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Díjat adományozott Kalocsa
a Paksi Atomerőműnek

Török Ferenc és Kovács Antal

Kalocsa legmagasabb kitüntetését, Kalocsa Városért – Csáky Imre-díjat kapta
2014. augusztus 15-én, a város napján
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
A Tomori Pál Főiskolán tartott ünnepségen Török Ferenc polgármestertől dr.
Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója elsőként vette át a
képviselő-testület egyhangú szavazása
mellett odaítélt díjat.
„A mai nap, 2014. augusztus 15-e, Kalocsa Város Napja közösségünk, az összetartozás ünnepe. Ezt a napot méltóképpen
csak úgy ünnepelhetjük, ha mindazok
munkásságát, nélkülözhetetlen segítését
elismerjük, akik velünk jó barátságban,
partneri kapcsolatban segítik közös céljainkat. Ezen partnereink között kiemelkedő helyen áll, kitüntető figyelmet érdemel
a Paksi Atomerőmű, amely az országban
betöltött stratégiai szerepe mellett fontos
tényezőjévé vált városunk épített környezetének, kulturális életünk fejlődésének,
értékeinek megóvásának.” – mondta a díjátadáskor Török Ferenc. Kiemelte továbbá,

fotó: Wollner Pál

hogy a Paksi Atomerőmű
közvetlenül, valamint a támogatásából működtetett
Társadalmi Információs és
Településfejlesztési Társuláson, a Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány,
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványon
keresztül több mint két
évtizede juttatja azokhoz a
forrásokhoz Kalocsát, amelyek jelentősen hozzájárulnak a városias lét, az életminőség javításához.
A Paksi Atomerőmű az elmúlt több
mint 20 évben olyan szoros együttműködést alakított ki Kalocsával, amelynek
eredményeként a fennálló kapcsolatot a
nyíltság és nyitottság, a kölcsönös előnyök
és tisztelet, a hitelesség jellemzi. E partnerség legfőbb értéke, hogy kiegyensúlyozottan, békésen, nyugalomban, egészségben és fejlődésben él együtt a felelősséggel
és hozzáértéssel működtetett erőmű, valamint a támogatásával is virágzó, nemes
hagyományokkal, szívmelengető népművészettel, jellegzetes termékekkel és dolgos emberekkel rendelkező város.
Kalocsa nagy tekintélyű érsekéről, Csáky Imréről elnevezett kitüntetéssel azokat az erőfeszítéseket kívánják elismerni,
amelyek a korrekt partneri kapcsolat mellett jelentős mértékű működési és fejlesztési forrásokhoz juttatták a várost.
Befejezésül Török Ferenc valamennyi
kalocsai polgár nevében köszönetét fejezte
a Paksi Atomerőműnek a támogatásokért,
a város fejlődéséhez való hozzájárulásért.

Zsiga Ferenc

Atomfutás, népes mezőnnyel

Lelkesen rajthoz álló gyerekek és felnőttek, gyakorlott és kezdő futók lepték el ismét az atomvárost. Harmadik
alkalommal rendezték meg a paksi
maratont, az Atomfutást, és másodszor a Magyarországon még viszonylag új műfajnak számító akadályfutást, a Brutálatomot. A szeptember
6-án zajló két sportprogram kapcsolódott a város kétnapos (szeptember
5–6.) Kenyér-, hal- és borünnepéhez,
amelyre gazdag programokkal és
nagy vendégszeretettel várták a sportolókat, a közönséget és az ideérkező
látogatókat.
A futók népes mezőnyét erősítette az
Irie Maffia együttes több tagja, Kozmann György világ- és Európa-bajnok
kenus, Kovács István „Koko” olimpiai és
világbajnok ökölvívó, valamint dr. Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. kommunikációs igazgatója, az
Atomerőmű Sportegyesület elnöke.
A Paksi Atomerőmű idén is főtámogatóként karolta fel az Atomfutás sportprogramot, amelynek fővédnöke dr. Kovács Antal, a váltóverseny fővédnöke
Szekeres Pál többszörös paralimpiai bajnok tőr- és kardvívó, sportvezető volt.

Látogatók az erőmű vezérlőpultjánál
Sztárvendégek, fiatalok, családok, érdeklődők sokasága vehették kezükbe az idei nyáron is a virtuális atomerőmű irányítását a Paksi Atomerőmű és az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. országot
és fesztiválokat járó interaktív kiállításán. A Jövőnk
Energiája Interaktív Kamion szimulátorán, a magyarországi villamosenergia-termelés több mint felét adó Paksi Atomerőmű valósághű vezérlőpultján
bárki kipróbálhatta, hogyan némulna el egy teltházas koncert, avagy miként borulnának sötétbe egyes
megyék vagy akár az egész ország, ha nem termelne
áramot a Paksi Atomerőmű, vagy ha csökkentenék az
atomerőmű teljesítményét. Az érdeklődök láthatták,
mennyivel lenne drágább az áram, és hogyan nőne
az ország károsanyag-kibocsátása. Arra is választ
kaptak, hogy mennyit kell tekerni az áramfejlesztő
kerékpáron egy hajszárításhoz, telefontöltéshez vagy

éppen egy koncerthez szükséges villamos energia
megtermeléséért.
Az interaktív bemutató fesztiválturnéja ötödik
éve tart, eddig összesen több mint 200 ezren ismerkedhettek meg az atomerőművek működésével, illetve tapasztalhatták meg, hogy miért fontos a Paksi
Atomerőmű kapacitás-fenntartása az ország energiaellátása és gazdasága szempontjából.
Idén a VOLT fesztiválon, az EFOTT-on, Kapolcson, a Debreceni Virágkarneválon, a Szerencsi Csokoládéfesztiválon, a szegedi SZIN-en és a nyíregyházi VIDOR Fesztiválon találkozhattak az érdeklődők
a Paksi Atomerőmű interaktív kiállításával.
A mozgó kiállítást neves művészek, közéleti személyiségek is felkeresték.
A szegedi SZIN-en Mittler István, a Paks II. kommunikációs
vezetője tájékoztatta a Csík Zenekar tagjait

„A futópályák jelentős részben természeti környezeten haladtak át – nyilatkozta Scheffer István főszervező –,
érintve Paks illusztris helyszíneit is,
egyebek mellett a Szent István teret,
a Rókus utcát, a Sánchegyet, a Halászcsárdát, a Duna melletti vadgesztenyés sétányt, a Makovecz-templomot
vagy éppen az atomerőmű területét,
benne a Tájékoztató és Látogatóközponttal, valamint az Atomenergetikai
Múzeummal.”
Az indulók edzettségi állapotuknak
megfelelően választhattak a 3,5 km‑es,
a 7 km-es, a 14,3 km-es, a 24 km-es és
a 31,6 km-es távok közül. Az utóbbi
három esetében a 262, 339, illetve 426
méteres szintkülönbséggel is számolni
kellett. A gyerekek számára, korosztályuktól függően, 600, 2000 és 3500 méteres pályákat biztosítottak a szervezők.
A 31,6 km-es távon az egyéni induláson kívül váltóban is lehetett nevezni:
két-, három-, illetve – a buliváltóban –
tízfős csapatokban. Mindez ugyancsak
színesítette a lehetőségeket, egyben
hozzájárult ahhoz, hogy mindenki megtalálja a kedve és felkészültsége szerinti
legmegfelelőbb versenyformát.
folytatás a következő oldalon
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A Brutálatom versenyszámról önmagukban is
elárulták a lényeget a versenykiírásban szereplő
olyan kifejezések, mint
„őrült futók klubja”; „sárdagasztó, csúszó-mászó
extraversenyszám”; „a cipődből több vizet öntesz
ki, mint amennyi a gödörben maradt, és négykézláb, szinte könyörögve
mászol ki a pocsolyából”;
„a fogaid világítanak a feketére varázsolt arcodon”. A vállalkozó
kedvű indulóknak egy 7 km-es pályát
kellett teljesíteniük, amelyet tizenhárom akadály „tarkított”, köztük például közel 1,5 méter mély tó és süppedős
homok vagy magas és meredek domb.
Az idén először külön programot
szerveztek a hölgyek számára, ami
nagy érdeklődés mellett sikeresen
zajlott.
Scheffer István főszervező elmondta: több mint 1200 induló ált rajthoz
a különböző számokban, ami önmafotó: Wollner Pál

Sikeresen lezárult a tisztítási műveletet végző
francia alvállalkozó hibájából 2003-ban a Paksi
Atomerőműben bekövetkezett üzemzavar következményének végső
felszámolása, a tokozott
üzemanyag elszállítása.
A különleges szállítójárBaji Csaba elnök-vezérigazgató a paksi sajtótájékoztatón
mű terv szerint megérkezett az orosz feldolgozó üzembe.
A francia alvállalkozó peren kívül kártéA magyar, az ukrán és az orosz ható- rítést fizetett, ez az összeg és az atomságok engedélyeinek, továbbá az EU il- erőmű biztosítása együttesen fedezte a
letékes szervezete, az EURATOM Supply kárelhárítás költségeit.
Agency ellenjegyzésének birtokában,
a vonatkozó nemzetközi egyezmén�SZÁLLÍTÁS, BIZTONSÁG
nyel összhangban elszállították Paksról
a hermetikusan lezárt tokokat, amelyek Noha általában vasúton szállítják, az
a tervnek megfelelően, biztonságos út- atomerőművek üzemanyagának légi
vonalon megérkeztek az oroszországi szállítása is biztonságos, általánosan
elfogadott nemzetközi gyakorlat – befeldolgozóüzembe.
„A Paksi Atomerőmű Magyarország leértve a paksi blokkokhoz hasonló,
villamosenergia-ellátásának,
hazánk VVER típusú reaktorokat is. A kazetták
energiabiztonságának
meghatározó a reaktorban való használat előtt akár
eleme, a hazai termelés több mint fe- közvetlenül is megérinthetők, többlet
lét adja. Folyamatos működése úgy az sugárterhelést nem okoznak, így biztonegész gazdaság, mint a környezetvéde- ságosan szállíthatóak – akár légi úton
lem szempontjából kiemelkedő jelentő- is.” – mondta Hamvas István, az MVM
ségű, éppen ezért fontos, hogy a toko- Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
zott üzemanyag-kezelési projekt sikeres „Jellemzően évente több alkalommal
lezárásával már ez a teher sem nehezíti a fogadunk üzemanyag-szállítmányokat,
kiváló minőségű munkát.” – mondta Baji kifejezetten erre a célra tervezett, gyárCsaba, az MVM Magyar Villamos Művek tott és engedélyezett acélkonténerekZrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Pak- ben. Ezek gyakorlatilag minden elképsi Atomerőmű Zrt. elnöke. „Az erőmű zelhető külső behatásnak ellenállnak.
vezetésének és személyzetének legfon- Ellátás-biztonsági szempontból indotosabb feladata, hogy mindig gondos- kolt több szállítási mód és különféle útkodjanak a biztonságos működésről. vonalak kialakítása, így a vasúti mellett
E cél elérésének egyik legjelentősebb természetesen vizsgáljuk a legkevésbé
eleme a folyamatos üzemanyag-ellátás kockázatos légi szállítás lehetőségét is.
biztosítása, a két évre elegendő készlet Ez, a friss üzemanyag tulajdonságainak
fenntartása. Minden lehetőséget meg köszönhetően épp olyan biztonságos, és
kell vizsgálni, és meg kell teremteni az nem jelentősen drágább, mintha vonaalternatív üzemanyag-beszállítás mű- ton kapnánk meg a szükséges mennyiszaki lehetőségét. Az alternatív szállítási séget. A légi és a vasúti szállítás közötti
útvonalaknak és módoknak biztonsági költségkülönbség kevesebb, mint 1 száakadálya nincs, hiszen a friss üzemanyag zalékkal emeli meg az üzemanyag-beszállítása nem jelent kockázatot, akár szerzés összköltségét.”
Tudományos kísérletek igazolják,
még légi úton is importálható.”
hogy a konténer extrém terhelés esetén
is megvédi a nukleáris üzemanyagot.
ELŐZMÉNYEK
Még egy esetleges szállítási baleset soA 2003-ban, egy tisztítási műveletet rán sem jöhet létre láncreakció, emellett
végző francia alvállalkozó hibájából az üzemanyag-kazetták mindig a konbekövetkezett üzemzavar elhárítása téner belsejében maradnak, a bennük
több lépcsőben történt. A szakemberek található urán-dioxid kerámiatabletták
mintegy másfél éven belül megterem- pedig vízben nem oldódnak, így a tertették a 2. blokk biztonságos újraindí- mészetes vizeket sem veszélyeztetik.
tásának feltételeit, az egység azóta is
A Paksi Atomerőműben tartott sajfolyamatosan, megbízhatóan termel. tótájékoztatón résztvevő újságírók maA versenyben kiválasztott orosz partner guk is megtapasztalhatták, hogy a friss,
segítségével, hatósági kontroll mellett vagyis a reaktorban még nem használt
2007-re elvégezték a kapcsolódó károk üzemanyag nem bocsát ki számottevő
elhárítását, kiemelték és betokozták a sugárzást. A szállítókonténertől 1 méter
sérült üzemanyag-kazettákat, amelye- távolságra mérhető dózisteljesítmény
ket több éves pihentetést követően a elenyésző, összemérhető a természetből
tavalyi évben előkészítettek a szállítás- – a földből és az űrből – minden embert
ra. Ezt a tokozott üzemanyagot szállí- érő természetes háttérsugárzás mértétották most az orosz feldolgozóüzembe. kével.LA

Atomfutás, népes mezőnnyel

gáért beszél a verseny népszerűségét
illetően. A szervezés jól sikerült, baleset vagy fennakadás nem történt.
Az időjárás is kegyes volt a versenyzőkhöz, hiszen a borongós, nem meleg, de nem is hideg idő kiváló a futáshoz. A részletes – kategóriánkénti
– eredmények és személyenkénti idők
megtalálhatók a www.atomfutas.hu
honlapon. Az Atomfutásról a következő számunkban közlünk részletesebb
beszámolót.

Prancz Zoltán, Wollner Pál

Sárkányhajósok Domboriban
Szeptember első hétvégéjén tartották Fadd-Domboriban a Paksi Atomerőmű
céges versenyét és a Vitsport iparági versenyt. A sárkányhajósok eredményeiről
következő számunkban adunk tájékoztatást.

Ezüstkártya díjátadás
A Paksi Atomerőmű öt munkavállalójának adta át az Ezüstkártya díjakat
Volent Gábor biztonsági igazgató a szeptember 3-án az Erzsébet Nagy Szállóban tartott ünnepségen.
A biztonsági kultúra programon belül a motivációs program megváltozott keretek között folytatódik az idén is, ezáltal nagyobb hangsúlyt adva a díj elismerésének és megbecsülésének. A kiemelkedő biztonsági teljesítmények elismerésére
egy évben két alkalommal van lehetőség, a jelöléseket a biztonsági igazgatóságra
kell eljuttatni és maximum 10-10 munkavállaló részesíthető jutalmazásban.
2014. első félévében az Ezüstkártya bizottság javaslata alapján a biztonság-tudatosság növelése érdekében tett aktív munkájuk tiszteletéül Fekete Zoltán műszerész (BRO), Hodován Péter dozimetrikus (DO), Oláh Tibor vezető szerelő
(VKO), Szabó László reaktor szerelés vezető (RKO) és Takács Miklós blokkügyeletes (ÜIO) vehette át az Ezüstkártya díjat pénzjutalommal kiegészítve.

Laszlóczki Ivetta

fotók: Bodajki Ákos

Gondoskodnak a biztonságról

folytatás az első oldalról

Fekete Zoltán

Hodován Péter

Oláh Tibor

Szabó László

Takács Miklós
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Dr. Aradszki András, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős államtitkára
és helyettese, Kádár
Andrea július 29-én látogatást tett az atomerőműben.

Az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. megbízásából megkezdődtek a telephely-vizsgálati
mérések, amellyel kapcsolatban
Eck József projektmenedzsment
igazgató és Mittler István kommunikációs vezető tartott tájékoztatót
első körben Kalocsán és a kutatásban érintett Bács-Kiskun megyei
településeken, majd ezt követően
Pakson és a Tolna megyében érintett településeken.

fotó: Németh Szabolcs

fotó: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

fotó: Vincze Bálint

Telephely-vizsgálati mérések

fotó: Bodajki Ákos

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségbe akkreditált újságírók ismerkedtek a nyáron az erőművel.

fotó: Bodajki Ákos

Augusztus 25-én a Török Energiaügyi Minisztérium atomenergetikáért felelős helyettes államtitkára kollégái kíséretében érkezett Paksra,
erőmű-látogatásra.
Bodajki Ákos

A Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusa augusztus 5-én
rögtönzött hangversenyt adott az erőmű
éttermében. A kórus tagjai a szálkai Kultúra, Környezetvédelem, Kommunikáció

táborban táboroztak az atomerőmű jóvoltából, és ezt a lehetőséget köszönték
meg az előadással. A diákok megtekintették a Tájékoztató és Látogatóközpontot és az RHK Kft.-nél is jártak.

Kapospulai gyerekek az erőműben
Egy tavaly nyári táborban
kötöttek jó barátságot a
paksi résztvevők – köztük
részvénytársaságunk munkavállalója, a szervező Pintér Edina – a Tolna Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság 5. Számú, Kapospulai
Gyermekotthonának lakóival, akiket látogatásra hívtak
Paksra. A kapospulai gyermekek augusztus 23-án az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által biztosított autóbusszal érkeztek az erőműbe, ahol megtekintették
a Tájékoztató és Látogatóközpontot, valamint az Atomenergetikai Múzeumot.

Az MVM Paks II. Zrt. megbízásából, az
új atomerőművi blokkok létesítéséhez,
majdani biztonságos működésének szavatolásához szükséges telephely-vizsgálati
program keretében augusztus 15-től 3D
szeizmikus méréseket végeznek a Kalocsai, a Paksi és a Tolnai Járás több településén, mindösszesen 294 négyzetkilométeres területen.
A geofizikai mérések előkészítése augusztus 1-jével kezdődött a Bács-Kiskun
megyei Dunapataj, Dunaszentbenedek,
Foktő, Géderlak, Kalocsa, Ordas és Uszód
térségében, majd augusztus 15-től a Tolna
megyei Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Paks, Pusztahencse, Tengelic és Fadd
térségében folytatódik, összesen mintegy
294 négyzetkilométeres területen. A munkálatokat az MVM Paks II. Zrt. megbízásából a lengyel Geofyzika Torun S. A. és
magyar alvállalkozója, a TDE Services Kft.
végzi. A kutatásokat a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal a Pécsi Bányakapitányság útján engedélyezte, a kivitelezési
munkák a kutatási engedélyben foglalt
hatósági, szakhatósági kikötések, korlátozások figyelembe vételével megkezdődtek.
A vizsgálatok a Paksi Atomerőmű telephelyén létesíteni tervezett két új atomerőművi
blokk telephelyvizsgálatához szükségesek,
ezek a mérések és az előkészítés további
lépései alapozzák meg az új termelőegységek hosszú távú biztonságos működését.
Az új atomerőművi blokkok létesítését
megelőző feladatok szerves részét képezi a
telephely-vizsgálat és értékelés, amelynek
célja a telephely alkalmasságát potenciálisan kizáró természeti és emberi tevékenységből eredő veszélyek feltárása, azon
veszélyek és körülmények meghatározása,
amelyeket az új atomerőművi blokkok tervezésénél és biztonságának elemzésénél fi-

gyelembe kell venni. A földrengés-veszély
meghatározásának alapfeltétele a földkéreg ismerete, ezt szolgálják a 3D szeizmikus mérések.
A 3D szeizmikus mérések során geodéziai pontokat tűznek ki, érzékelő kábeleket és rezgésérzékelőket (geofonokat)
helyeznek ki a talajra, majd mesterségesen
– úgynevezett önjáró vibrátor járművekkel, illetve néhány lakott területen kívüli
vizsgálati ponton kis mélységben elhelyezett, kis mennyiségű robbanóanyaggal
mesterségesen rezgéseket keltenek. A rezgéshullámok a mélyből visszaverődve értékes információkat szolgáltatnak a talaj és
a mély kőzetek rétegtani, illetve tektonikai
viszonyairól.
A mérési program első szakasza, vagyis
a rezgésérzékelők és vezetékeik telepítése
során a vizsgálati területet részlegesen,
2 méter széles sávban meg kell tisztítani a
magas növésű mezőgazdasági kultúráktól,
így például a napraforgótól és a kukoricától. Az érintett területek tulajdonosait
erről előzetesen tájékoztatták. A geodéta szakértők mindent megtesznek azért,
hogy tevékenységük a természetes és épített környezetre, az ingatlanokra a lehető
legkisebb hatással legyen. Amennyiben
mégis kár keletkezne egy ingatlanban,
a kivitelező társaság azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően felméri és a
tulajdonost 30 napon belül kártalanítja.
A kártérítésért az MVM Paks II. Zrt. teljes
egészében helyt áll, az esetleges kifizetésekre tartalékot képzett.
Az érintett települések lakóit az MVM
Paks II. Zrt. fórumokon és kiadványokon
keresztül tájékoztatta. Az ingyenesen hívható zöld számon (06-70/458-9208) bárki
választ kaphat a kutatással kapcsolatos
kérdéseire. 
MVM Paks II. Zrt.

