és megbecsülését… – Az udvarias hangnemet, tárgyilagos stílust és világos, pontos, közérthető
fogalmazást az egymás közötti érintkezésben…” (Etikai kódex)
Az egymás iránti tisztelet megnyilvánul abban, ha illedelmesen köszönünk, ha
udvariasan beszélünk, ha figyelmesek vagyunk, ha kulturált módon fejezzük ki magunkat és kerüljük az otromba, illetlen szavak használatát. Tiszteletünket fejezzük
ki kollégánk iránt, ha nem mobilhívásainkat, e-mailjeinket nézegetjük, amikor ő
hozzánk beszél. A tisztelet egyszerű jele például, ha megkérdezzük szobatársunkat,
hogy zavarná-e, ha az irodában étkeznénk, ha esetleg hangosan telefonálnánk, ha
kinyitnánk az ablakot stb. A tisztelet jele, amikor elnézést kérünk, ha kellemetlenséget okoztunk, ha hibáztunk.
Udvarias viselkedéssel, a mások iránti tisztelet kifejezésével egyben magunkról
is jellemvonást adunk, és ezzel egyben tiszteletet is szerezhetünk. A tisztelet személyes érték. Az udvariasság és a tisztelet alapvető elvárás minden munkahelyen.

LAnna