Vízilabdás sikerek
A lányok harmadik helyezése után a férfi
vízipólósok ezüstéremmel fejezték be az
idén hazánkban rendezett Európa-bajnokságot.
Az MVM az Európa-bajnokság nemzeti főszponzoraként járult hozzá a magyar csapatok
teljesítményéhez, hogy mind a női, mind a
férfi csapat további jó eredményekkel öregbíthesse a magyar sport hírnevét, példaképet állítva minden sportszerető, különösen
a fiatalok elé.

A magyar csapatok
rendre hatezer néző
előtt megrendezett
Európa-bajnoki mérkőzésein az MVM vezérszurkolói is kitettek
magukért. A nemzeti energiatársaság az
Európa-bajnokság előtt meghirdetett játékában a Szentes Patriots nyerte el a vezérszurkolói címet, akik hangos dobszóval és
saját rigmusokkal az egész közönséget feltüzelték.
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Szakmai pályáján első helyen áll a Paksi Atomerőmű
Felelős kormánybiztosként foglalkozik a Paksi Atomermű teljesítményének fenntartásával összefüggő
feladatokkal dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetének egyetemi tanára (kormánybiztosi kinevezése napján lemondott az NTI igazgatói tisztjéről.)
Aszódi Attila a Paksi Atomerőművel
mindig szoros kapcsolatban állt, hisz
felsőfokú tanulmányait a BME paksi
főiskoláján kezdte, szakmai gyakorlatát
az erőműben töltötte, és a későbbiek
során is figyelemmel kísérte az erőmű
tevékenységét. 2003 májusától egy
éven át volt Pakson miniszteri biztos.
Egyetemi, intézeti tevékenysége mellett aktívan részt vett a BME és a Paksi
Atomerőmű több közös munkaprogramjában, mint például a nemzetközi
szakemberképzésben.
– Szakmai pályáján ismét első helyre került a Paksi Atomerőmű. Eddigi
tapasztalatai és az új feladata alapján
melyek a fő irányelvei, gondolatai, elvei, amelyeket munkájában érvényesíteni kíván?
– Az energiapolitika egyik legfontosabb célja, hogy egy olyan atomerőmű
legyen a kezünkben, ami biztonságosan, nagy üzembiztonság mellett, ol-

Az ötezredik hordó

Kovács Lajos szilárd radioaktív hulladékkezelő
és Tumpek Zsolt művezető

A Paksi Atomerőműből elszállították
az ötezredik kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékot tartalmazó hordót a végleges tárolási helyre, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba, Bátaapátiba.
Az első szállítás 2008 decemberében történt, és azóta is – mind technológiai, mind dokumentációs oldalról
– zökkenőmentesen folyik a munkában érintett szakterületek kiemelkedő
együttműködésének köszönhetően.
A Paksi Atomerőmű részéről komoly, felelős tevékenységet igényel a
hordók megfelelő előkészítése és kiszállításuk lebonyolítása, amelyben a
feladatok jelentős részét végző szilárd
hulladékkezelő üzem dolgozói mellett
részt vesznek a sugár- és környezetvédelmi, valamint a rendészeti szervezet
munkatársai is. 
Orbán Ottilia

csón termel energiát. A Pakson megépítendő két új blokkal az a cél, hogy
hosszú távon fenn lehessen tartani az
atomenergia részesedését a hazai villamosenergia-termelésben. Az új paksi
blokkoknak mind klímavédelmi, mind
ellátásbiztonsági szempontból elvitathatatlan előnyei vannak. Ha nem tartanánk fenn hosszú távon az atomenergia
40% körüli részesedését a hazai áramfogyasztásban, akkor a mostani blokkok
2032–2037 közötti leállásával párhuzamosan jelentősen nőne a földgáz- vagy
az áramimport, ami mind gazdasági,
mind ellátásbiztonsági szempontból
komoly kockázatokkal járna.
– Kormánybiztosként milyen területekre terjed ki a feladata, milyen ütemezés, kapcsolatrendszer szerint végzi
munkáját? Melyek a legfontosabb, elsőrendű feladatok?
– A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztosság a Miniszterelnökségen belül
működik. Jelenlegi fő feladata, hogy
koordinálja a Paksi Atomerőmű blokk
jaira vonatkozó három nagy szerződés
előkészítését. Az egyik szerződés az
erőmű tervezésére, megépítésére és
üzembe helyezésére vonatkozik. A másik a friss üzemanyag és a kiégett üzemanyag szállításával kapcsolatos felada-

tokat rendezi. Az utolsó megállapodás
pedig az új blokkok üzemeltetésének,
karbantartásának a feladatait tisztázza. Első körben a kormánybiztosság
feladata az, hogy ezeket a szerződéseket tető alá hozza. Ezen túlmenően
kormánybiztosi feladataim közé tartozik az atomenergia békés célú felhasználását elősegítő kutatási programok
kidolgozása, további magyar–orosz
nukleáris együttműködési programok
kidolgozása.
– A Paksi Atomerőművel és a Paks
II-vel való együttműködést miként tervezi?
– Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. feladata a projektben, hogy
az új blokkok építését előkészítse, az
építés folyamatát menedzselje, létrehozza a két új, 1200 MW teljesítményű
termelőegységet. Az üzembe helyezést
követően ugyanakkor az üzemeltető a
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. lesz, így
a két cég együttműködése az első pillanattól kezdve elengedhetetlen. A kormánybiztosi munka első napjától kezdve intenzív és folyamatos kapcsolatban
vagyok mindkét céggel, és ez a jövőben
is hasonlóan fog alakulni.
– Milyen érzés úgy visszatérni Paksra, hogy az életében, szakmai pályáján
ismét meghatározó időszakot jelent?

fotó: Bodajki Ákos

Interjú Aszódi Attilával

– Felsőfokú tanulmányaimat itt
Pakson kezdtem a BME és az atomerőmű közös energetikaimérnök-képzésén. Az ország egyetlen atomerőműve
nyilván kulcsszerepet játszik minden
atomenergetikával foglalkozó magyar
mérnök életében, így az enyémben is.
Számos olyan projektben vettem részt,
ami paksi kötődésű volt. Ezek közül kiemelném a 2003-as 2. blokki üzemzavar
utáni időszakot, a teljesítménynövelési
programot, a fukushimai baleset utáni
célzott biztonsági felülvizsgálatot vagy
éppen a vietnami képzési programot.
Eddig is gyakran jártam Paksra, most
azonban még gyakrabban leszek jelen
ebben a számomra kedves kisvárosban.
LAnna

20 éves az ATOMIX Kft.

Az ATOMIX Kft. megalakulásának 20. évfordulója alkalmából sorozatunk ötödik részében a Szolgáltatási Üzletágból
a Rekreációs Központ (REKÖ) és a Szállodai Szakágazatot
mutatjuk be.
A Rekreációs Központ Szakágazat a Paksi Atomerőmű balatonfüredi üdülője és kikötője működtetéséhez nyújt támogató
szolgáltatásokat egész évben. A REKÖ a Balaton-parton fekszik. A város, a tó, a hegyek közelsége egyaránt lehetőséget ad
kirándulásokra, városnézésre és kulturális, szórakoztató programokon való részvételre.
A vendégek pihenéséről 50 db nemdohányzó, légkondicionált, minden igényt kielégítő szobával gondoskodik a személyzet. Igény esetén pótágyat, babaágyat biztosítanak. A
kényelmet a fürdőkádas, ill. zuhanyzós fürdőszobák kialakításával igyekeztek fokozni.
A REKÖ-ben 2013-tól az ATOMIX Kft. működteti a vendéglátást. A 120 férőhelyes étteremben széles választékot kínálnak
a hagyományos, illetve a reform ételeket kedvelő vendégek
számára is. Bárki megkóstolhatja a magyaros és kímélő ételremekeket, és ízelítőt kaphat a nemzetközi konyha specialitásaiból is. Az üdülő, illetve fedett uszoda területén széles körű
wellness-szolgáltatásokat és sportolási lehetőségeket biztosítanak. A központ alkalmas konferenciák, rendezvények lebonyolítására. A gyermekek részére játszószoba és kültéri játszótér is rendelkezésre áll. A vitorlázás szerelmeseit a főépülettől
300 méterre található Koloska Marina Kikötő várja, ahol a vízi
sporteszközök, kerékpárok használata adott.
A paksi Erzsébet Nagy Szálloda**** a város szívében, a
Duna-parton fekszik. A Szállodai Szakágazat a ház újranyitásával alakult 2010. december 1-jén. A modern épületben 18
kétágyas szoba, wellnessközpont (úszómedence, törökfürdő,
gőzkabin, aromakádas szoba, infra- és finn szauna, jacuzzi)
és 1 szekcióterem található. A klasszicista stílusú szárnyban 3

lakosztály, 2 superior szoba, 7 konferenciaterem, az étterem
és a borpince található. A szálloda tréningek, szakmai bemutatók, üzleti, baráti, családi összejövetelek, lakodalmak, bálok helyszíne. Az Erzsébet királyné bálterme 175 m2-en 150
fő befogadására alkalmas. Az uszodai napozóterasz Dunára
néző kilátással grillvacsorák, nyáresti programokhoz kiváló.
A virágos belső udvar esküvői szertartásoknak is otthont tud
adni. Egyedi menüajánlataik a vendégvárástól a gálavacsorán
át a másnapi ebédig terjednek. A kávéház gazdag sütemény-,
fagylalt-, kávé- és koktélkínálattal bír. A szálloda a külföldi és
a belföldi vendégforgalom növelése mellett nagy hangsúlyt
fektet a helyi lakosság igényeinek megismerésére és kielégítésére. A kávéház és az étterem kedvelt célpontja a paksi lakosságnak, legyen szó ballagásról, lakodalomról, hétvégi ebédről
vagy kávéról. Az elmúlt évek során folyamatosan különböző
témájú kiállításokat, nyílt és családi napokat szerveztek, legjelentősebbek az esküvőnap, a wellness- és sportnap, az Erzsébet-bál, a gyereknap, a húsvéti családi nap, a Szent Iván-éji est,
valamint a nyári grill- és gitárestek.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
céljai között kiemelt fontosságú,
hogy az atomenergiát, az atomerőmű működését minél több ember számára személyes élményeken
keresztül mutassa be. Ennek jegyében, idén nyáron két turnusban
ismét megrendezte azt a szakmai
gyakorlatot, amelynek keretében
határon túli magyar felvidéki és
erdélyi főiskolások, egyetemisták
(2×12 fő) részletesebben ismerkedhettek meg az atomerőmű felépítésével, technológiájával, valamint a
paksi régió kulturális és történelmi
értékeivel.
A kéthetes szakmai gyakorlat programjának összeállításakor a legfontosabb
szempont az volt, hogy az atomenergia
és atomerőművi technológia az alapoktól
a bonyolultabb ismeretekig fokozatosan,
egymásra építve kerüljön bemutatásra.
Emellett fontos volt, hogy Paks város és
környékének nevezetességeit, történelmi
értékeit is bemutassuk a hozzánk érkező hallgatók számára. A programsorozat
összeállítását és lebonyolítását az Oktatási Főosztály munkavállalói, Bodnár
Róbert, dr. Szinger Zsuzsanna, Ignits
Miklósné, Kaluzsnyiné Galajda Györgyi, Rohnné Tóth Ágnes végezték.
A hallgatók szervezett körülmények
között érkeztek meg Paksra, ahol az
első este a program hivatalos megnyitásáról, az ismerkedésről szólt. Másnap
a beléptetést követően, az atomerőmű
területén történő tartózkodás, viselkedés szabályairól, valamint az atomerőmű
felépítésének, technológiájának az alap-

fotó: Bodajki Ákos

Határon túli magyar főiskolások, egyetemisták
szakmai gyakorlata

jairól hangzottak el előadások. Délután a
csoport látogatást tett a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójának üzemi létesítményében, ahol az atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású hulladékok,
valamint a kiégett kazetták kezelésének,
tárolásának módját ismerték meg.
A szakmai gyakorlat hangsúlyos (2
napos) része volt az, amikor a hallgatók
testközelből, aktív közreműködésükkel
behatóbban ismerkedtek az atomerőmű
működésével, operatív felügyeletével,
irányításával. A fővízköri berendezések
közül számos berendezésbe bebújhattak,
kisebb egységeket összeszerelhettek, az
oktatószimulátor kezelőpultján pedig
üzemállapot-változást idézhettek elő,
megismerhették annak hatásait. Hasonlóan interaktív keretek között került bemutatásra a szekunder köri technológia,
az Atomerőmű Tűzoltóság, az Atomenergetikai Múzeum és a műszaki könyvtár
feladatköre, tevékenysége is. Cserháti
András műszaki főszakértő a „Nukleáris
kapacitásbővítés” címmel tartott előadásában látványosan mutatta be az erőmű
múltját, jelenét, a tervezett kapacitásbő-

vítést, az atomerőmű régióban betöltött
villamosenergia-ipari súlyát, szerepét.
A diákok három napon keresztül szakirányuknak megfelelően – az
atomerőmű adott szervezeteinél – szakmaspecifikus, valamint üzemeltetési és
karbantartási ismereteket szereztek. A
megterhelő munkanapok mellett helyet
kapott számos könnyed és a lazítást segítő program (városnézés, kirándulás,
sárkányhajózás, római kor jegyében rendezett múzeumlátogatás, reformkonyhás vacsoraest tekézéssel, Sárgödör téri
pincelátogatás) is. A gyakorlat rekreációs része pihenéssel, kirándulással zárult
Balatonfüreden.
A program vezető koordinátorai,
szervezői és a partnerszervezeteknél
közreműködő kollégák valamennyien azon dolgoztak, hogy a határon túli
magyar diákok gyakorlata szakmailag
színvonalas, tartalmas legyen, és a program kiválóan sikerüljön. Köszönet illeti
a szervezeti egységek azon kollégáit is,
akik szakmai támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy valamennyi helyszínen zökkenőmentesen zajlottak le a gyakorlati foglalkozások.BR

A természeti környezet, az ivóvíz védelme hosszú távú feladat
Volt idő, amikor a Paksi Atomerőmű fűtőelemeinek egy részét magyar uránércből állították elő, és már az erőmű megépültét megelőzően volt Pécs közelében
uránbányászat, majd -ércfeldolgozás. Ez
az ipari tevékenység csaknem 40 évig
folyt, az okozott környezeti károk helyrehozatala a munkálatok befejeződésekor
hamar megindult, de még ma sem fejeződött be.
A környezeti károk elhárítását 2014
áprilisa óta a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK
Kft.) végzi, amelynek a mecseki bázis a
legújabb telephelye. (Pakson a nagy aktivitású ideiglenes tárolót – KKÁT-t, Bátaapátiban a kis és közepes aktivitású végleges tárolót – NRHT-t, Püspökszilágyon
a nem atomerőművi hulladékokat kezelő
és tároló RHFT-t üzemelteti.)
Visszatérni a természethez, megőrizni
a természetet – ez a Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis mottója, ami a
felszíni és felszín alatti vizek tisztítására,
a környezeti károk helyreállítására utal.

Az uránnal elszennyezett bányavizek, az ércfeldolgozás nyomán kialakult zagytározók környezetében az
ivóvízbázis védelme kiemelten fontos.
Ugyanis a bányavíz kiemelése és tisztítása, a zagytározók karbantartása,
majd felszámolása nélkül Pécs város
és a környező települések vízműkútjai
rövid időn belül elszennyeződnének.
A vízkezelés a felszín alatti vizek
uránmentesítését, a zagytározók térségében a szennyezett, magas sótartalmú vizek, illetve a meddőhányók
környezetében lévő felszíni vizek kezelését jelenti. Ezenkívül sok más feladatot is végez új telephelyén az RHK Kft.
A védekezés napi 24 órában folyik a
veszélyeztetettség fennállásáig, még
vagy 40 évig. Ugyanakkor sokfajta ellenőrző mérőműszert is működtet a
cég, hogy az esetleges veszélyhelyzetet mielőbb megszűntethesse.
Az RHK Kft.-nek a Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázison 41 speciális szakterületeken is képzett, nagy

gyakorlattal rendelkező szakembere
dolgozik, szoros együttműködésben
a társaság egyéb részlegeivel, osztályaival. 
RHK

NucKids 
Atomkölykök
2014-ben
Az oroszországi Rosatom állami
korporáció 2014-ben is, immár hatodik alkalommal útnak indította a
Nuclear kids nemzetközi művészeti
gyerekprojektet. A projekt úgy működik, hogy az „atomvárosokban”
élő, tehetséges, többlépcsős válogatás útján kiválasztott gyerekek
hat nyári hetet együtt töltenek.
Az első egy hónapban profi rendező és dramaturg, koreográfus
irányításával egy színdarabot tanulnak be, azt követően turnéra
indulnak, és több helyszínen bemutatják a színdarabot.
Tavaly Magyarország (Keszthely,
Paks) volt a projekt házigazdája, az
idén az oroszországi Szentpétervárhoz közeli Repinóban készült a
projekt munkája, „ A gyerekkor labirintusai” című zenésített színdarab. Összesen 8 országból, nyolcvan, 11–16 év közötti gyerek vett
részt az idei projektben. Magyarországot öt paksi gyerek (Rikk Róbert,
Kovács Alíz, Kovács Réka, Horváth
Diána és Cseh Dominika, a „Tini
Tüsik” együttes tagjai) képviselte
tanárukkal, Cseke Klárával együtt.
Az összes magyar részvevő játszott
a tömegjelenetekben, Kovács Réka
pedig az önálló anya szerepét
kapta a színdarabban. A színdarab
nyelvezete orosz, de a paksi gyerekek orosz nyelvtudás nélkül, nagy
szorgalommal tanulták be a szerepük szövegeit. A projekt első négy
hete kemény munkával, napi többórás próbákkal telt, és augusztus
végére megszületett a remekmű.
2014. július 29-én Szentpéterváron
volt a nagy bemutató, azt követően
Jekatyerinburgban, majd Cseljabinszkban léptek fel az atomkölykök. Következő állomás Brno és
Pozsony, aztán Prága és végezetül
három előadás Moszkvában. Minden fellépés hatalmas sikert aratott, vastapssal fogadták a nézők.
A moszkvai előadások után hazaindultak a résztvevők, mélyen szívükben zárva a projekt alatt szerzett
felejthetetlen emlékeket. Ahogy
mondani szokás: a foglalkozás elérte a célját: az „atomvárosokban”
élő gyerekek találkoztak, és a „békés atomnak” köszönhetően életre
szóló barátságok kötődtek.
A projekt fő céljának megvalósításához is hozzájárult a foglalkozás:
a „békes atom” jótékony energiája
több száz gyerek életében kifejti
a pozitív hatását, és ezáltal a jövő
nemzedékei remélhetően felelősen döntenek majd az atomenergia
sorsáról. 
Szucsán Marina
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Dunapataj bemutatkozik
Szomszédságban, barátságban
A Paksi Atomerőmű, mint ahogy eddig is
tette, továbbra is törekszik jó kapcsolatot
ápolni a környezetében élőkkel, a Duna
jobb és bal partján lévő települések lakóival. A környező települések nagymértékben részesülnek a Paksi Atomerőmű
részéről feléjük irányuló figyelemből, és
a lakosság a túlpartról is látja, értékeli az
erőmű és alapítványainak támogatását,
amelynek visszajelzését mutatja az alábbi
cikk, amit Bács-Kiskun megyei tudósítótól
kaptunk.

Korszerűsítés, fejlesztés
A Paksi Atomerőmű alapítványa, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatásával új tálalókonyhát alakít ki a Bács-Kiskun Megyei
Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza.
Dr. Vadász Mária, az intézmény vezetője arról számolt be, hogy a támogatás
lehetővé teszi a főzőkonyha kitelepítését
és a helyén új sürgősségi osztály létesítését, szakrendelők áthelyezését, korszerűsítését.
Dr. Vadász Mária elmondta: nemcsak a
kórház úgynevezett hotelszolgáltatása
lesz korszerűbb. Az új tálalókonyhának
és tálalási rendszernek köszönhetően,
A Csengey Dénes Kulturális Központ a
2014/2015-ös színházi évadban a hagyományos bérletei – Móricz- és Latinovits-, Kisiskolás és óvodás, valamint Tipegő bérlet – mellett újdonságként ajánlja
a Honti Hanna-bérletet a könnyed dallamok kedvelőinek és az Erkel-bérletet a
komolyzene és opera rajongóinak.

Nagycsaládosok
az atomerőműben
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a „Vendégül
látjuk Magyarországot” címmel szervezett
éves programja keretében látogatásra, vendégségbe hívta a civilszervezetek és több
más közösség mellett a nagycsaládosokat is.
A Paksi Atomerőmű számára fontos,
hogy a társadalomban betöltött szerepe
minden ember számára láthatóvá váljon. A
műszaki szakemberek elkötelezettsége és
támogatása az atomerőmű iránt maximális,
de cél az atomenergia közelebb hozatala
azokhoz az emberekhez is, akiknek az érdeklődési köre ettől merőben eltér. A kutatások
szerint a hölgyek, családanyák, nyugdíjasok
kevés információval rendelkeznek erről az
ipari üzemről, ezért a Paksi Atomerőmű lehetőséget kívánt biztosítani számukra, hogy
személyes élményeket szerezzenek és kapcsolatot teremtsenek az erőművel.
Érkeztek csoportok az ország távoli és
közeli vidékeiről, mint a szomszédos településről a Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete. LA

mintegy járulékos
előnyként, a több
évtizedes, elavult,
magas energiaigényű főző- és hűtőberendezésekkel, technológiával
működő, energiafaló konyha kitelepítése lehetőséget ad arra is, hogy annak
helyén új, megfelelő kialakítású sürgősségi
osztályt létesítsenek. A tálalókonyha új
helyen történő kialakításával a régi szakrendelő épületéből átköltözhet a kórház
főépületébe az a néhány, korszerűtlen körülmények között működő szakrendelés
is, amely a korábbi rekonstrukciók során
nem kapott ott helyet. A tálalókonyha
kialakítása úgy történik, hogy tálalószalag segítségével legalább 20-féle, az egyes
betegek részére szakemberek által összeállított ételféleséget tudnak tálalni, csomagolni. A kórház jelenleg is tálcás tálalási
rendszert működtet, de ezzel a beruházással tovább tudják erősíteni a higiéniai
feltételeket. A tálalókonyhához funkcionálisan kapcsolódik a mosogatóhelyiség,
valamint az a szociális blokk, ahol a dolgozók öltözői is elhelyezkednek.

Zsiga Ferenc

ÉLETFA
Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány
(www.okoalapitvany.shp.hu) meghirdeti az „Ültess fát, életfát! Őrizd
az oxigén forrását” akcióját. Az
alapítvány egy-egy fát adományoz
azoknak a szülőknek, akik csatlakoznak az akcióhoz. Azon szülők
jelentkezését várják, akiknek gyermeke 2013. október 1. és 2014. szeptember 30. között született, és felvállalják, hogy az átvett fát elültetik és
gondozzák, hogy együtt cseperedjen
a gyermekük és az „életfája”.
Jelentkezés: ultessfateletfat2014@
gmail.com e-mailcímen 2014. október 6-ig (tel: 06-30/438-9561).
Az akciót támogatja: Paks Város
Önkormányzata, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. és azon adózók,
akik az adójuk 1%-t az ÖKO Munkacsoport Alapítványnak ajánlották fel.

ESZI felhívása
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium – a Paksi Atomerőmű bázisiskolája – október 3-án 14 órától felvételi
tájékoztató NYÍLT NAPOT tart, amelyre
szeretettel várja szüleikkel együtt a diákokat.

A nagyközség Budapesttől délre kb. 103 kmre, Kalocsától északra 15 km-re helyezkedik
el, közel 3400 lelket számlál. A községen átmenő 51-es főút jó közlekedést és elérhetőséget biztosít.
Pataj múltja igen színes, erről templomai,
középületei és a helyi múzeum gyűjteménye
is tanúskodik. A település természeti értékekben szintén gazdag. A községhez tartozik az
1976 óta védett Szelidi-tó, a meszes-szódás
jellegű Miklapuszta, a Duna erdős-ligetes ártere. Különlegesen szép szigetvilág húzódik itt
a Duna bal partján Harta, Dunapataj, Ordas
határában, ez az első érintetlen szigetsor a
folyó alsó szakaszán Budapesttől délre.
A turizmusban legnagyobb szerepe a Szelidi-tó üdülőterületnek van, ami jól kiépített
stranddal és kitűnő horgászati lehetőséggel
várja az idelátogatókat. Egyre több a falut felkereső kerékpáros turista is – köszönhetően
a megépített kerékpárutaknak és az EUROVELO 6-os nemzetközi kerékpárútnak. A községben rendszeresen szerveznek különféle
kulturális és szórakoztató programokat. Főbb
ünnepek és állandó rendezvények: majális,
Községi Gyásznap (megemlékezés a község
1919-es áldozatairól), Pataji Ősz falunapok,
megemlékezés az 1956-os forradalomról,
szüreti felvonulás és bál.
Az önkormányzaton kívül több egyesület,
alapítvány tevékenykedik a település fejlődése, jövője érdekében. A gazdaság vendéglátó-, könnyűipari és mezőgazdasági tevékenységből tevődik össze.

Dunapataj történelme nagyon régi: a
bronzkorban már lakott volt a környék,
a közeli Bödpusztán igen jelentős hun kori,
a Szelidi-tónál középkori régészeti leletek
is előkerültek. A honfoglalás korában a területet Árpád törzse szállta meg, azóta a lakottság folyamatosnak tekinthető. Ebből a
korból származik a Pataj helységnév is, amely
egy főember, Pata nevéből ered. A település
évszázadokig mezővárosi címet viselt. A protestantizmus elterjedésével Pataj korán és
egyöntetűen reformálódott. Katolikusok a
18–19. században települtek be, templomuk
1761-ben épült.
Dunapataj nevezettességei: XV. századi,
eredetileg gótikus stílusú református templom; katolikus templom, amelyen 1934-ben
az országban elsőként épületelhúzásos
bővítést végeztek; Pataji Múzeum, amelynek főépülete egy 1937-ben épült unitárius templom; 1968-ban berendezett tájház;
Kodály Zoltán Művelődési Ház, amelynek
alapkövét Kodály Zoltán rakta le; klasszicista
stílusú Polgármesteri Hivatal, 1894-ben állított Kossuth-szobor; modern polgári iskola
(Klebelsberg Kunó minisztersége alatt épült).

Gyöngyösiné Nyul Petra

Orosz diákok csereüdültetése
Tíznapos balatonfüredi tartózkodással tíz orosz gyermek töltötte
nyári szünidejének egy részét az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. balatonfüredi Koloska Marina kikötőjében.
A tábor vezetőjétől, Nagy Jenőtől megtudtuk, hogy a Roszatom, a
Paksi Atomerőmű, a PADOSZ és az
ASE szervezésében jött létre a találkozó. A Balatonfüredre megérkező
csoportot a PADOSZ részéről Bocsor István, az ASE részéről Nagy Jenő és csapata
fogadta. A gyerekeken nem látszott a hosszú utazás fáradsága, mert a program részeként mindenki bemutatta az úszástudását. Az ASE által készített programban
szerepelt vitorlásoktatás, tanulás, nagyhajós túra, kerékpáros túrák, kirándulás
Siófokra, Tihanyba, a Sajkodi-öböl természetvédelmi területének bejárása. Délutánonként vizes események, fürdés, vízibiciklizés, majd labdás játékok követték
egymást. Az esti programok a „séta a városban” szlogen jegyében teltek. Siófokon a
fagylaltozás és a szuvenírek vásárlása volt a főszereplő.
Megtekintették a Kék Szalag vitorlásverseny füredi rajtját, ahol 522 hajó egyszerre indult el. A táborban látogatást tett Lőrincz László, a PADOSZ elnöke, aki
jókívánságokkal és ajándékokkal kedveskedett a fiataloknak. Az ASE részéről a táborvezető és csapata értékelte a tanulságokat, majd vidám születésnapi köszöntő
és tábortűz melletti szalonnázás, gitárzene, orosz dallamok zárták a jól sikerült tíz
napot. A búcsú reggelén a csoport élményekkel gazdagon indult vissza Moszkvába.
„Köszönet a szervezésben, végrehajtásban részt vevőknek az áldozatos munkájukért, és a tolmácsolásban fáradhatatlan Dobó Dianának. Reméljük, hogy a paksi
fiatalok is hasonlóan szép élményekkel tértek haza a csereüdültetésből.” – mondta
befejezésül Nagy Jenő.
Wollner Pál
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Ismét tágra nyitja kapuit az erőmű

KÖSZÖNTJÜK LÁTOGATÓINKAT
Hagyományaihoz híven a Paksi Atomerőmű ismét tárt kapukkal és számos
programmal várja a környező települések lakóit és családtagjaikkal együtt
az erőmű munkavállalóit egy nyár végi
találkozóra.
A szeptember 13-i Nyílt Napon Foktő és
Pusztahencse lakói, míg a szeptember
14-i Családi Napon az erőmű munka-

társai és hozzátartozóik részesülnek az
atomerőmű vendégszeretetében.
Mindkét napon lehetőség nyílik az üzemi terület, a Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint az Atomenergetikai
Múzeum megtekintésére. Számos szórakoztató, kulturális és gyermekprogram
várja a kicsiket és nagyokat.

ÖKO Munkacsoport

A Madocsai Nyugdíjasklub életéről közölt híradást a település lapja. A Madocsai Hírmondóban többek között szó esik arról is, hogy a klub tagjai a
nyáron Mórahalomra, a termálfürdőbe kirándultak, és utazásukat a Paksi
Atomerőmű támogatta.

Twirling Európa-kupa

A németországi Würzburgban rendezték a twirling sportág ez évi európai
viadalát. A hét hazai lány, Frast Krisztina, Haaz Gréta, Jobbágy Nikolett,
Kerti Szandra, Kuminka Viktória,
Szelp Anikó és Mihai-Eva Cristina a
középmezőnyben végzett az erős, a

twirlingben nagy múlttal rendelkező
külföldi mezőnyben. A jó eredmények
elérésében nagy szerepe volt Meczker
Bettina edzőnek, aki lelkileg is támogatta őket. A csapat ezúton is köszöni
a Paksi Atomerőműnek az utazáshoz
nyújtott támogatását.

Ecsettel és tustollal

Vincze Erika tipográfus képei
Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány tagjai tanulmányutat tettek a Bükki Nemzeti Parkba, ahol bejárták a természetvédelmi területeket és széles körű szakmai tapasztalatot gyűjtöttek. Az alapítvány ezzel az útjával hazánk kilencedik
nemzeti parkjába is eljutott, amelyből öt megtekintését a Paksi Atomerőmű
autóbuszos támogatással segítette.
A Paksi Roma Nemzetiségi Ön
kor
mányzat balatoni kirándulást szervezett a nyáron a paksi
roma családoknak, akiket Balatonzamárdiban városnézés, a tó
partján sportbajnokság, játék,
pihenés várt. A kirándulásért
köszönetüket fejezték ki a támogatást nyújtó Paksi Atomerőműnek.
A bajai FuTeam Se 9 fős csapata sikerrel szerepelt a 780 km-es Baja–Salzburg nemzetközi váltófutáson. A csapat hölgy tagjai dobogós helyet értek el salzburgi női jótékonysági futóversenyen. A FuTeam részvételét a
Paksi Atomerőmű támogatta.

Csíksomlyón jártak
A Paksi Római Katolikus Egyházközség Csíksomlyón járt csoportja lelkiekben feltöltődve tért haza, és megköszönve a Paksi Atomerőmű támogatását – autóbusz
biztosítása – az útról beszámolóban adott ízelítőt, amelyből idézünk: „Ott fent a
hegyen, abban az órában közel egymillió emberi szív egyszerre dobban, kulcsolódnak imára a kezek, s nyílnak dicsőítésre az ajkak. Az első alkalommal biztosan, s
talán később is, szinte minden szempárban könnyek csillognak. Sírva-nevetve néz
körbe-körbe az ember, s el sem tudja hinni, hogy ez igaz lehet. Ameddig a szem
ellát, a hegyen és a hegyoldalon tarka embertömeg, s az is csodálatos érzéssel tölt
el mindenkit, hogy 700–800 km-re az otthonától csupa magyar szót hall, s hogy
mosolyognak és nevetnek egymásra a kedves és boldog emberek.”

„A tipográfiai közlés szolgálat. Aki ezt
szem előtt tartja, megóvja magát attól,
hogy munkája eszközből céllá, vagy pláne öncéllá változzék.” (Haiman György)
A TypoSzalon évente írja ki pályázatát, idén az irodalom témakört jelölték
meg, Haiman György 100 éves jubileumi kiállításával egy időben, amelyre
a Petőfi Irodalmi Múzeumban került
sor a május–szeptemberi időszakban.
Erika 2007-ben a Számok c. pályázaton vett részt először. Minden év más
kiállítási helyszínt hoz Budapesten, ez
izgalmas, de számára sokkal inkább a
tipográfus szakmával való kapcsolatot
jelenti, ami egyben megmérettetés is.
Ezúttal két női témát választott: Camoena és Calliope. Camoena a múzsa la-

tin megfelelője, Kalliope, a szép szavú,
a görög epikus költészet múzsája, azok
legelőkelőbb és legidősebb alakja. Berzsenyi Dániel: Osztályrészem és John
Skelton Poet Laureate: Calliope c. verseire készítette ecsettel és tustollal írt
képeit.
GYNYP

A Fecske Bábcsoport egri sikere
A nagy múltú, 55 éves Sióagárdi Fecske Bábcsoport életében
évről évre egyre nagyobb kihívást jelent a nagy lelkesedéssel
készült darabjaival eljutni a legnagyobb megmérettetésekre, a
regionális bemutatóra, Kaposvárra, majd sikeres szereplés
esetén az országos döntőbe,
Egerbe. 13 csivitelő Fecske köszönetét tolmácsolta Pekari
Bernadett drámapedagógus,
a csoport vezetője, aki elmondta, hogy idén is a Paksi Atomerőmű támogatásával
sikerült eljutniuk a Gyermekbábosok XXI. Országos Fesztiváljára, a hagyományokhoz
híven Egerbe. „Az égig érő fa” című népmese feldolgozásukat a zsűri arany minősítéssel díjazta. „Ebben az előadásban benne volt az egész Univerzum!” – ezzel a jelzővel
illette a zsűri a bábcsoport előadását, a bábokat pedig „a képzőművészet remekeiként” aposztrofálta, főként a sárkányok nyerték el a tetszésüket.GYNYP
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Paks város hírei
Augusztus 20.
Kétnapos rendezvénnyel köszöntötte augusztus 20-át Paks városa. 19-én nagy sikerű
koncertet adott a Duna-parton a Szaggató
zenekar és a sztárvendég, Rúzsa Magdi, majd
másnap folytatódtak a kulturális rendezvények
a korzón. Színpadra lépett a BeatBack zenekar,
amelyet többek között a Fészek duó, a Ritmikus Gimnasztika Szakosztály és a Köteles Ördögök bemutatója, valamint a Party Táncklub
és a Tűzvirág Táncegyüttes követett. A napot
hagyományosan a ladikosok lampionos felvonulása és tűzijáték zárta a Dunán.

Átadták a futópályát
Elkészült a szánkódomb körüli kétkörös futópálya. Átadása augusztus 28-án történt. A 780
m-es futópályát és a mellette elhelyezett eszközöket a kivitelező a DC Dunakom Pusz Kft.
építette.

Kitüntetésre várják a javaslatokat
Paks Város Díszpolgára cím adományozható
azon Pakshoz kötődő személyeknek, akik tevékenységüket kimagaslóan művelik és a város
fejlődésére jelentős hatást gyakoroltak.
Pro Urbe Emlékérem kitüntetést kaphatnak a
város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó személyek, illetve szervezetek.
A lakosság javaslatát szeptember 22-ig várják,
írásban, a városháza jegyzői titkárságára.

22. GBF
Már a júniusi sajtótájékoztatón
ismertetettek alapján is nagy várakozásokkal telve számolhattuk
a napokat, amíg elérkeztünk a 22.
Nemzetközi Gastroblues Fesztiválhoz. A szervezők idén is kitettek magukért, és a megszokott
minőségű zenei és gasztronómiai
kínálatot biztosították. Tették ezt
egyrészt azért, mert szívesen vis�szavárták idén is a bluesrajongókat, borkedvelőket, régi barátaikat, másrészt új ismerőseiket, az
először idelátogatókat úgy akarták
fogadni, hogy ők is elégedetten távozhassanak és a következő években visszatérjenek Paksra.
Duna-parti városunkban július 4–6. között rendezték meg a
fesztivált és borbarát-találkozót,
ismert és közkedvelt fellépőkkel
tovább bővítve azt a rendkívüli
stábot, akik ez idáig felléptek Pakson. A támogatók és a szervezésben közreműködők elhagyhatatlan
alapvetése, hogy a minőségre törekedjenek, most is szembetűnő volt.
A helyi és egyre növekvő ismeretséggel bíróktól kezdve a neves
A WiN csapata az idén is jelen
volt a Gastroblues Fesztiválon,
ahol a standjukhoz érkezőket
nemcsak
atomenergetikával
kapcsolatos információkkal látták el, hanem olyan finom étellel
is, amellyel a zsűri elismerését,
oklevelét is elnyerték.
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A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület tagfelvételi akciót hirdet,
amelynek keretében az egyesületbe történő ELSŐ belépéskor fizetendő EGYSZERI BELÉPÉSI DÍJ
50%-át elengedik azon horgászok
esetében, akik korábban még nem
(vagy 10 évnél régebben) voltak az
egyesület tagjai.
Azon horgászok esetében,
akik (10 évnél nem régebben)
az
egyesület tagjai
voltak az EGYSZERI BELÉPÉSI
DÍJ ismételt megfizetése alól felmentést kapnak, nekik
a vonatkozó éves díj megfizetése
szükséges az ismételt belépéshez.
Az akció szeptember 30-ig érvényes. Bővebben: www.pahe.hu.

magyarokon át, a tengerentúlon is is nagyszerűek voltak, az időjárás
sikert arató művészekig bezárólag is kedvezően alakult. A korábbikaptak meghívást előadók. Néhány nál jóval többen vettek részt a főnév – a teljesség igénye nélkül – az zőversenyen, közel 50 csapat ételét
idei fellépők közül: Bese Dóra és zsűrizték. Megtartották a fesztibarátai, Petruska András, Julian válfocit is.
Sas Band & Cliff Moore, Deák Bill
A szervezők ezúttal sem feledBlues Band, The Magic of Santana keztek meg a jótékonykodásról
Tribute Band, Chantel McGregor, - ahogy ezt már hosszú évek óta
Little G. Weevil, Ford Blues Band, teszik. A kóstolójegyekből befolyt
Sean Carney & T. Rogers, Ismerős összeget ezúttal is a viski magyar
Arcok, Paksi Atom Jazz Orchestra. óvoda felújítására szánták, és jó
A fesztivál fő váza – a helyszínt szívvel adták át Jenei Károly refortekintve – a megszokott volt. A ze- mátus lelkésznek, hogy a továbnei program a klubkoncertekkel bi munkálatokra fordíthassák a
indult a Gastroblues Klubban a pénzt.
fesztiválhét estéin. Pénteken az

Gyöngyösiné Nyul Petra
ESZI-csarnok is megnyitotta kapuit a zenerajongók
előtt. Szombaton az
evangélikus templomban akusztikus
koncertek voltak
hallhatók (Ferenczi
György & Rackajam és Pál István
„Szalonna & Bandája), majd este a
csarnokban újra
dübörgött a ház!
A vasárnapi szabadtéri koncertek
A Paksi Atom Jazz Orchestra

Paksi Atom Jazz Orchestra
A Gastroblues Fesztiválon is nagy sikerrel szereplő amatőr és hivatásos zenészekből alakult
„szabadidős” zenekar a fellépéseik során alkalmi vendégzenészekkel egészül ki, köztük az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökség munkatársaival. Repertoárjuk széles, jazzsztenderdekből (Frank Sinatra-, Natalie Cole-, illetve Michael
Bublé-feldolgozások), latin–kubai zenéből, funkyból, Donna Summer-feldolgozásokból áll.
A zenekar vezetője, dr. Gál Gábor tájékoztatásul elmondta, hogy 2009 októberében alakult csapat, amely a Szekszárd All Stars zenekar „mellékhajtása”. – Az apropóját
az adta, hogy rengeteg zenészbarátunk vett részt koncertjeinken, akikkel korábban
egy másik zenekarban játszottunk, tehát a létszám adott volt – folytatta Gál Gábor.
Valamint akkor ismertem meg Michael Bublé zenéjét, ami nagy hatást gyakorolt rám,
és a fellépésekből befolyt összeget hangszerelésre tudtuk fordítani. A hangszerelést
Molnár Ákos végezte és mai napig is végzi, aki az egykori Syrius zenekar alapítója volt.
Én jelenleg ebben, illetve a Szekszárd All Starsban játszom. Mindkettőt koordinálom.
Korábban a Szekszárd Big Bandben bőgőztem. Egyetemista koromban Pécsen, a Gyökerek nevű blueszenekarban játszottam, ahol szintén basszusoztam. Ezzel párhuzamosan Budapesten vittem korábbi gimnazista zenekaromat tovább. Akivel ezt a projektet
elindítottam dobosunk, Ákos volt, valamint Auguszt Gábor (Bárió) az AD Stúdióból.
Főbb fellépéseik között karácsonyi turnék szerepelnek Pécs, Paks, Kaposvár és Szekszárd városokban. Minden évben részt vesznek a Gastroblues Fesztiválon és különböző
városi rendezvényeken, fesztiválokon, többek között a szegedi szabadtérin. Budapesten tavaly koncertsorozatot adtak a Duna Palotában Best of jazz címen. Szeretnének
külföldre eljutni, meghívásuk van az Egyesült Államokba. A zenekar működtetése igen
költséges, de szerencsére több szponzor is támogatja őket, mint a Szekszárdi Zeneiskola, a Veiki Kft., a Paksi Vízmű Kft. és a Gemenc Volán. Gál Gábor külön kiemeli Gárdai
Györgyöt és Ádámot, akik hihetetlen lokálpatriótaként állnak a zenekar mögött, és segítik munkájukat.
A zenekar tagjai: Cseke Gábor – trombita, egyben a zenekar művészeti vezetője,
Madách György – tenorszaxofon, Szabó Péter – trombita, Borbély Tamás – gitár, Rein
Ákos – billentyű, Gál Gábor – bőgő. Kiss Tibor, Kiss Zsuzsa – ének, Maros Zoltán –
billentyű, Maráz Nándor – dob. Szaxofon kórus: Parrag Ferenc, Matók Ákos, Sövényi
Norbert, Zsitvai Péter, Mészáros Milán. Harsona: Kajna Pál, Kajsza Péter, Márkus István.
Trombita: Földesi Gyula, Kovács Zsolt, Kovács András. Vendég: Tóth Viktor – alt szaxofon, Weisz Gábor – tenor szaxofon. A 2014-es Gastroblues Fesztiválon plusz fellépett:
Kónya Zoltán – percussion, Kováts Gergő – gitár.
Wollner Pál
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Erőműves híradások
Az atomerőmű újonnan belépő munkavállalóinak köszöntése
Az idei évben második alkalommal
augusztus 6-án került sor az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. újonnan belépő munkavállalóinak köszöntésére,
melynek helyszíne ez alkalommal is
az Irodaépület II. emeleti tárgyaló
helyisége volt.
A cégvezetés és az érdekképviselet jelen
lévő tagjait Bognár Péter humán igazgató úr mutatta be, ezt követően a 2013.
december 31. és 2014. június 6. között
belépett új munkavállalókat Hamvas
István vezérigazgató úr köszöntötte.
Bevezetőjében elmondta, hogy társaságunk stratégiai fontosságú vállalat,
amely hosszú távon biztos megélhetést és kiemelkedő juttatásokat nyújt
munkavállalói számára. Az elmúlt évtizedekben kialakult vállalati kultúra
biztos bázisa az a közösség, amelynek
a most köszöntött új belépő kollégák
is tagjaivá váltak. Társaságunk dolgozóit nagyfokú lojalitás, büszkeség és
atomerőműves öntudat jellemzi. Ezt az
utóbbi évek anonim felmérései is bizonyítják, amelyek az elmúlt időszakra

vonatkozóan 94 %-os elkötelezettséget
mutatnak. A felmérésekből kiderült,
hogy dolgozóink nagy többsége elégedett, ezért nem tervez munkahelyváltást. Vezérigazgató úr hangsúlyozta: a
Paksi Atomerőmű dolgozójának lenni
kitüntetés, amit a megfelelő felelősséggel és szerénységgel szükséges kezelni,
s a mindennapi életben is olyan magatartást kell tanúsítani, amellyel nem
vívjuk ki a környezetünkben élők ellenszenvét, nemtetszését.
Az érdekképviselet nevében Lőrincz
László, a PADOSZ elnöke üdvözölte a
jelenlévőket. Köszöntőjében a munkáltató és az érdekképviseletek közötti példamutató együttműködést emelte ki,
majd néhány szóban ismertette a munkáltató és a munkavállalói oldal együttműködésének területeit. Ezt követően
az érdekképviseletek tevékenységét
bemutató tájékoztató anyagot adott
át a munkavállalók részére. Kiemelte:
a szakszervezetek várják az aktív, támogató tagokat. Zárásként kérte az új
belépőket: legyenek büszkék arra, hogy

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Etikai Bizottsága
munkájának eredményeként ez év nyarán hatályba
lépett az új Etikai Kódex. A feladat elvégzéséről, annak jelentőségéről Varju Attilától, az Etikai Bizottság
elnökétől kaptunk tájékoztatást.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Etikai Kódexe szoros összhangban
az MVM Zrt. Etikai Szabályzatával
(CsSz-25) a társaság valamennyi
munkavállalója számára felvázolja
azokat az etikai, erkölcsi alapértékeket és magatartási normákat,
amelyek elősegítik a társaság hiteles és felelősségteljes
működését.
Az Etikai Kódex iránymutatást ad társaságunk minden munkavállalója, valamint a társaság nevében eljáró megbízottak számára – hangsúlyozta Varju Attila.
Olyan magatartási normákat rögzít, amelyek általános
igazodási pontként a jogi szabályozásokon túlmutató
követelményeket jelentenek. Az etikai normák többletet jelentenek a kötelező külső és belső előírásokhoz
képest, ugyanakkor nem mentesítenek azok betartása
alól.
A megújult Etikai Kódex, hasonlóan a korábbi verzióhoz, az etikai normák olyan területeit öleli föl, mint a
társaságunk jó hírnevének, anyagi és szellemi értékeinek megőrzése, gyarapítása; a vezetői példamutatás
etikai elvárásai; a munkahelyi magatartás és kapcsolattartás etikai elvárásai; a munkahelyen kívüli magatartás
és kapcsolattartás etikai elvárásai, valamint az összeférhetetlenség elkerülése.
2013. december 4-én újjáalakult a Paksi Atomerőmű
Etikai Bizottsága, miután az előző bizottság mandátuma lejárt. Az Etikai Bizottság az Etikai Kódex hatálya
alá tartozó állásfoglalás-kéréseket, illetve bejelentéseket hivatott megvizsgálni a vezérigazgatótól kapott
felhatalmazása alapján. Működése a megelőzést és a
megalapozott munkáltatói intézkedések meghozatalát
szolgálja.

A képen: Osztermayer Géza, Mácsik Dávid, Magyarné Bach Ildikó, Kákonyi István Balázs, Lozsi Zoltán
Új belépő kollégáink: A vezérigazgató közvetlen szervezetében: Kovács Pál, vezérigazgatói tanácsadó. Az Üzemviteli Igazgatóságon: Kákonyi István Balázs, gépész; Lozsi Zoltán, víztisztító-kezelő.
A Karbantartási Igazgatóságon: Szabó Attila, főosztályvezető. A Gazdasági Igazgatóságon: Hamvas
Eszter Anna, logisztikai szakértő; Mácsik Dávid, raktáros; Magyarné Bach Ildikó, logisztikai szakértő;
Osztermayer Géza, gazdasági elemző. A Humán Igazgatóságon: Nikl Olga, gazdasági elemző

a Paksi Atomerőműben dolgoznak és
vigyék jó hírét a társaságnak.
Néber Tibor az ADÉSZ képviseletében hozzátette: kívánja, hogy munkavállalóként hasonló sikerekben legyen

Megújult
az Etikai Kódex

Társaságunk hét fős Etikai Bizottságot működtet. Két
fő bizottsági tag személyére az érdek-képviseleti szervezetek tesznek javaslatot. Vezetőjét és tagjait – az Üzemi Tanács véleményének kikérése után – a vezérigazgató bízza meg határozott időre, három évre, amelyről
írásos megbízólevelet ad ki.
A bizottság újjáalakulását követően első feladataként elvégezte a Paksi Atomerőmű Etikai Kódexe és
az MVM Zrt. által 2012. június 4-ével hatályba léptetett CsSz-25 jelű „Az MVM Csoport által követett etikai
normákról szóló szabályzat” összhangjának megteremtését. A CsSz-25 nem zárja ki a vele összhangban álló
társasági szintű Etikai Kódex alkalmazását, sem pedig a
társasági szintű Etikai Bizottság működését.
Az Etikai Kódex felülvizsgálata során az Etikai Bizottság figyelembe vette a CsSz-25-tel történő harmonizációs változtatásokon kívül az előző verzió kiadása óta
eltelt négy év működési tapasztalatait, ezenkívül az
érdekképviseletek és az Üzemi Tanács véleményét is
beépítette.

részük az új belépőknek, mint az elmúlt 30 évben itt munkát végző kollégáknak.
Az ünnepség az emlékérmek átadásával zárult.
Krausz Attila

A Paksi Atomerőmű vezérigazgatója 2014. júniusban jóváhagyta a megújult Etikai Kódexet, amely ezzel
hatályba is lépett.
Fontos változás a megújult Etikai Kódexben, hogy
ezentúl etikai kérdésekben állásfoglalás is kérhető a
bizottságtól, amellyel segítséget szeretnénk nyújtani
azoknak, akik bizonytalanok egyes etikai szempontok
megítélésében, problémás vagy aggályos helyzetek
értelmezésében.
Az eddigi írásos forma mellett elektronikus úton is
meg lehet keresni az Etikai Bizottságot, az EB@npp.hu
címre küldött levéllel – amellyel azt szeretnénk elérni,
hogy könnyebben, és egyszerűbben érhessenek el bennünket a bejelentést tevők vagy állásfoglalást kérők.
Az eddig személyhez kötött bejelentés ezután történhet anonim módon is, mert ezzel a módosítással is
bátorítani szeretnénk a potenciális bejelentőket, hogy
etikai vétség gyanúja esetén nyugodtan forduljanak a
bizottsághoz. Figyelembe kell venni azonban ebben az
esetben azt, hogy az Etikai Bizottság, személyes meghallgatás híján, a bejelentésben rendelkezésre álló információt mérlegelve dönt a vizsgálat megindításáról
vagy elutasításáról.
Formai változás, hogy az Etikai Bizottság működési
rendje az Etikai Kódex melléklete lett, így egy helyen
tájékozódhat az érdeklődő minden kapcsolódó információról.
Tájékoztatója zárásaként Varju Attila a megújult Etikai Kódex bevezetőjéből Hamvas István vezérigazgató
szavait idézte: „Személyes példamutatással magam is
arra törekszem, hogy társaságunk magatartási normái
és értékrendje biztos alapot nyújtsanak a hatékony
munkavégzéshez, a kollegiális munkatársi együttműködéshez, a nyílt kommunikációhoz és a jó munkahelyi
légkörhöz.”
A megújult Etikai Kódex és az Etikai Bizottság tagjainak névsora elérhető a portál főoldaláról vagy a https://
pazrtintranet.mvmh.hu/doktar/etikai_kodex/Forms/AllItems.aspx címen.
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OSZTÁLYTABLÓ
SZIMULÁTOR OSZTÁLY

SZAKTERÜLETI INSTRUKTOROK

Kaszás Kálmán

Bajor László

csoportvezető

szakterület instruktor

Pécsett,
a
Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolában végzett atomerőművi gépész
szakon 1987-ben. Az érettségi után
az üzemviteli szervezetnél, a Turbina Osztályon kezdte az erőműves
pályafutását, turbinagépész munkakörben. A következő években a
szekunder köri rendszerek üzemeltetésével foglalkozott, a ranglétrán
előre haladva operátor, majd főgépész beosztásban.
1995-ben felkérést kapott arra,
hogy részt vegyen az akkor induló
oktatási modell projekt munkájában. A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) által támogatott
projekt a következő hármas céllal
indult: a biztonsági kultúra fejlesztése, egy Karbantartó Gyakorló
Központ létrehozása és az erőművi
személyzet képzésének SAT alapokra helyezése. Kollégánk a SAT
munkacsoportban kezdett dolgozni, ahol a szekunder köri üzemviteli
személyzet képzésfejlesztésének koordinátori feladatát látta el. Ez több
évig tartó munka volt, amelynek
eredményeként létrejöttek a ma is
használatos képzési programok, tematikák és oktatási anyagok.
A projekt befejeztével megalakult
a Technológiai Oktatási Osztály,
ahol szekunder köri szakterületi
oktatóként folytatta a munkáját.
Az üzemviteli személyzet elméleti
képzését ekkor még a Technológiai
Oktatási Osztály, a gyakorlati képzését pedig a Szimulátor Osztály végezte. Ez a megosztottság nem volt
célravezető, ezért az elméleti oktatók rövid időn belül átkerültek a Szimulátor Osztályra, köztük Kálmán
is. Közben pedagógiai diplomát
szerzett a Dunaújvárosi Főiskolán.

Jelenleg is a Szimulátor Osztályon
dolgozik, 2005-től az instruktori
csoport vezetőjeként.
Ebben a munkakörben az üzemviteli személyzet képzésének szervezésével, illetve annak lebonyolításával foglalkozik. A szervezés
elsősorban az oktatás tartalmi
részére vonatkozik. Csoportjához
tartoznak a betanító és szinten tartó
képzések, képzési programok, oktatási anyagok kidolgozása, karbantartása, vizsgakérdések összeállítása, vizsgáztatás, illetve az oktatások
lebonyolítása. Vezetői feladata az
oktató kollégák munkájának koordinálása, az oktatási szervezet
működésével kapcsolatos egyéb
tevékenységek végrehajtása. Ezen
túlmenően oktatóként is részt vesz
a személyzet képzésében. A szakmai
hitvallását firtató kérdésre így válaszol: „Hiszem, hogy az atomerőmű
biztonságos üzemeltetésének záloga a jól képzett, megfelelő szakmai
kompetenciákkal rendelkező személyzet. Ehhez minőségi képzésre
van szükség, aminek sok egyéb feltétel mellett a legfontosabb eleme a
szakmailag jól felkészült, lelkiismeretes oktató személyzet.”
Kálmán a feleségével és két fiával
családi házban él Pakson. Felesége a
Paksi Szociális Otthonban pénzügyi
ügyintéző, a nagyfia a Dunaújvárosi
Főiskolán gépészmérnök hallgató, a
kisebbik pedig még általános iskolába jár.
A ház körül mindig van tennivaló, amit kollégánk szívesen végez.
Ezenkívül, ha ideje engedi, horgászni szokott, illetve az utóbbi időben –
mint mondja – próbálja a rendszeres
testmozgást is az élete részévé tenni.

Prancz Zoltán

Hollósi Zsolt
szakterület instruktor
Leningrádban született 1966.
január 29-én. Iskoláit különböző városokban, illetve honvédséghez közeli iskolákban
végezte, mivel édesapja katona volt, és emiatt gyakran került sor áthelyezésekre. Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron fejezte be, az Ybl Miklós
Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában, ahol dízelmozdony-szerelőként végzett 1984-ben. Volt egy
rövid időszak, amikor autószerelőként dolgozott
Szekszárdon, majd sorkatonai szolgálatát határőrként teljesítette 1986–1988 között. Ezt követően 14
évig hivatásos tűzoltóként szolgált Pakson, Szekszárdon, illetve az Atomerőmű Tűzoltóságon. 2002-

Bonyhádi diákéveit
követően vegyipari gépész
üzemmérnöki oklevelet szerzett a
Pollack Mihály Műszaki Főiskolán
1981-ben. A sorkatonai szolgálat letöltése után, 1983 decemberében állt
munkába az atomerőmű Reaktor
Osztályán, primer köri gépészként.
Első munkahelye a 2. blokki primer
kör volt, ahol éppen a technológiai
rendszerek cirkulációs mosatása
folyt. Ez jó alkalmat nyújtott arra,
hogy megismerje üzem közben ezeket a számára akkoriban még oly
hatalmasnak tűnő berendezéseket.
A reaktortechnika tanfolyam elméleti oktatása mellett a szakmai
fejlődését nagyban segítette a blokk
üzembe helyezési állapota. Ez azt
jelentette, hogy még mindenhová be
lehetett menni, mindent meg lehetett nézni, sőt végig lehetett mászni.
„Sikk volt szinte mindent tudni a
rendszerek, a berendezéseik és vezetékeik elhelyezkedéséről, ismertük
a primer kört, mint a tenyerünket,
és ez nagyon jó volt, így aztán fiatal
suhancként élveztük is ezt a melót”
– emlékezik vissza László.
A 2. blokk indításán gépészként
vett részt, majd főgépész lett, 1986ban pedig a 3. blokkvezénylőbe került betanuló reaktoroperátorként.
Részt vett a teljes blokkindítási
folyamatban, majd a 4. blokki személyzet felállásakor reaktoroperátorrá nevezték ki. A munkában
töltött évei közül a 4. blokk indulásához kapcsolódó időszakot a
legszebbek között tartja számon:
hihetetlen sok munka, sikerélmény,
teljesítmény, izgalom, nagy elárasztások, barátságok, elismerések –
ezek mind-mind részei voltak az

ben a Dunaújvárosi Főiskolán végzett mint műszaki
szakoktató. Diplomamunkáját a szimuláció és a szimulátorral kapcsolatos témában írta, külső konzulense, Borbély Sándor segítségével. Majd így került
az atomerőművel közvetlen kapcsolatba és később
a Szimulátor Osztály állományába. Ezután következett közel tíz év szakmai betanulás. Delegáltként
az üzemvitelen tanult be és dolgozott különböző
munkakörökben, majd 2009-ben blokkügyeletesként vizsgázott le. 2011-ben tért vissza a Szimulátor
Osztályra mint szakterület instruktor. Fő feladata a
blokkügyeletes és ügyeletes mérnök munkakörökkel kapcsolatos képzési dokumentációk készítése,
felülvizsgálata, karbantartása. Emellett részt vesz a
hatósági és a kiemelt társasági vizsgás munkakörökhöz kapcsolódó oktatásokban, vizsgáztatásokban,
illetve az említett munkakörökhöz előírt e-learninges tesztek felülvizsgálatában, fejlesztésében. Fő

akkori igen változatos életnek. Számára ez volt a hőskor.
Ezután a békés üzemmenet időszaka következett 10 éven keresztül,
majd 1997 júniusában munkakört
váltott. Továbbra is a primer köri
szakterülettel foglalkozott, de már
más aspektusból. Először az Oktatási Modell Projektben vett részt
a személyzet egy új típusú képzési programjának kidolgozásában,
majd az Oktatási Főosztály Szimulátor Osztályára került, ahol primer
köri szakterület instruktor lett, s azóta is ebben a munkakörben dolgozik. Kapcsolódva új munkaköréhez,
másoddiplomaként 2005-ben a Dunaújvárosi Főiskolán mérnöktanári
oklevelet szerzett.
Kollégáival közös feladata az
üzemviteli személyzet betanító és
szinten tartó képzése, vizsgakövetelményeinek meghatározása és a
vizsgák lebonyolítása, képzésfejlesztés és oktatási anyagok készítése, valamint karbantartása.
László Szekszárdon él a családjával, egy maguk építette, zöldövezetes családi házban. Három lányuk
van – 29, 27 és 18 évesek –, akik
közül a nagyok már önállósultak, a
„kicsi” még velük lakik.
Kollégánk szabadidejének egy
részét leköti a ház körüli munka.
Nagyon szívesen bíbelődik a kerti
virágokkal, a sok-sok leanderrel.
Ez, mint mondja, kikapcsolja, megnyugtatja. Emellett szeret a feleségével túrázni, hegyvidékekre utazni,
wellnesszelni. Mostanság kezd kialakulni egy új hobbija: a túrakajakozás, evezés.

Prancz Zoltán

feladatai mellett oktatáskoordinációs munkát is végez, és jegyzet-felülvizsgálatokban, karbantartásokban vesz részt. Atomerőművi minősített oktatóként
évente továbbképzésekre jár tavasszal és ősszel.
Zsolt családjával Harcon lakik. Két gyermeke van,
18 és 23 évesek. Fia most érettségizett, és a Veszprémi Pannon Egyetemen tanul tovább, vegyészmérnöknek készül. Leánya jövőre végez Pécsen, a jogi
karon, felesége pedig könyvelőként dolgozik Szekszárdon. Szabadidejében szívesen focizik, ahová fia
gyakran elkíséri. A foci mellett a futás és a kerékpározás a kedvenc időtöltése, amiben a család többi
tagja is szívesen részt vesz. A legfontosabb számára
a család, és annak boldogulása, illetve az a munka,
amit az ember szívesen végez.
OrbánO
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Horváth Nándor
szakterület instruktor
Szekszárdon született 1967-ben.
Egy Pakshoz közeli kis faluban,
Pálfán végezte az általános iskolát és az Üteg utcai Erősáramú
Szakközépiskolában végezett 1985-ben Budapesten.
Két évig dolgozott a BKV-nál, aztán következett másfél
év katonaság.
1989-ben nyert felvételt a PAV-hoz, a Villamos
Üzemviteli Osztályra ügyeletes villanyszerelői, a kötelező vizsgák letétele után pedig elektrikusi beosztásba

került. Ez alatt az idő alatt technikusi képesítést szerzett, szintén az Üteg utcában. 1994-ben hatósági vizsgát
tett, és ezt követően vezető elektrikusi munkakörben
dolgozott 2004-ig, majd villamos művezetői hatósági
vizsgát is tett.
Ebben a beosztásban dolgozott 2009-ig, majd lehetősége adódott egy műszakos munkarendbe elhelyezkedni, így került a Szimulátor Osztályra villamos
szakterületi instruktor beosztásba. 2013-ban műszaki

szakoktatói képesítést szerzett a Dunaújvárosi Főiskolán.
Feladatai közé tartozik az üzemviteli munkakörökhöz kapcsolódó képzések és vizsgáztatások lebonyolítása, oktatási anyagok készítése.
Nándor nős, két lánygyermeke van. A felesége óvónőként dolgozik. Orsi lánya 24 éves, számítógépes
grafikusként dolgozik Kecskeméten. Eszter lánya az
idén érettségizett, nagyon szép eredménnyel. Jelenleg a
felvételi pontszámok kihirdetésére várnak, Pécsre szeretne menni pszichológiát tanulni. Szabadideje nagy
részét leköti a pálfai kis szőlőbirtok, ahol megpróbál
minél jobb borokat készíteni.
OrbánO

László Zoltán

Balogh István

szakterület instruktor

szakterület instruktor

1962-ben született, 1984-ig szülőfalujában, Gerjenben élt, itt járt általános iskolába is. A budapesti
Üteg utcai villamosenergia-ipari szakközépiskolában folytatta tanulmányait atomerőművi tagozaton. Osztálytársai főképpen paksiak és Tolna megyeiek voltak, illeszkedve
az akkor már javában folyó atomerőmű-építés szakember-utánpótlásának
képzéséhez. 1981. augusztus 19-én lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalat
állományába, itt szívesen fogadták a jó hírű középiskolából érkezőket –
emlékszik vissza. Számára két terület ígérkezett érdekesnek a villamos
labor és villamos üzemvitel, az utóbbira esett a választása. Folyamatos
tanulás, vizsgák mellett teltek a napok, az 1. blokkon akkor már javában
folytak az üzembe helyezési munkák, nagyon izgalmas kihívásokkal teli
időszak volt (műszakban lenni, amikor elindult az 1. blokk).
Időközben bevonult katonának, megnősült, és 1984-ben Paksra költöztek két gyermekkel, a lánya 1983-ban, a fia 1984-ben született.
A 4. blokk üzembe helyezése kezdetén vezető elektrikusként került
oda, 1987-ben a blokk generátorának párhuzamos kapcsolását végezte el.
Akkori vezetői bíztatására villamosmérnöki diplomát szerzett, villamos
művezető, majd villamos szolgálatvezető hatósági vizsgát tett, és ebben a
beosztásban dolgozott 1996-ig.
Ekkor került be az induló OMP oktatási modell projektbe, a villamos
terület oktatásfejlesztésébe (az üzemviteli személyzet SAT-alapú képzésének bevezetése, oktatási anyagok készítése, lektorálása). Jelenleg is az
üzemviteli személyzet oktatása, oktatáskoordinálás, oktatásfejlesztés a fő
tevékenysége. Időközben tanári diplomát szerzett.
Karbantartási területen a FAM (feszültségalatti munkavégzés) oktatásfejlesztés bevezetésében, illetve az oktatóközpont oktatótermeinek
fejlesztésében vesz részt. Fő területek az alapképzéseken oktatás, jegyzetek, oktatási anyagok felülvizsgálata, szinten tartó és e-learning képzések,
vizsgáztatások elvégzése.
Jövőbeli szakmai tervei között szerepel az erőmű bővítése kapcsán oktatási, illetve szakmai feladatokban, az új szimulátor fejlesztésében, illetve a villamos üzemviteli terület oktatásfejlesztésében való aktív részvétel.
Zoltán 1982 óta házas, két gyermeke van, Bernadett és Zoltán, akik
Pakson élnek és dolgoznak. Unokái, André és Ármin 7 és 4 évesek.
Fő hobbija a vitorlázás, amely a család mellett szabadideje nagy részét
kitölti, mivel ő az ASE VSC elnöke is. Csak nagyon ritkán jut idő családi
közös horgászatra.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Makai János
szakterület instruktor
1967-ben született Szekszárdon. Ötéves kora óta él Pakson,
itt járt általános iskolába. Majd
a pécsi Vegyipari Gépészeti
Szakközépiskolába felvételizett. Ennek elvégzése után,
1985. augusztus elsejével kezdte meg atomerőműves
pályafutását. A Turbina Osztályon kezdett el dolgozni.
Először betanuló turbinagépészként alkalmazták az
éppen üzembe helyezés alatt álló 3. blokkon. Három

Szombathelyen
született 1955-ben.
Leninvárosban
vegyipari szakközépiskolába járt és technikus minősítést
szerzett. Kecskeméten diplomázott 1977ben a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán (GAMF-on). A Tiszai Vegyi
Kombinát ösztöndíjasa volt, és ott dolgozott pár évet termelésirányító mérnökként. Ezt követte a sorkatonai szolgálat,
majd Martfűn egy szerszámgyártó osztály vezetője volt. Ezt követően főiskolán
tanított Mezőtúron, a Debreceni Agrártudomány Egyetem kihelyezett főiskolai
karán, ahol gépelemeket és gépszerkezettant tanított.
1986-ban pályázott az atomerőmű
felhívására az Oktatási Központba, ami
akkor épült. A pályázaton megfelelt, így
került az erőműbe oktató mérnökként és
alap- és szakmai tanfolyamokon technológiát oktatott. Atomerőműves oktatók
számára szervezett NAÜ-s tanfolyamon
is részt vett Karlsruheben. 2000-ben
a Technológiai Oktatási Osztályra került a Karbantartó Gyakorló Központba
(KGYK) oktatónak, majd a Szimulátor
Osztályra, és azóta is itt dolgozik szakterület instruktorként. Hőtant, áramlástant és primer köri technológiát oktat.
Amellett, hogy primer köri főgépész képesítése is van, társasági jogosító vizsgával is rendelkezik. Közel 20 év alatt több
ezer tanítványa volt, amire a mai napig is
nagyon büszke.
István családos, Miszlán lakik feleségével, aki Érden dolgozik. Három gyermeke
van, akikre nagyon büszke. Jó helyzetben
van, mert teljesen önálló gyermekei van-

év elteltével tett turbinaoperátori vizsgát, ezt követően
először a 2., majd a katonai szolgáltat letöltése után a
4. blokkvezénylőbe került. 1993-tól, már turbinafőgépészként végezte tevékenységét, továbbra is a 4. blokk
D műszakjában. 1999. június elsejével adódott számára
egy lehetőség állandó délelőttös munkakörbe kerülni,
így a majd másfél évtizedes műszakozással felhagyva
került a Rendszertechnikai Osztályra szekunder köri
technológus munkakörbe. A következő 1–2 év átszervezései révén ideiglenesen ismét a Turbina Osztályon volt
állományban mint technológus, jelenlegi szekunder
köri szakterületi instruktor munkakörébe pedig 2001
januárjában került.

nak, akik már diplomások. Mindhárman
Budapesten élnek, már saját egzisztenciát
tudtak felépíteni maguknak. A legkisebbik lánya általános orvos három éve,
nagyobbik fia közgazdasági egyetemet
végzett, és számítástechnikai főiskolát,
jelenleg supervisor. Kisebbik fia pedig a
Magyar Villamos Művek Zrt. gázüzletágánál könyvvizsgáló.
Miszla egy csodálatos kis falu, elmondása szerint a világ közepe számára.
Négyhektáros erdővel rendelkezik, hozzávaló kis telekkel, mintha a paradicsomban élne. Állatokat tart Sárszentlőrincen,
ahol négy lova van, pónija, tyúkok, kacsák és egyéb jószágok. Úgy gondolja,
hogy talán számára ez már egyfajta készülődés a nyugdíjas korra.
Szabadidejükben szívesen utazgatnak,
igazi világutazók. Több országot megjártak már, és ebben az is csodálatos, hogy
ilyenkor a gasztronómiát is végig lehet
próbálni. Olyan vonal köré szervezi az
utakat, hogy végig lehessen járni a világ
hét csodáját, és sok hely van még a világban, amit meg szeretne nézni.
Sok fontos dolog van az életében. Igazából nagyon fontos számára a tanulás
és a tanítás. Arra akar törekedni, hogy
másokat is be lehessen vonni ebbe a két
dologba. Fantasztikus dolog, ha megél az
ember valamit és mással is megpróbálja
azt megismertetni. István így éli az életét
az elejétől fogva: a megismerés, megismertetés. Ami az életében álma volt, azt
mind megvalósította, és úgy gondolja,
minden álmot meg lehet valósítani, mert
merjünk nagyot álmodni.

OrbánO

2006-ban műszaki szakoktatói diplomát szerzett.
Tevékenységéhez alapvetően a szekunder körrel kapcsolatos betanító, szinten tartó képzések és vizsgák tartoznak, valamint a képzési programok készítése, szervezése, végrehajtása, sok más egyéb mellett.
Jánosnak egy 17 éves fia és egy 12 éves lánya van. Jelenleg két gyermekével él egy családi házban, ami mindig nagy álma volt.
Az elmúlt időben szabadideje java részét a ház átalakításával kapcsolatos feladatok elvégzésére fordította,
de minél többet szeretne horgászni járni, és főként túrázni – tette hozzá.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Szakmák az atomerőműben
Sorozatunkban a KAIG ÜFFO Automatika
Osztályát követően a Híradástechnikai
Osztályon alkalmazott szakmákat és
azok képviselőit ismerhetjük meg. Jelen
alkalommal az Operatív és Biztonsági
Rendszerek művezetői egységének vezetőjével, Galgóczy Sándorral beszélgettünk.
Galgóczy Sándor az általános iskolát szülőfalujában, a Szatmár megyei Nagydoboson
végezte. Az elektronika és ezen belül is a híradástechnika iránti érdeklődése is ebből az időből ered. Ezért választotta a Műszeripari
Szakközépiskolát Nyíregyházán 1975-ben végzett. Az iskola elvégzése után néhány évig az akkori Gelkánál dolgozott. A sorkatonai
szolgálat alatt társaival, akik közül többen is az erőmű építésénél
dolgoztak a bevonulás előtt, sokat beszélgetett az épülő atomerőműről. A sors furcsa fintora, hogy 1983 januárjában épp aznap
jelentkezett az erőműhöz felvételre, amikor a megyei újságban
megjelent, hogy hírközléssel foglalkozó műszerészeket keresnek.
1983. március 21-én lett a Paksi Atomerőmű dolgozója. Ekkor kezdődött a Híradástechnikai Osztály szervezése és felépítése. A már
teljes gőzzel dolgozó, az építkezés telefonellátását biztosító „vezetékes” kollégák mellett hárman alkották a „vezeték nélküli” művezető egységet. Az ő csapatuk kapta a rádiós feladatok ellátását,
a tűzjelző rendszerrel kapcsolatos munkák elvégzését, a különféle
kamerarendszerek karbantartását. Sándor 1984-ben kitűnő eredménnyel technikus minősítő vizsgát tett. 1985-től több éven keresztül vezette az URH- és TV-csoportot. A rendszerváltást követő
időszak számukra is jelentős változásokat tartogatott:
– A hírközlés viharos fejlődése is ebben az időben indult el, a szabadabban beszerezhető korszerű technikai eszközök nagymértékű
megjelenésével, így aztán volt munkánk bőven. Nem gondoltuk akkor, hogy például a korszerűnek látszó Philips személyhívó rendszer
pár év alatt elavult, megszüntetésre kerülő rendszerré válik. Mobiltelefon nem létezett – emlékezett vissza.
1997-ben alakult meg az előkészítést és a hírközlési rendszerek
rekonstrukcióját koordináló csoport. Sándor a csoportvezetőséget
felcserélte az előkészítő technikusi munkával. A napi és az éves
nagyjavítási munkáik tervezése mellett részt vett az egész erőművet érintő tűzjelző rendszer rekonstrukciójában. Ekkor létesült a
„trönkölt” rádiórendszer, a belső tájékoztatást lehetővé tevő akusztikus riasztó és tájékoztató rendszer, több új kamerarendszer, illetve
megjelentek az első mobiltelefonok.
2001-ben kinevezték a Hírközlési Osztály Operatív és Biztonsági
Rendszerek művezetőjévé. A művezetői egység legfontosabb feladata a blokkok működtetését kiszolgáló hírközlési rendszerek karbantartása és üzemeltetése. A Digitális Diszpécser Rendszer (DDK),
a teljes tűzjelző és oltásvezérlő rendszer, a primer és szekunder körben kiépült megfigyelő kamerarendszerek, az átrakógép víz alatti
kamerarendszere, az akusztikus riasztó- és tájékoztató rendszer
üzemeltetése és karbantartása, a hangrögzítő rendszerek működtetése, a belső központi antennarendszer üzemeltetése vagy a mobiltelefonokkal kapcsolatos műszaki és ügyintézői feladatok ellátása is
hozzájuk tartozik.
– A szakterületünkön mára mindent a számítástechnika ural,
emiatt állandó tanulás nélkül nem lehetne követni a fejlődést, és
ez nagyon jól van így. Munkatársaimmal jól összeszokott csapatot
alkotunk, kölcsönösen segítve egymást dolgozunk – tette hozzá.
Sándor családjával Szekszárdon él. Fia is az erőműben dolgozik,
híradástechnikai szakterületen berendezésmérnök. Szabadidejében a ház és a kert évről évre mindig ad feladatot, sok öröme telik
a gyümölcsfáiban, a szőlőjében és a rózsáiban. Szeret utazni, különösen Erdélybe.
– Szakmai ártalom talán, hogy a televíziót nem szeretem, valószínűleg többet láttam a doboz belsejét, mint a képernyőt. Szívesebben hallgatok komolyzenét vagy olvasok. Érdekelnek a szakmai
könyvek és a társadalomtudománnyal foglakozó írások. A történelmet mindig szerettem, kedvencem az ókori Egyiptom történelme.

Kárpáti Viktor
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Fiataljaink
Bemutatjuk
Mihályi Zsolt
projektfelelőst

Rovatunk következő
szereplője a Projekt
Támogató Osztály
munkatársa, akinek
családjában a műszaki érdeklődés és a sport iránti szeretet
egyaránt kiemelkedően fontos szerepet
tölt be.
Zsolt 1983-ban született Budapesten. Szülei
az atomerőmű építése miatt költöztek Paksra,
a beruházás során édesapja és édesanyja is a
22. Sz. Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott
vezetőként. Általános iskolai tanulmányait követően az ESZI-ben tanult tovább, ahol nukleáris energiaipari környezettechnikus szakon
végzett. Tanulmányait a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán folytatta, ahol az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéken, tervezői szakirányon szerzett építészmérnöki diplomát és a
közelmúltban kapta meg az építész tervezői,
valamint a műszaki ellenőri jogosultságot.
Pályakezdőként a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán helyezkedett el beruházási ügyintéző munkakörben, itt elsősorban
az önkormányzat építészeti beruházásaival
kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozott.
2012 áprilisában került közelebbi kapcsolatba
az atomerőművel, először az MVM ERBE Zrt.nél vállalkozóként. 2013. november 1-jétől
dolgozik a Paksi Atomerőmű Projekt Támogató Osztályán projektfelelős munkakörben.
Feladata elsősorban az atomerőmű üzemi
területén folyó építészeti beruházások előkészítése, koordinálása, a kivitelezések műszaki

ellenőrzése. A jelenlegi feladatai közül kiemelhető az 1–4. blokki Üzemi Főépület
homlokzati rekonstrukció I–II. üteme, a
0033. sz. új pótvíz-előkészítő épület építése, a szimulátorépület bővítése, az új tűzoltólaktanya, az új Terrorelhárítási Központ és Tartalék Vezetési Pont építése. Sok segítséget kap
kollégáitól, akik pozitívan fogadták, elmondása szerint kiváló légkörben folyik a munka az
osztályon. Kiemeli: az atomerőműben történő
munkavégzés során rengeteg tudásra lehet
szert tenni, célja jelenleg meglévő szakmai,
gyakorlati tudásának gyarapítása.
Zsolt édesanyja, Gyarmathy Katalin, az ASE
örökös tagja, az Építészeti Osztályon dolgozott állapotfelügyeleti csoportvezetőként,
nevelőapja, Kókai Péter az Automatika Osztályon volt műszerész csoportvezető, ma már
mindketten nyugdíjasok.
Szabadidejének legnagyobb részét a sport,
a mozgás teszi ki. A sportok között 15 évig
a labdarúgás volt az első, ma ezt már csak
hobbiszinten űzi. Emellett búvárkodik, és nevelőapjával a Paksi Búváriskolában búvároktatói tevékenységet is végez. A másik hobbi a
tájékozódási túraversenyzés, amelyben – részben szintén nevelőapjával közösen – komoly
sikereket is elkönyvelhet, hiszen egyéniben
és csapatban is országos bajnoknak mondhatja magát. A 2013-ban elért kiváló eredményeknek köszönhetően Zsolt idén megkapta a Tolna Megye Legjobb Sportolója díjat
természetjárás kategóriában. Szintén hobbi
számára az épületmakettezés, többek között
elkészítette a pótvíz-előkészítő makettjét is.
Zsolt családjával sokat utazik, elsősorban a
búvárkodásnak köszönhetően kedvelt úti cél
a Vörös-tenger.

Krausz Attila

Vegyészeti Évkönyv – ajánló
A Paksi Atomerőmű vegyészeti tevékenységének 2013. évi összefoglalója Vegyészeti Évkönyv
formájában jelent meg. A kiadvány célja, hogy átfogó képet adjon az erőműben folyó vegyészeti tevékenységekről, az év során elért eredményekről, az előttünk álló jövőbeli feladatokVegyészeti Évkönyv 2013
ról. A 2013-as év mozgalmas volt számunkra.
A napi operatív munka mellett több új kihívással, feladattal foglalkoztunk.
A szokott struktúrát megtartva, kiadványunk készítése során arra törekedtünk, hogy
az évről évre ismétlődő vegyészeti témák mellett a 2013-ban kiemelt vagy váratlanul felmerült feladatainkról is tájékoztatást adjunk. Ezzel
kapcsolatban az in situ mérésekkel foglalkozó
fejezet tartalmaz új információkat.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani
minden kollégának az erőművön belül és kívül,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy az éves munkánkat megfelelő minőségben, kellő határidőre
teljesítsük, és a jövőbeli nagyobb terjedelmű
projektmunkáinkat is zökkenőmentesen folytathassuk.
kvázikristály

Szerkesztette: Orbán Ottilia
Jóváhagyta: Elter Enikő

2014. május




Orbán Ottilia,
Vegyészeti Főosztály
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Az első félév során végrehajtott
blokki főjavítási munkák az atomerőműben
tervszerű előkészítését, a munkaterület határidőre történő átadását, a munkaterület visszavételét
és a berendezések üzemi állapotba hozását. Ami pedig a Turbina
Osztályt illeti, számukra az idén
kiemelt feladatként jelentkezett a
3. és 4. blokk együttállása mellett
végrehajtott közös rendszeri leállásához csatolt feladatok (szűrtBucsi Gábor
Bárdos Zoltán
víz-medence ellenőrzése, technológiai hűtővízrendszeri összekötés
Az 1. blokk főjavítási munkái márci- és szakaszoló tolózár cseréi) elvégzése.
us 29-től április 28-ig, míg a 4. blokk A szekunder kör területén a turbina
ugyanezen feladatai május 3-tól júni- főgőzvezetéki mérőperemek megszünus 27-ig kerültek végrehajtásra az idei tetése, a turbinák diagnosztikai rendév során. A 2014. évi 4. blokki főjaví- szereinek kiépítése voltak a legfontotás kiemelt figyelmet igényelt, mivel a sabb műszaki átalakítások.
főjavítás idejére került betervezésre a
Az 1. blokki főjavítás során tervezett
3. és 4. blokk együttes leállása. A fő- jelentősebb munkák közül Bárdos Zoljavítási munkaprogram összeállítá- tán a reaktorszerelést, hidroakkumulásáról, a főjavítás fontosabb céljairól, torok kizáró csővezetékeibe történő új
a műszaki átalakítások tartalmáról tömörzáró kúpos csapok beépítését, az
Bucsi Gábor üzemviteli főosztályve- 5. gőzfejlesztő, valamint főkeringtető
zetőtől és Bárdos Zoltán karbantartás szivattyú vizsgálatait, a szekunder köri
irányítási osztályvezetőtől kértem fő kondenzátum szivattyúk nagyméreösszefoglaló tájékoztatást.
tű szívókollektorainak cseréjét, a 11BA
– Melyek voltak a főbb célok a főjaví- elosztó szekunder rekonstrukcióját, a
tási munkaprogramok összeállításakor? 11BT transzformátorcseréjét, az UH03
Bucsi Gábor válaszában hangsú- gépek rekonstrukcióját és az időkritikus
lyozta, hogy a főjavítási munka volu- utat képező biztonsági rendszerrel kapmenének összeállításakor a betervezett csolatos feladatokat emelte ki. Terven
munkák (ciklikus karbantartások és felül teljes szétszerelésre és vizsgálatra
műszaki felülvizsgálatok), az elmúlt került a 2. és a 6. FKSZ is, valamint a
kampány üzem alatt keletkezett hibaja- másik három szivattyúnál is elvégezték
vítások és betervezett átalakítások gör- a szükséges ellenőrzéseket. Bárdos Zoldülékeny végrehajtása volt a fő cél, míg tán szakterületét illetően kiemelte, hogy
a program összeállításában való köz- sokan és sokat dolgoztak a 2015. évi főreműködésük során egyes blokkokat javításra tolódó beépítések előkészítő
érintő munkák határidőre, a nukleáris feladatain, majd hozzátette, hogy elhúbiztonság maximális szem előtt tartá- zódó feladat volt számukra a TR17D001
sával történő végrehajtása szerepelt az üzemelési helyre történő szivattyú beelső helyen.
építése.
A Külső Technológiai Osztály fontos
– Milyen fontosabb műszaki átalakí- feladataira irányuló kérdésemre Bucsi
tásokat, fejlesztéseket hajtottak végre a Gábor elmondta, hogy 4. blokki főjavífőjavítások során?
tás kiemelt figyelmet igényelt részükről,
Az 1. blokki főjavítások Reaktor mivel a főjavítás idejére került beterveOsztályt érintő feladatai közül a TJ hő- zésre a 3. és 4. blokk együttes leállása,
cserélők ürítésének a meggyorsítását mely 10–12 évente fordul csak elő az
elősegítő 01TJ41D001 mobil ürítőszi- atomerőmű életében, és a kondenzávattyú beépítéséről, a 10TR17D001-es tor- és technológiai hűtővízrendszerek
töménybórszivattyú beépítési munká- karbantartása szempontjából kiemelt
latainak megkezdéséről, valamint az fontosságú. Hangsúlyozta, hogy ebben
átalakításokat érintő üzemviteli doku- az esetben komoly eredmény, hogy a
mentációk módosításáról beszélt Bucsi 2012. évi I. kiépítésen végzett ugyanGábor. A 4. blokk esetében szintén sor ezen munkák tapasztalatait sikerült
került a mobil ürítőszivattyú beépíté- hatékonyan beépíteniük az idei év sosére (02TJ41D001), és megszüntetésre rán. Ahogy fogalmazott, hosszú lenne
kerültek a 40VY (X,W)93S101,102,103 a teljes listát felsorolni, ezért további
biztonsági szelepek. Emellett sikerrel példaként a technológiai hűtővízrendvégezték el a reaktorakna elárasztását szeri armatúrák cseréjét, a szűrőházi
biztosító átalakítást a TL03 rendszeren. épületszerkezetek és berendezések,
Majd hozzátette, hogy a főjavításhoz dobszűrők, zsiliphornyok, szűrő-öblítő
kapcsolódó tevékenységek pontos és szivattyúk karbantartását és állapotidőben történő végrehajtása kiemelten vizsgálatait és a szellőzőrendszereken a
fontos feladat minden üzemviteli szer- korábbi években már elkezdett rekonstvezet számára, ami magába foglalja a rukciós munkálatok folytatását emelte
berendezések karbantartásra történő még ki.

– Melyek voltak a legkritikusabb
munkák az idei évi főjavítások során?
– Ha nem is kritikus, de összpontosítást és összehangolt kivitelezést igényel évről évre a „bóros” manipulációs
terv végrehajtása, ami a rendszerek és
tartályok közötti áttárolási munkák
(töltések, ürítések), az átrakó és pihentetőmedence töltési, ürítési tevékenységek végrehajtását koordinálja – mondta
Bucsi Gábor. Majd folytatva válaszát, a
főjavítás során a legkritikusabb munkák közé a két blokk együttállásához
kapcsolódó munkákat, a nagy rendszereinken (gőzfejlesztők, főgőzrendszer,
tápvíz- és lehűtő rendszer) történő műszaki felülvizsgálatok elvégzését, valamint a blokkleállási és -visszaindulási
tevékenységeket sorolta.
Bárdos Zoltán pedig a hidroakkumulátorok egyedi tömörségpróbáit (a
jelenlegi kizárók alkalmasságvizsgálatait) hozta példaként, mivel a kizáró vezetékeibe a kúpos csapok beépítése nem
valósult meg a főjavítás ideje alatt.

– A főjavítási munkák közül milyen
átalakítások, fejlesztések növelték az
atomerőmű biztonságát?
A legfontosabb ilyen irányú munkák közé sorolta Bucsi Gábor a 40BY
biztonsági 6 kV-os védelmi és szekunder rekonstrukcióját, a 41SP generátor
védelmi rendszerének az átalakítását,
valamint beszámolt a 42 SP generátor
gerjesztésszabályzó rekonstrukciójának megkezdéséről. További példaként
megemlítette, hogy az élettartam-hos�szabbítás programjának részeként már
korábban döntés született a földrengésjelző és monitorozórendszer korszerűsítéséről, idén a 4. blokkon kiváltásra
került a régi rendszer. Az új rendszer
korszerű rendszerelemeivel, érzékelőivel biztosítja az épület fő szerkezeti
elemei mozgásának monitorozását,

hibajelet képez meghatározott gyorsulás-határértékek túllépése esetén, egyben jelet biztosít a földrengésvédelem
működtetéséhez, illetve jelet ad a blokkvezénylőbe a védelmi működésről.
Majd hozzátette, hogy nem feledkezhetünk meg a 4. blokki turbinamonitorozó rendszer (forgógép-monitorozó
rendszer) telepítéséről sem, amelynek
célja a turbinák már eddig is meglévő
érzékelőinek (hőmérséklet, rezgés és
elmozdulás) kiváltása volt modernebb
érzékelőkre, az érzékelők számának bővítése a pontosabb forgógépállapot monitorozásának megvalósítása céljából.
A Súlyos Baleset Kezelő (SBK) rendszer
komplex mérőrendszer kialakítása és
üzembe helyezése a 4. blokkon is megtörtént, amellyel teljessé vált az egész
erőművet érintő komplex SBK-rendszer megvalósítása. Az SBK kapcsán
olyan fontos paramétereket ellenőrző
mérőkörök kerültek átalakításra, illetve kialakításra, mint a kazetta kilépő
hőmérséklet monitorozása, a hermetikus tér nyomásának figyelése, a hidrogénkoncentráció mérése a hermetikus
téren belül, a reaktortartály helyiség és
a hermetikus tér vízszintjének mérése,
a pihentetőmedence és a gőzfejlesztők
vízszintmérése, az aktív zóna feletti
nyomásmérés, valamint a súlyos baleset
bekövetkezése esetén nagy valószínűséggel megemelkedő dózisteljesítmény
mérésének kiterjesztése baleseti szintre.
Örömmel számolt be arról, hogy a
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat során
meghatározott feladatokból a 4. blokki
főjavítás terjedelmébe tartozóan a biztonsági hűtővíz rendszeri DDS-szűrők
tartalék működtető köreinek kiépítése
is megvalósításra került mindhárom
biztonsági rendszeren.
A két vezető kollégával folytatott
beszélgetés végén mindketten kihangsúlyozták, hogy a beszélgetés alapján
elkészült cikk nem tekinthető részletesebb beszámolónak, lapterjedelmi korlátok miatt nem eshetett szó sok egyéb
főjavítási munkáról. Kiemelték, hogy a
minőségi munkavégzést, a minőségbiztosítási célok elérést nagyban segítette
a helyszíni munkavégzések gyakoribb
követése, az üzemeltetői jelenlét, illetve a vezetői ellenőrzések fokozása.
A főjavítási munkák szervezésének,
végrehajtásának folyamatos fejlesztése
érdekében a mostani tapasztalatokat is
feldolgozzák, így remélhetőleg a következő kétblokkos leállás a mostaninál is
„olajozottabban” hajtható majd végre.
A nyilvánosság lehetőségét megragadva mindketten szeretnék megköszönni ezúton is kollégáiknak és az
atomerőmű munkavállalóinak a főjavítási munkák során tapasztalt lelkiismeretes munkáját.

Bodnár Róbert
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Műszaki Alkotói Pályázat (5)
Dicséretes és jutalmazott pályázatok
01. A szekunder köri
sótalanvíz-tartályok (0102WP30, 32,34B001) hasznos
térfogata növelésének,
illetve a szintmérések
egységesítésének műszaki
javaslata
Lojek Csaba, Gáspár Gyula, Vida
Zoltán
Korábban is foglalkoztak már az 1000
m³-es sótalanvíz-tároló tartályokkal (WP)
korrózióállóságot biztosító gumibevonatainak javítása kapcsán. Egy szakipari cég
végezte a javításokat. Véleménye alapján
az üzemidő-hosszabbítás időtartamára a
jelenlegi bevonat nem alkalmas – a gumi
elöregedett. Az üzemidő-hosszabbítás
kiszolgálásához és a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges egy olyan
bevonat alkalmazása, amely biztosítja a
tartály falának a megvédését, kellő tapadási képességgel rendelkezik és közömbös a tárolt anyag kémiai összetevőire.
A 2010. évi 4. blokki főjavítás során a
02WP32B001 jelű tartály bevonatátalakítását elvégeztük.
Fukushima kapcsán elrendelt Célzott
Biztonsági Felülvizsgálat egyik pontja
a megfelelőnek, de növelhető mennyiségűnek ítélte a sótalanvíz-készleteinket
– ez indította be a folyamatot.
A mi ötletünk a sótalanvíz tárolókapacítás
növelésére a tartályok szívócsonk átalakítása volt, melyet elemeztünk, terveztük,
kidolgoztuk, így a tartályokból egyenként plusz 117,8 m3 sótalan víz nyerhető
ki – az 6 tartály esetén szinte egy hetediket jelent.
Ezekben a tartályokban tárolt víz mindenkori mennyisége szigorú korlátozó
paraméter. Meghibásodása esetén le kell
terhelni a blokkot vagy az egész ikerblokkot – mivel ez a sótalan víz normál üzemű
blokk pótvízkészlete, valamint ugyanez
képezi a szükséges hűtőközeget az üzemszerű vagy az üzemzavari leállításhoz és
lehűtéshez.
Lojek Csaba
RTFO, rendszertechnológus
Pakson
születtem
1974-ben. A Dunaújvárosi
Főiskolán
karbantartó gépészmérnöki oklevelet szereztem. Már tanulóéveimnek gyakorlati idejét is az atomerőmű karbantartásán töltöttem, azóta
is az erőműben dolgozom. Akiktől tanultam a szakmát, magukénak érezték az
erőművet, a gépeket, a berendezéseket,
és ez a filozófia rám is átragadt.

Feleségem, Ágnes, Pakson körzeti nővér
a háziorvos mellett. Két fiam van, Levente és Lőrinc. Édesanyám, édesapám a PA
Zrt.-től vonult nyugdíjba, nővérem jelenleg is az erőmű dolgozója.
A Duna szerelmese vagyok gyerekkorom óta, és a családommal is sikerült
megszerettetni – nyáron szinte minden
szabadidőnket ott töltjük. Szívesen horgászok, halászok, vadászok és családdal
kirándulunk. Nagyon szeretek olvasni, de
mivel fiaim „állandó” programot biztosítanak számomra, így ritkán adódik erre
alkalom.
Gáspár Gyula
VTO, technológus mérnök
– A Hevesy György
Műszaki Szakközépiskola elvégzése után
Veszprémben előbb
okleveles vegyészmérnöki, majd okleveles kutató-fejlesztő szakmérnöki diplomát szereztem.
2008. augusztus 1-jétől a Vegyészeti
Technológiai Osztályon dolgozom, mint
technológus mérnök. Munkám során
túlnyomó részben a jelenlegi és az épülő
Pótvíz-előkészítő Üzem technológiájával
foglalkozom.
Szabadidőmben kirándulni és horgászni szeretek, ami szerencsére nemcsak az én, hanem a családom hobbija is.
Vida Zoltán
FEO, elemző mérnök
– 1961. augusztus
31-én születtem Budapesten. A József Attila Gimnázium fizika
tagozatán érettségiztem 1979-ben. A BME Gépészkar energetikai gépészmérnök ágazaton folyattam
a tanulmányaimat, ahol 1988-ban diplomáztam.
A Paksi Atomerőmű Vállalat az első
diplomás munkahelyem. Először a Turbina Osztályra kerültem technológus
mérnöki munkakörbe, majd az Elemzési
Csoportba, ahol jelenleg is dolgozom.
Most a Fejlesztési és Elemzési Osztályhoz
tartozik ez a feladat.
Fiam elektrotechnikusként végzett az
ESZI-ben, lányom terméktervező mérnöki diplomát szerzett a BMGTE-n. Lányom
révén már van egy 3,5 éves leányunokám is.
Szabadidőmben vitorlázórepülőzni
járok az Őcsényi Repülőtérre, valamint
szívesen csónakázom a Dunán.

Indul az új pályázat
A 2014. évi Műszaki Alkotói Pályázatra október 15-ig lehet jelentkezni a Fejlesztési és Elemzési Osztályra (FEO) leadott írásos nevezéssel.

16. Irányítástechnikai
Rekonstrukció a Paksi
Atomerőműben
Papp Zoltán
A rekonstrukció tervezésénél figyelembe
kell venni, hogy annak eredményeképpen +20/30 évnyi üzemidőre a rendszer
biztonságosan üzemeljen. A nehezen
karbantartható eszközöket könnyebben
karbantarthatóra kell váltani, lehetővé
kell tenni, hogy adatokat gyűjthessünk az
állapotdiagnosztikához. A rendszer ös�szeállításakor figyelembe lett véve a PA
Zrt. kábelezési állapota. A jelenlegi technológiai hálózatok fejlesztésre, bővítésre
szorulnak.
Bármely megoldást választjuk, digitális rendszerelemeket fognak beépíteni
– ehhez jó minőségű, szünetmentes betáplálás is szükséges mint a rekonstrukció
első lépése.
Célszerű majdnem az összes irányítási
funkcióra azonos hardverelemeket beépíteni. Az átalakítás gyakorlatilag egy, a kiválasztott irányítási terület – pl. adott helyiségben található irányítási funkciókat
tartalmazó táblák, szekrények – kiváltását
célozza meg egy olyan programozható
kontroller családdal, amibe a megszűnő
rendszerek funkcionalitása belekerül.
Előszerelten, letesztelve legyárthatók, így
a blokki átalakítási munkák a 22 napra
csökkentett főjavítási időbe beleférnek,
mivel már csak a régi szekrények kikötésével, elbontásával, majd az újak bekötésével, üzembe helyezésével kell foglalkozni.
Emellett olyan törekvések teljesülését
biztosítja, mint az állapotorientált karbantartás bevezethetőségét vagy akár a
teljes rendszermenedzsmenten alapuló
online automatikus tesztek folyamatos
ellenőrzését, és egy áttekinthető rendszerfelügyeleten keresztül lehetőséget
teremt az esetlegesen fellépő hibák gyors
beazonosítására és a szükséges javítások
elvégzésére.
Papp Zoltán
IMO, csoportvezető
– Szekszárdon születtem, 1975-ben. Általános és középiskoláimat is ott végeztem
el. A BME Gépészmérnöki Karának energetikus mérnök szakán
végeztem. A diploma megszerzése után
az ESZI Főiskolai Karán kezdtem el dolgozni labormérnöki munkakörben, majd
szakközgazdász lettem. A Paksi Atomerőműbe 2003 óta dolgozom (VIMO, IMO,
most a Műszaki és Minősítési Csoport vezetőjeként).
Munkáim mindig irányítástechnikai
rendszerek felújításához kötődtek, úgy
mint pl. az idén befejeződött Turbina Monitorozó Rendszer felújítása vagy a most
induló Irányítástechnikai Rekonstrukció
előkészítése.

Feleségemmel, Krisztinával és két
gyermekemmel Alízzal (16) és Zolikával
(3) Szekszárdon élünk. Szabadidőnket, ha
lehet, mindig együtt töltjük, szeretünk kirándulni, túrázni.

05. Elektronikus
üzemi adatlapok és
értékeléstámogató rendszer
alkalmazása célszoftver
fejlesztése nélkül, az
MS SharePoint és MS Excel
szoftverek felhasználásával
Fetter József, Osztermajer Adrián
Berendezések paramétereinek mérésére
több módszer használatos, mind a mérési gyakoriság, mind a mért paraméterek
megjelenítése és archiválása szempontjából. A nukleáris biztonság és termelésbiztonság szempontjából legfontosabb
paraméterek megjelenítése többnyire
folyamatos vagy rövid időintervallumonként frissülő mérések, amelyek a vezénylőtermekbe kerülnek megjelenítésre,
valamint archiválásuk a blokkszámítógépre (BSZG) digitálisan megoldott vagy
egyéb ipari számítógépre kerülnek, ahol
az archív adatok, trendek megjelenítésére
vagy az adatok exportálására is lehetőség
van.
A papíralapú adatlapok műszaki döntésekre, trendelemzésre történő felhasználása igen erőforrás-igényes tevékenység. Ennek az erőforrás-igényes lépésnek
a kihagyására jelent megoldást a paraméterek ellenőrzése során digitális formában
történő paraméterrögzítése egy erre a
célra alkalmas hardvereszközzel, amely
egyben szoftvertámogatással is bír.
Ez azokon a munkaterületeken fontos,
ahol az egy műszak alatt rögzítendő paraméterek száma olyan mértékű, hogy
annak utólagos rögzítése vállalhatatlan
többletmunkát ró az üzemeltető személyzetre. Erre a célra leginkább egy tableten
(vagy táblagép, tábla PC) egy Excel alatt
futó e-adatlap használható.
Fetter József
KTO, technológus mérnök
– Pakson születtem 1976-ban. Az általános iskolát is itt
végeztem, szakközépiskolát Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskola általános gépszerelő és karbantartó szakán. Ezt követően
a technikusi minősítést Pécsett szereztem
meg. A főiskolai képzést a győri Széchenyi
István Egyetem Gépészmérnöki Karán végeztem el, minőségirányítás szakirányon.
A Külső Technológiai Osztályra 1998ban kerültem, gépész beosztásba, majd
1999-ben alkalmazott a PA Zrt. Munka
mellett végeztem a főiskolát. 2003-tól kerültem technológusi munkakörbe.
Jelenleg is Pakson élek feleségemmel,
hobbiként természetfotózással töltöm
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szabadidőmet, de a sportolásra és mozgásra is kell időt fordítani,
így emellett még kerékpározom
Osztermajer Adrián
KTO, gépész
– Szekszárdon születtem 1972-ben. A bajai Tóth Kálmán Vízügyi Szakközépiskolában
szereztem technikusi képesítést. A Dekoten
Kft. alkalmazott 1993. szeptember 1-jétől – 3
évig dokumentációkezelő voltam. Egy rövid
ideig még rendészkedtem is, majd a Külső Technológiai Osztályra kerültem gépésznek előbb atomixesként, majd átvettek PA
Zrt.-s állományba. Öt évig műszakoztam, majd 2002-től állandó
délelőttös lettem. Ahogy jobban megismertem munkahelyem,
megláttam a problémákat is. Újítást adtam be 2008-ban a kondenzátor hűtővízszivattyúk gerebrácsainak átalakítására, ami
megvalósult, tavaly helyezték üzembe. Van egy 12 éves lányom.
Hobbim a motorozás, motoros túrák szervezése.

03. Hidrogénégető rendszer szekunder
műszereinek kiváltása intelligens eszközökkel
Madách Ferenc Zsolt
A hidrogénégető rendszer blokkonként került kialakításra. Feladata a primer köri hőhordozóból kiváló hidrogéngáz szervezett
elvezetése és katalitikus úton történő elégetése, ezáltal a robbanóképes hidrogénkoncentráció kialakulásának megakadályozása. A rendszer két redundáns ágból áll. Az egyik ág üzemel, a másik pedig feltöltött, kizárt, úgynevezett „meleg tartalékban” van.
A sok elemből álló technológiához a szükséges pontokon érzékelők kapcsolódnak. A jeleik a Külső Üzemi Vezénylőbe (KÜV)
futnak be. Innen történik a rendszer üzemeltetése, működtetése.
A jelenleg használt készülékek gyakran meghibásodnak, alkatrész-utánpótlásuk nehezen biztosított. Kezelés szempontjából nehezen áttekinthető. Célszerű lenne egységes eszközpark
kialakítása, olyan elemekből, amelyeket sikerrel alkalmaztak
más erőművekben. A választás az iparban elterjedt intelligens
többcsatornás folyamatvezérlő készülékcsaládra (YOKOGAWA)
esett.
A rendelkezésre álló erőművi tervdokumentációkat áttanulmányozva, az intelligens eszközök specifikációinak dokumentációit figyelembe véve készült el a terv. Ez folyamatos felügyeletet biztosít a technológia felett. Grafikus megjelenítéssel
áttekinthető struktúrába rendezhető a sémakép. A paraméterek
azonnal rendelkezésre állnak és az eltérések is észrevehetők, a
beavatkozások egyszerűen elvégezhetők. (Olyan, mintha csak
egy szimulátor előtt ülnénk!)
A hidrogénégető rendszer nem kevésbé fontos, mint bármely
más, a fővízkörhöz kapcsolódó technológia, ezért lényeges,
hogy megfelelő irányítástechnikai felügyelettel rendelkezzen.
Madách Ferenc Zsolt
IÜO, C műszak, irányítástechnikai szolgálatvezető
– Pincehelyen születtem 1973-ban. Ötéves koromtól Pakson élek, itt végeztem az
általános iskolát, majd az ESZI-ben tanultam
irányítástechnikai műszerész szakon. 1991ben érettségiztem, majd ebben az évben kezdtem dolgozni az
atomerőműben, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon műszerészként három műszakban. Később művezetővé neveztek
ki, jelenleg pedig irányítástechnikai szolgálatvezetőként dolgozom a C műszakban.
A munka mellett tanulmányaimat is folytattam, először ipari
elektronikai technikus minősítést szereztem Pécsett, majd a Dunaújvárosi Főiskolán mérnök informatikus diplomát szereztem.
Két gyermekem van, egy 19 éves lányom és egy 16 éves fiam,
akiktől a váltóműszak miatt sajnos sokat vagyok távol. Szabadidőmben igyekszem párommal és a gyermekeimmel a lehető
legtöbb időt eltölteni, mert úgy gondolom, a család a legfontosabb dolog az ember életében.

gyulai

Még egyszer a tudásmenedzsmentről
A tudásmenedzsment-rendszer fejlesztésével kapcsolatos munkáról többször beszámoltunk már.
Most az augusztusi portálaktivitás (az intranet
kezdőlapján található interaktív tartalom) után kérdezzük Kiss István oktatási
főosztályvezetőt, a stratégiai
akció végrehajtásáért felelős
team irányítóját, mi történt
április óta, mi volt a célja az
augusztusi bemutatkozásnak?
– Áprilisban azt ígértem, hogy a team munkájának eredményével hamarosan a nyilvánosság elé lépünk, ami a portálaktivitással meg is
valósult, igen szép látogatottságot értünk el a
színes, sok tartalmat bemutató anyaggal. Aki
elmulasztotta, a korábbi aktivitásokkal együtt
a Tudásportálon most és később is elérheti. Ha
gondolatban visszalapozunk az elmúlt hónapok
portálaktivitás-tartalmaira, akkor azok egy-egy
fontos témakörben nyújtottak olyan átfogó ismereteket az intranet látogatóinak, amelyek többsége
semmit sem veszített aktualitásából – példaként a
biztonsági kultúrát említhetném. Ez is a tudásmenedzsment része, hogy az értékes ismeretek elérhetőségét fenntartsuk.
Visszatérve a Tudásmenedzsment aktivitásra,
remélem, sikerült elérni azt a célunkat, hogy a saját tevékenységünk bemutatása mellett az érdeklődőknek általánosságban is betekintést nyújtsunk
a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos ismeretekbe.
Az aktivitás nyitólapjáról a „Mit tudsz róla”, a
„Nálunk hogyan történik” és a „Tudásportál” három fő témacsoportot lehetett elérni.
A „Mit tudsz róla” oldalon bemutattuk a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmakat,
az általában használt eszközöket és egy-két esettanulmányt. Igaz, hogy csak röviden, de ezen az
oldalon számoltunk be az MVM Csoport tagvállalatainál folyó tudásmenedzsment-fejlesztő projektekről is. Az MVM Zrt. vezetése stratégiai fontosságúnak tartja, hogy a tagvállalatok felelősen
gazdálkodjanak a tudásvagyonukkal és hatékony
tudáskezelő eszközökkel támogassák a cégcsoport
célkitűzéseinek elérését. Ebben a programban rajtunk kívül még öt tagvállalat vesz részt. A későbbiekben a munka előrehaladtával, a társprojektek
eredményeiről is részletes tájékoztatást adunk a
Tudásportálon.
A „Nálunk hogyan történik” oldalon számoltunk be a saját stratégiai akciónk feladatairól, ízelítőt, példákat mutatva az egyes eredményekből.
A Tudásportálon jelenleg is és a jövőben is folyamatosan hírt adunk egy-egy feladat állásáról és
remélhetőleg minél több kézzel fogható végeredményről.

A harmadik fő témakör a „Tudásportál” volt,
ami az intranet főoldalán már a végleges helyére
került, a korábbi „Szakma” és „Oktatás” menüpontokat váltotta fel.
A Tudásportál kialakításával az az elsődleges
célunk, hogy rendezett, áttekinthető és naprakész
információkat biztosítson hat alapszakterületen.
Itt található a „Tudástár” is, ahol azokat a tudáselemeket, információkat gyűjtjük, amelyek a napi
munkavégzéshez közvetlenül talán nem szükségesek, de értékesek lehetnek bárki számára, akik a
nemzetközi nukleáris világban akarnak tájékozódni vagy a kollégáink által összegyűjtött, hazahozott
információt akarják megismerni. A Tudásportálról lehet elérni a Nukleáris szakkifejezés- és rövidítéstárat is. Régi igényt elégíthet ki ez az eszköz,
amely lehetővé teszi, hogy eligazodjunk az idegen
eredetű és sokszor rosszul, többféle értelmezéssel meghonosodott kifejezések között. Reméljük,
hogy a benne tárolt kifejezések, rövidítések száma
gyorsan fog szaporodni.
Újdonság a Tudásportálon futó fényújság,
amely alkalmas arra, hogy aktuális és fontos információkra, hírekre hívja fel a figyelmet. A fényújságot fogjuk többek között használni arra is, hogy
az októberben esedékes OSART-vizsgálatra való
felkészülés eseményeire felhívjuk a figyelmet.
Végül érdekességként megemlítem a Tudásportálon elérhető „Napi hír” rovatot, amely a nukleáris világ napi hírei közül szemezgetve a legérdekesebbet kínálja, természetesen magyar nyelven.
Ha valaki beleolvas az elmúlt bő egy év több mint
300 hírébe, gyakorlatilag minden lényeges információt megtalál az új atomerőművek építéséről, új
technológiák alkalmazásáról vagy pl. a csernobili,
fukushimai fejleményekről.
– A tartalmas áttekintést követően az olvasók
felé milyen üzenetet tart fontosnak?
– Hangsúlyozni szeretném, hogy a tudásmenedzsment olyan dolog, ami akkor működik jól,
ha mindenki részt vesz benne. A mindennapi
munkavégzésünkben kell érvényesülnie annak a
szemléletnek, hogy a működésünkhöz szükséges
tudás megőrzésében, megosztásában mindan�nyian felelősséggel járjunk el. Itt nem kell nagy
dolgokra gondolni, hiszen mindezt olyan egyszerű eszközökkel valósíthatjuk meg, mint például a
munkavégzéshez szükséges információk pontos
átadása, munkatapasztalataink kollégáinkkal történő megosztása vagy a feladatvégzéssel kapcsolatos dokumentációk hibátlan elkészítése.
Továbbá bíztatok mindenkit, hogy a Tudásportálon keresztül vagy személyesen keressen bennünket, és véleményével, javaslataival vagy a birtokában levő tudás megosztásával segítse a közös
célok elérését.
Kárpáti Viktor
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Fontos a megszerzett tudás továbbadása

OKTATÁS

A jogszabályi változások (2011. évi
CCIV. törvény (NFtv.), a 2011. évi CLV.
törvény (a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról), valamint a 230/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet) a hallgatók szakmai gyakorlatra történő fogadásának
feltételeit jelentősen megváltoztatták.
A törvényi szabályozások változása
miatt elsősorban olyan szakokról fogad
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyári
szakmai gyakorlatra hallgatókat, ahonnan a nukleáris szakemberek utánpótlása a későbbiek során megvalósulhat.
Az erőmű Általános Oktatási Osztályának munkatársai 2014-ben – tanulva a tavalyi év tapasztalataiból – már
az év elején elkezdték a gyakorlattal
kapcsolatos egyeztetéseket. Felvették
a kapcsolatot az egyetemekkel, illetve
a gyakorlatosok fogadásában érintett
erőműves szervezetekkel. A szakmai
gyakorlatra való felhívást az erőmű külső honlapján (www.atomeromu.hu) és a
belső portálfelületen is megjelentették.
A jelentkezéseket 2014. április 15-ig fogadták. Eddig a határidőig 89 fő adta be
jelentkezését. Majd következett a legnehezebb feladat: szaknak, szakiránynak
megfelelő fogadó szervezetet találni a
jelentkezőknek. Erre 1 hónap állt rendelkezésre. A fogadókészség biztosítása
tekintetében minden gépészmérnök-,
energetikai mérnök-, villamosmérnök-,
mechatronikai mérnökhallgatónak sikerült megfelelő gyakorlati helyet találni. Mindösszesen 6 fő vegyészmérnök
és 5 fő informatikai mérnökhallgató
jelentkezését kellett visszautasítani,
mert a fogadó osztályok leterheltsége és
befogadóképessége az összes jelentkező
(17 fő vegyészhallgató és 8 fő informatikai mérnök) fogadását nem tette lehetővé. Ezután tájékoztatni kellett a hallgatókat a további teendőikről (például
rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvány
igénylése, orvosi alkalmassági vizsgálat stb.), segíteni őket a gördülékeny
kezdés érdekében (például szállás keresése, étkezési lehetőségek stb.).

A hallgatók felsőoktatási intézményeivel együttműködési megállapodást
kellett kötni a gyakorlat megkezdése
előtt. Elmondható, hogy mind a 13 felsőoktatási intézménnyel sikerült határidőig megkötni a szükséges megállapodást. Legtöbb hallgató a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről (24 fő) érkezett. Jelentős még az
Óbudai Egyetemről (11 fő) és a Pécsi
Tudományegyetemről (13 fő) fogadott
hallgatók száma.
Érdemes még megemlíteni azt is,
hogy a felsőoktatási intézményekből
érkező hallgatók mellett az atomerőmű
bázisiskolájából, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumból is kimagaslóan nagy létszámban (111 fő) vettek részt nyári szakmai gyakorlaton a
tanulók.

MUNKAÜGY

A nagy létszám miatt jelentős kihívást
jelentett mind a munkaügyi szervezetnek, mind az oktatási szervezetnek a
munkafelvételi eljárás gördülékeny és
zökkenőmentes lebonyolítása, a hallgatók munkába állítása. A felvételi
eljárás során ugyanazt a gyakorlatot
kellett követnie a Munka- és Személyügyi Osztály munkavállalóinak,
mint egy normál felvételi eljárás során.
A hallgatóknak orvosi és pszichológiai
alkalmassági vizsgálaton kellett átesniük, amelyet a nagy létszámra való
tekintettel az ESZI épületébe kitelepülve biztosított a munkáltató. A hallgatókkal munkaszerződést kötött az
atomerőmű, amelyben rögzítésre került a munkakörük, munkarendjük,
valamint a munkabérük is, amennyiben a gyakorlati idejük eléri a 6 hetet.
A gyakorlati idő alatt a diákoknak
ugyanolyan blokkolási kötelezettségük
van, mint a társaság normál munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóinak. Valamennyi adatuk rögzítésre
kerül az SAP-rendszerben, valamint a
Munkaidő Nyilvántartó Rendszerben
is. A gyakorlati idő elteltével a diákok
leszámolnak, s a munkaviszony megszűnéséhez kötődő valamennyi adminisztratív feladatot el kell végezni az
esetükben is.

TAPASZTALAT

Az atomerőmű munkatársai jól képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, szakterületükhöz magas színvonalon értő szakemberek. Tudásukat,
ismereteiket folyamatosan bővítik,
fejlesztik. Ezzel járulnak hozzá a biztonságos üzemeltetéshez, a minőségi
munkavégzéshez, és segítik továbbadni
az általuk megszerzett tudást. Idén 17
diák érkezett a vegyészetre, négy-, illetve hathetes gyakorlati időszakra.

Gáspár Gyula, a Vegyészeti Technológiai Osztály technológus mérnöke
az eltelt időszakról adott tájékoztatást:
− Az erőmű vezetésével közös össz
hangban a Vegyészeti Főosztály nagy
hangsúlyt fektet a jövő szakemberképzésének segítésébe, felelősséget vállalva abban, hogy a magyar ipar a lehető
legjobban képzett, széles látókörű szakembereket kapja. Az Oktatási Főosztály
felkérése alapján a Vegyészeti Főosztály
vezetése dönt arról, hogy adott időszakban módunkban áll-e fogadni szakmai
gyakorlatosokat, van-e rá erőforrás.
A gyakorlatosok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi, az Eötvös
Loránd, a Pannon, a Pécsi, valamint a
Szegedi Tudományegyetemről jönnek
túlnyomó többségben. Lehetőségeinkhez mérten azon vagyunk, hogy minél
szélesebb körben be tudjuk mutatni az
egyes vegyészeti szakterületek munká-

A jövőmet tekintve szívesen dolgoznék
itt, az atomerőműben.
Sárközi Márk, BME Vegyészmérnöki Kar: – Szintén harmadéves vagyok,
műanyag-technológia szakirányon tanulok. Egy kicsit úgy érzem, hogy kilógok ebből a közegből, de voltaképpen
azért jöttem ide, mert érdekelt, hogy az
erőműben milyen vetületei vannak a
vegyészetnek. A vállalat nagyon jól felszerelt és magas a szakmai színvonal.
Ami a legjobban tetszett az az, hogy
bármelyik munkatársat megkérdezve,
bárki meg tudta mondani, hogy egyes
rendszerek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A jövőre nézve egyetem után
egyelőre megpróbálok elhelyezkedni a
műanyagiparban, vagy pedig megpróbálok ide felvételizni. Szívesen dolgoznék itt, ha arról lenne szó.

fotók: Orbán Ottilia

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
régóta fontosnak tartja, hogy a
tevékenységi körével összefüggő
szakirányokban a felsőoktatási intézményekből hallgatókat fogadjon szakmai gyakorlatra. Ezzel is
támogatja az intézményeket. Paks
térségében ez azért is különösen jelentős, mert a 2011. évi törvényváltozások nagymértékben megváltoztatták, megnehezítették a hallgatók
szakmai gyakorlatra történő fogadását, csökkentve a fogadó szervezetek, vállalatok számát. Emiatt az
atomerőmű szerepvállalása jóval
nagyobb jelentőségű volt a korábbi
évekhez képest.

ját. Az összehangolt oktatást 6–8 kolléga segíti. Meglátásom szerint a diákok
örömmel jönnek, szeretnek itt lenni.
Tetszik nekik a légkör, illetve hogy az
iskolapad után valóságban is találkozhatnak műszerekkel, technológiákkal.
Megkérdeztünk néhány szakmai
gyakorlatos hallgatót is az itt szerzett
tapasztalataikról.
Karagity András, BME Vegyészmérnöki Kar: – Még egy évem van
vissza az alapképzésből. Igazából azért
jöttem ide Paksra, mert érdekelt a radiokémiai és nukleáris szakma és az
atomerőmű. Amikor kiderült, hogy lehetőségem van ide bekerülni, örömmel
jelentkeztem. A gyakorlat első szakaszában általános dolgokat tanultunk.
Érdekesebb rész az volt, amikor megmutatták a berendezéseket, gépeket, laboratóriumokat és a reaktorcsarnokot.

Nukleáris kapacitásnövelés Pakson címmel tartott tájékoztató előadást
Cserháti András műszaki
főszakértő a határon túli
diákoknak és a téma iránt
érdeklődőknek.

Halasi Bence, BME Vegyészmérnöki Kar, folyamatirányítási szakirány:
– Utolsó félévem van hátra, amikor a
szakdolgozatomat írom. Az első két
hét nagyon lassan telt el, mert tanulni
kellett. Ezt követően kísértek minket a
különböző szakterületekre. A rendszer
pedig olyan összetett, hogy igazából
számunkra először nem volt átlátható.
A tankönyvekben sokkal egyszerűbbnek tűnik, a való életben ez másképpen
működik. Patek Gábor osztályvezető remek számolási feladatokat adott
nekünk, amik sok fejtörést okoztak és
eléggé furfangosak voltak. Tervem először BSc-diplomát megszerezni, a továbbiakat pedig nem Magyarországon,
hanem külföldön képzelem el. Jelenleg
igazából még nem tudom eldönteni az
irányt.
Összeállította: Frányóné Tamás Etelka,
Németh Jánosné, Krausz Attila,
Orbán Ottilia
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Betekintés gyermekeink szünidei
programjaiba

Az elmúlt években, az Atomerőmű
újság nyári lapszámában rendszeresen megjelent a régió nyári szünidei
programjai közül kiválasztott két
tábor mindennapjait bemutató tudósítás, amelyből bepillantást nyerhettünk, hogy hogyan is töltötték nyári
szünidejüket gyermekeink.
Az idei évben Paks Városi Múzeumba
látogattunk először, ahol Kákai Emese
múzeumpedagógus adott tájékoztatást
az általuk szervezett napközis tábor
programjairól, mindennapjairól.
– Hogyan indult anno a nyári tábor?
– Hosszú évekre nyúlik vissza az
a programsorozat, amelyet a múzeum azért rendez meg évente a diákok
számára, hogy közelebb hozzon számukra egy-egy történelmi kort vagy
témát. Az, hogy a nyári szünidőben
több alkalomra meghirdetett egyhetes
napközis tábor diákjaival mely korba
„kirándulunk”, függ a tanulók visszajelzéseitől. A tábor fő célja, hogy játékos
módon ismertesse meg a gyerekekkel
az adott kort vagy témát. A kézműves
foglalkozások segítségével betekintést
nyerhetnek a hét témájának legkisebb
részeibe is, legyen az építészet, gasztronómia, művészet vagy hadtörténet.
A nyári táborok során eddig választott
korok közül népszerű volt az egyiptomi, a római, a reneszánsz, török kor, de
legalább ennyire érdekelte őket a restaurátor munkája vagy a különböző népi
mesterségek. Évről évre szemezgetünk
a magyar és világtörténelemből egyaránt.
– Melyik korosztályból jelentkeznek
jellemzően a gyermekek, és hogyan alakul egy tábori napjuk?
– Úgy tapasztaljuk, hogy a tábor
programjai iránt a 7–12 év közötti korcsoportból van a legnagyobb érdeklődés. Közülük is elsősorban azok a
diákok érzik legjobban magukat, akik
szabad fantáziával, némi kézügyességgel és kreativitással rendelkeznek.
Mindennap egy újabb szeletét ismerjük meg a hét témájának, a múzeumi
kiállítási darabok és egyéb szemléltető
eszközök pedig segítenek abban, hogy
beleélhessük magunkat a kor mindennapjaiba. Közben szabadidős progra-

mok (pl. népi játékok, „játszótér”, tollaslabda, „zoknibomba”) teszik lazává
és önfeledtté a hetet, egy nap pedig kirándulást szervezünk.
A másik tábori helyszín már a Pálma
Lovastanya, ahol Fritz József és párja,
az élő környezet szépségét, a természettel való harmonikus együttélést mutatták be a táborba érkező diákoknak, természetesen mindezt a lovas, a lovaglás
szemszögéből.
– Mi a tábor célja, hogyan töltik egy
hetüket a táborozók?
– Célunk, hogy minél több időt lovaglással tölthessenek a táborozók, a
150 cm-nél magasabbak számára ez
már tereplovaglást jelent. Mi a lovaglás
hatékony oktatását abban látjuk, hogy a
hozzánk érkezők minél többet lovagolhassanak, folyamatosan kapcsolatba legyenek a lovakkal. Száraz elméleti oktatások helyett már a megérkezés napján
a gyermekek megkapják az alapszintű
jártasság megszerzéséhez, valamint a
biztonságos és helyes lovagláshoz szükséges ismereteket. A gyakorlatban bemutatjuk, majd gyakoroltatjuk a lóval
történő kommunikáció, irányítás technikáit. A lovagláskor megkívánt helyes
testtartást a szőrén lovagláson keresztül sajátíttatjuk el. A lovaglás biztonságát segítik a magas kápájú, mély ülésű
western nyergek csakúgy, mint a sokat
tapasztalt lovasoktatók és a nyugodt,
gyerekekhez szokott lovak. A tábor középpontjában a lovaglás, a lovak szeretete, a fogathajtás és a házias étrend áll.
Korcsoportonként (4 éves kortól kezdve) csoportbontásban foglalkozunk
velük, lovaglás mellett megismertetjük
a lótartás, -ápolás, -nyergelés módját.
A korlátlan lovaglás mellett lovas kocsikázás, ostorcsattogtatás, lasszózás
és a fagylaltozás teszi teljessé a hetet.
A táborlakók visszajelzése alapján a
lovasélmények, a táborzáró hosszú éjszakai tereplovaglás mellett a tábor fő
értéke a szabadság, a lazább napirend
és a természetközeliség. Táborunkban
idén is számos paksi és Paks környéki
visszatérő diák töltött el egy-egy felejthetetlen hetet a nyári szünetben.

Bodnár Róbert

Kedvence a portrérajzolás
Engyel Péterné Erika
Gyerekkorában szeretett rajzolni, bár nem tartotta különösebben tehetségesnek
magát. Mindig csodálta azokat, akik szépen tudtak rajzolni, festeni.
Később – munka mellett – tanulta ki a műkörmös szakmát. A divat diktálta tempóval lépést tartva, elkezdte keresni a fejlődési lehetőséget az ábrázolási technikák
alkalmazásában. Ekkor hallott a jobb
agyféltekés rajzolásról, és mikor Pakson is szerveztek tanfolyamot, arra
jelentkezett. Ez nagyon jó döntésnek
bizonyult, nemcsak rajzolni tanították meg, a látásmódja is teljesen
megújult ez által. Az alap után a színes rajz-, majd a festőtanfolyamot is
elvégezte. Azóta komolyabban foglalkozik a festészettel, hisz a pozitív
visszajelzések is erre ösztönzik. Egyelőre próbálgatja tudását és a technikákat, keresi igazi stílusát. Kedvence
a portrérajzolás, és az ún. száraz ecset olaj technika, amellyel grafitrajz hatású olajképet lehet festeni.
Erikát a természet is inspirálja: naplemente, erdő, vízesés stb., a természet szépsége. A víz szinte állandó visszatérő elem tájképein.
Egy éve alkot, még viszonylag kevés műve van, hisz munka mellett nincs rá túl
sok ideje. Családja támogatása is sokat jelent számára, nekik is részük van abban,
hogy idáig eljutott – teszi hozzá.
A folyamatos képzést fontosnak tartja, a szakmai ismeretekre nyitott és érdeklődő hozzáállással továbbra is keresi a tanulási lehetőségeket.
Májusban vett részt először kiállításon, Pakson. A nyár folyamán az atomerőmű
I. számú orvosi rendelőjében voltak láthatóak munkái. Tavasszal új képekből tervez
önálló kiállítást.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Férfitorna – bárki elkezdheti,
aki változ(tat)ni akar
Férfikondicionáló és testsúlycsökkentő edzés indul – hirdette még kora tavasszal egy
felhívás a Paksi Atomerőmű intranetén. Az Egészségközpontban gyülekeztünk – hiszen e sorok írója is ott volt az érdeklődők között –, hogy megtudjuk, miről is van szó.
Szentes-Szendrey Anna – aki 25 éve foglalkozik egyéni és vállalati egészségfejlesztéssel – komplexen felvázolta a következő 3×3 hónap menetrendjét, az általa
kifejlesztett Optimum koncepció lényegét. A cél, hogy az izmok nyújtásán keresztül
a szív és az érrendszer ésszerű terhelésével mérhető kondícióváltozást, fogyást és
egészségjavulást érjünk el. Négy éve került kapcsolatba a Paksi Atomerőművel, akkor
a HUIG kérte fel egy kétnapos balatonfüredi tréning megtartására. Rá egy évre az
ÜVIG, majd 2014-ben a KAIG és a BIG is igényelte a program bemutatását. Az orvosi
kontrollal megtámogatott Optimum férfitréningből az Egészségközpont égisze alatt
immár a 4. csoport szerveződött, és mindegy, melyik igazgatóságon dolgozol. Sokan április óta rendszeresen járunk, hogy eltüntessük az elmúlt évtizedek nyomait,
a gyors kifulladást, a magas vérnyomást- és/vagy pulzusszámot, hogy erősítsük az
izmainkat és csökkentsük a haskörfogatot.
Mert szó, mi szó: a férfi már csak hiú. Ki jobban, ki kevésbé, van, aki bevallja, van,
aki tagadja, de az kellemetlen érzés, amikor egy ünnepségre készülvén a szekrénynél
szembesülsz azzal, nem jön rád a vasalt nadrág. Nos, mikor e cikket írom, már négy
hónap eltelt – heti két-két edzéssel a hátunk mögött. TRX, kettlebell, kötél és legújabban már a húzódzkodókorlát is szépen betagozódik a köredzésekbe. Apránként nőtt
a terhelésünk: először még csak 20–25 másodpercig tartott egy-egy gyakorlat, aztán
35–40 másodpercig a pihenő szakasz, amikor átmentünk a következő szerhez és így
tovább – innen a köredzés kifejezés. Mára már ez az arány több mint megfordult, ez
az előrelépés jele. A kilók és a pocakról a centik pedig elkezdtek lemenni. És milyen
jólesik, amikor nőismerősünk megállapítja, te fogytál, milyen jól nézel ki! Azt veszed
észre, hogy már nem lihegsz úgy egy emelkedő tetejére érve, jobban teljesítesz, miközben a pulzusod már nincs az egekben. No, és a hirtelen szívhalál esélyét is jelentősen csökkentheted a centik és kilók rovására!
Azt pedig már csak magadnak vallod be este: van még mit tenni, de már jobban
fest az a fickó ott, a tükörben!
További információ a Facebook-on az „Optimum Funkcionális Training Centrum” alatt.

Vöröss Endre
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BME a horizonton
A Műegyetem 2011-ben Péczeli Gábor rektor vezetésével úgy gondolta, hogy
öt kiemelt témára koncentrálva – ebbe az összes tanszéket bevonva – jobban
érvényesülnek. Azóta minden év júniusában egy nagy rendezvény keretében
beszámoltak kutatásaik, kutatás-fejlesztéseik és innovációik eredményeiről. Ez az
időpont most június 26. volt. Az EU tervidőszaknak megfelelően egy nagyobb
időintervallumra vonatkozóan 2020-ig szabták meg stratégiai célkitűzésüket.
Az eredetileg választott öt kutatási téma mellé – aktualitása miatt – egy újabbat is felvettek (katasztrófamegelőzés). Péczeli Gábor rektor elmondta, hogy a
nehézségek ellenére sikeresek voltak pályázataik az EU kutatási célú FP5, FP6 és
FP7 keretprogramjaiban. Rendkívül nehéz jól pályázni, és még nehezebb nyerni
(kb. 20% az eredményesség), mert nagy a konkurencia. A műszaki területeken
a hazai egyetemi rangsorban magasan a lista élén áll a BME, míg a nemzetközi
listákon a 269. – sok számítási módszer, különféle eredmények. A munkaadók
visszajelzései kiválók.
A témavezetők sorra beszámoltak:
Józsa János, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi tanára felhívta
a figyelmet, hogy a természet és újabban a civilizáció okozta hatások kutatásával,
mérésével az egyetem már régóta foglalkozik – nem véletlen tehát az új kutatási
téma. Rendre ki is kérik a véleményüket. A szeszélyes vízjárások megviselik a folyók gátjait (suvadások) – az állékonyságot vizsgálni, biztosítani kell. Elvégezték
a hídjaink földrengésvédelmi ellenőrző számításait, és a katasztrófa esetén rendelkezésre álló közlekedési infrastruktúrát rendben találták. A Duna hajózhatósága érdekében a hordalékgazdálkodási projektet ők vezetik. Jövőre nemzetközi
katasztrófamegelőzési konferenciát rendeznek.
Gróf Gyula, az Energetikai Gépek és Rendszerek tanszékvezetője a fenntartható energetika kutatásában az energiahatékonyság-energiatakarékosság, a
karbonsemlegesség, a villamosenergia és -hálózat, a döntéstámogató tudás
megszerzése a legfőbb potenciálok. A nemzetközi trendeknek megfelelően az
„okosváros” sok lehetőséget kínál.
Varga István, a Közlekedésautomatika docense vezette csoport a legnagyobb
energiaigényű ágazat, a közlekedés kérdéseit vizsgálja. Víziójuk szerint az elektromos hajtásláncú járművek terjedése mellett belsőégésű motoroknak a folyamatos fejlesztések eredményeképpen még legalább 20 évig lesz létjogosultsága.
Komfortfokozattól függően a járműveket már 100–200 processzor szolgálja ki.
A balesetmentes közlekedés biztosítása jelentős kutatási terület.
Szarka András, az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék docense vezeti a biotechnológia, egészség- és környezetvédelem csapatot.
Az elmúlt évben mintegy 400 szakcikket jelentettek be alapkutatásokról. Jelentősek a jelátviteli, szabályozó fehérjék működését igazoló vizsgálatok. A kutatásokba 6 kar kapcsolódott be. A Modell-Laboron keresztül szorosabbá tették a
kutatás és az ipar kapcsolatát.
Charaf Hassan, az Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék docense vezeti az intelligens környezetek és e-technológiák témát. Megállapította,
hogy az infoszféra hatékony és széles körben elterjedt. A digitális írástudás nélkül
ma már nem lehet boldogulni az életben.
Mihály György, a Fizika Tanszék egyetemi tanára vezeti a nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány blokkot. Igen szerencsés, hogy a műszaki tapasztalat és a laboratóriumi háttér találkozik.
gyulai

NIH
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) információs napot szervezett az
idősek tevékeny és önálló életvitelét szolgáló infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztését támogató Active Assisted Living
(AAL) programmal kapcsolatban.
Az Európai Unió, mivel a lakosság egyre idősebb lesz, valamint az előző
pályázatok (75 nemzetközi projekt) a 2005–2013 évekre sikeresek voltak,
emelt összeggel (33,8 milliárd €) ismét pályázatot hirdet EUROSTARS 2
névvel. Sok lehetőség maradt még az időskori betegségek korai felismerése
(számítógépes játékokon keresztül), a mentális frissesség megtartása, mérése, a rehabilitációt támogató informatikai megoldások, a zavarás nélküli
megfigyelő rendszerek, valamint a kiszolgáló társrobotok fejlesztése terén.
Az egyes témákra társakat keresnek, hogy pályázatuk minél tartalmasabb lehessen. A megalakult nemzetközi projekteknek valós igényt kielégítő termék prototípusát kell kifejleszteni az elnyert támogatásból és a hozzáadott önrész felhasználásával.
gyulai

Szoftvertechnológiai Fórum
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, az ELTE Informatikai Kara és
a Stanley Morgan budapesti irodája igen
nagy érdeklődés mellett tartotta fórumát.
Valaha Bélády László professzor (aki a
világon az első operációs rendszert fejlesztette a legendás IBM-360-as számítógéphez) keltette életre ezt a programsorozatot azzal, hogy egy-egy előadásra
meghívta barátait a nagyvilágból, akiknek a munkássága mérföldkövet jelent
az informatika fejlesztésében. Most ezt a
hagyományt folytatták a rendezők azzal,
hogy a C++ számítógépes programnyelv
kifejlesztőjét – Bjarne Stroustrup – hívták
meg.
A felvezető előadást Sinkovics Ábel, a
Morgan Stanley szoftvermérnöke tartotta bemutatva a programnyelv rendkívüli

sokoldalúságát különböző alkalmazásterület-specifikus megoldások C++-ba
ágyazásán keresztül – Domain Specific
Language (DSL).
Majd következett Bjarne Stroustrup,
aki Dániában született (1950), ott is
szerezte diplomáját matematikából és
számítástechnikából. Cambridge-ben
doktorált. Jelenleg a Texas A&M Egyetem
informatika karának tanszékvezetője.
A C nyelvet elavultnak érezte, ezért megtervezte (definíciók, implementációk,
fejlesztések stb.) és elnevezte C++-nak.
A fejlődést a folyamatos, egymás utáni
verziók kiadásával biztosította (C++84,
C++98, C++11, C++14). Megírta az új
programnyelv kézikönyveit (1990). 2001ben már magyarul is megjelent (Kiskapu
Kiadó).
gyulai

Az ördög nem alszik!
Létrák IV.
A létrán való munkavégzés
előtt
mindenképp vizsgáljuk meg, azt biztonságos módon állítottuk
fel. Ennek legegyszerűbb módja, ha a létra
szárait megfogjuk és – az alsó fokára egyik
lábunkkal fellépve – teljes testtömegünkkel ránehezedünk. A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell
megválasztani és elhelyezni, hogy az elegendő magasságban – legalább 1 m-re –
nyúljon túl az esetleges kilépési helyek, illetve az elérendő munkaszint fölé, és ezzel
lehetővé tegye a biztonságos kapaszkodást.
A kitolható, az átalakítható és az egymásba illesztett (többtagos) létrát úgy szabad
használni, hogy a létraelemek egymáshoz
képest ne mozdulhassanak el. A kerekes
létrákat (vontatható létrákat) használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.
A létrán való tartózkodás alatt nem szabad
oldalra kihajolni – ha szükséges, a létrát
kell arrébb helyezni –, ugyanis ilyen esetben az addigi stabil egyensúlyi helyzetünk
megszűnhet. A létra dőlni kezd, és ennek
bizonyos mértéke után már nem tudjuk
egyensúlyi helyzetünket korrigálni, baleset
következik be. Támasztólétrát nem szabad
oszlophoz, bizonytalan tartószilárdságú
felülethez (pl. üvegfelület, ereszcsatorna,
bezáratlan ajtó stb.) támasztani. Kétágú
létrát tilos támasztólétraként használni.
Kétágú létráról nem szabad másik, magasan levő helyre átlépni. Mindkét oldalán
feljárható kétágú létra felső fokára nem
szabad ráállni.
A kedvezőtlen időjárás hatásait a külső
munkavégzésnél figyelembe kell venni,
mivel a nagy szélnyomás eldöntheti a létrát vagy lesodorhatja a rajta dolgozót. Je-

ges, nedves felületű létrán a láb lecsúszhat.
A létra használója csúszásmentes lábbelit
viseljen – papucsot semmiképp! Szédülés
vagy ijedtség esetén homlokunkat nyomjuk a legközelebbi létrafokhoz egy rövid
időre, ezután lassan kezdjünk a létráról
lejönni. Szükség esetén hívjunk segítséget!
Bizonyára mindenki látott már épületen
belüli szakipari – jellemzően festési, mázolási – munkát. A szakemberek – szinte cirkuszi akrobatamutatvánnyal felérő módon
– a nyeklő- nyakló, nyikorgó, első ránézésre rossznak tűnő – szerintük egyébként,
„jól bejáratott” – létrán állva, azzal együtt
„lépegetnek” a helyiségben. Ilyenkor a
létra úgymond a képzett használó alsó
végtagjainak meghosszabbított része. Látszatra, szinte oda sem figyelve, a mesterek
teszik dolgukat, mintha egyszerűen csak a
padlón sétálgatnának. Néha megállnak, és
a létrán lovagló ülésben „pihenve” dolgoznak. Nos, ennek kipróbálásától – annak
ellenére, hogy a bennünk lakozó kisördög
sugallta kalandvágyból nagyon is érdekesnek és izgalmasnak kínálkozik – óvva
intenék mindenkit! Az álmoskönyv szerint
nem ez az egészséges, hosszú élethez vezető helyes út, és bizonyítottan nincs olyan
évszak, amikor szívesebben tartózkodunk
a kórházban, mint otthon. A fenti könnyed
„létra-sétához” sok gyakorlat és nagyon jó
állapotú nyeklő-nyakló, „rossz” létra szükséges.
Munkavégzésünk során körültekintéssel járjunk el, és vezessen bennünket az a
bizonyos – a köznyelvben oly jól megfogalmazott – józan paraszti ész!
Ne feledjük, a szakszerűség, az odafigyelés nemcsak a munkahelyen, hanem
otthon is fontos!
További jó egészséget és jó munkát kívánok minden tisztelt kollégámnak!


Herczig Gábor
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Dél-Afrikában dolgozik az AREVA

Az Eskom által kiírt szerződést nyerte
el a francia cég
Az állami tulajdonú közműszolgáltató a francia pályázót bízta meg a
Koeberg atomerőmű gőzfejlesztőinek
cseréjével. A közlemények szerint az
AREVA fogja gyártani, szállítani és beszerelni a hat berendezést. A megrendelő 2018-ra várja a munkálatok befejezését. A Koeberg az afrikai ország
(és Afrika) egyetlen atomerőműve.
A telephely két blokkal rendelkezik,
ezek 965 MW-os, nyomottvizes egységek. A nyolcvanas évek elején indított
blokkokra vonatkozóan a kormány
2012-ben indított egy új karbantartási és korszerűsítési programot, ennek
része az eredeti gőzfejlesztők cseréje.

A Westinghouse szállít
szivattyúkat Finnországnak

A cég svédországi leányvállalata 12
FKSZ-t gyárt Olkiluotóba
Az Olkiluoto telephely 1. és 2.
blokk
ján folyó modernizációs prog-

ramot az üzemeltető TVO indította.
A kulcsrakész állapotra szóló megrendelés értéke meghaladja a 40 millió
eurót. A svéd részleg felelős a tervezésért, a mérnöki tevékenységekért,
és együtt kell működnie a gyártó KSB
Grouppal. Szintén ők felelnek a különleges szerszámok szállításáért és a
helyszínen történő beszereléséért, továbbá támogató szolgáltatásokat kell
nyújtaniuk a cserék során.
A TVO közleménye szerint a főkeringtető szivattyúk cseréje a legfontosabb munka cégük történelmében.
A cserékre a tervezett nagyjavítások
alatt kerül sor, 2016 és 2018 között. Elsőként az 1. blokkon cserélnek ki egy
szivattyút, amit komoly üzemeltetési
próbáknak vetnek alá. A 2. blokk minden szivattyúját kicserélik 2017-ben,
majd 2018-ben elvégzik az első blokk
öt régi berendezésének cseréjét. A szivattyúktól kedvezőbb áramlási értékeket várnak. A két blokk 910 MW-os,
forralóvizes egység. Üzembe lépésük
1979-ben, illetve 1982-ben történt.
Forrás: NEI Magazine, 2014. augusztus

Varga József
A kiégett üzemanyag eltávolításának megkezdése
2018 márciusának végére
várható.
A több blokkon is használt speciális daru hibája miatt fel kellett
függeszteni a munkálatokat a 3. blokki
pihentető medencénél is, így ott is áll az
eltávolítás. Augusztus végén indulhat újra
a munka, ha a daru újra rendelkezésre áll.
A 4. blokkon eddig folyó üzemanyag-kiemelési munkák is állnak szeptember elejéig, de csak amiatt, mert el kell végezni a
mennyezeti daru esedékes felülvizsgálatát. Július közepén a TEPCO elkezdte az
erőmű előtti tengerfenék takarási munkáit
annak érdekében, hogy megakadályozzák a szennyezett anyagok szétszóródását. Mintegy 180 ezer négyzetméternyi
felületet burkolnak be, várhatóan 2015
márciusának végére végeznek a feladattal.
Jelenleg is folynak a melegpróbái annak
a berendezésnek, amellyel a szennyezett
vizekből kívánják kivonni a radionuklidokat. Még több teszt van hátra, de ha ezek
sikeresek lesznek, akkor decemberben
megindulhat a készülék teljes kapacitású
alkalmazása.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2014. augusztus
Varga József

Hírek Japánból
Nehézségek az
1. reaktorépület bontási
munkáiban
Nehezíti az előkészületet a tájfun és a daru
sérülése
Két japán minisztérium közös nyilatkozatban adta közre a leszerelési munkálatokról szóló hivatalos jelentést. A Fukushima Daiichi 1. blokkjából történő
üzemanyag-eltávolításhoz szükséges az
épület burkolatának elbontása. Az előkészítő munkák késedelmet szenvedtek
a kedvezőtlen időjárás és a daru műszaki
problémái miatt. Ezen kívül a TEPCO-nak
új intézkedéseket is életbe kell léptetnie
annak figyelembevételével, hogy 2013
nyarán a dolgozók jelentős dózisterhelést
kaptak a munkavégzés során. Meg kell
akadályozni azt is, hogy a tervezett kényes
műveletek során radioaktív anyagok jussanak a környezetbe, és a bontási munkákat folyamatosan monitorozni szükséges.
A lakosság előzetes tájékoztatása után, a
nyár végén indulhat a bontási manőver.

Ambiciózus, de drága lesz
a francia átmenet

Az energetikai átmenetről szóló törvényben lévő célok sokba
kerülhetnek
Francia elemzők szerint a célok nagyon drágán valósíthatók meg, esetleg nem is lehetséges a célkitűzések elérése. Az egyik legfőbb elem a villamosenergia-termelésben
a nukleáris részarány 50%-ra történő csökkentése a jelenlegi 75%-ról (2025-re). Megmarad ugyan a mostani beépített kapacitás (63 200 MW), de 2025-re 40%-ra kívánják

Amerikai–
vietnami nukleáris
együttműködés

profiljába tartozik még
szabadalom alatt álló,
world nuclear news a fegyverkezési célokat
lehetetlenné tévő, új geA Lightbridge Corporanerációs üzemanyagok
tion az első amerikai cég az új piacon
fejlesztése a jelenlegi és a jövőbeni reAz ázsiai ország Sugárvédelmi és
aktorok számára.
Nukleáris Biztonsági Ügynöksége és az
amerikai vállalat képviselői egyetértési
Rockbanda a gyors neutronos
memorandumot írtak alá, amelyben
kifejezték együttműködési szándéku- reaktornál
kat az adminisztratív, a jogi és a ható- A 30 éve alakult együttes tagjai a
sági infrastruktúra fejlesztésére. A Ke- Belojarszk-4 blokkot látogatták meg
A veterán zenészek a 789 MW-os
reskedelmi Minisztérium által becsült
egységnél
végzett túrájuk során részleadatokra támaszkodva a Lightbridge
mintegy 10 milliárd dolláros piaci for- tes információkat kaptak a helyi szakgalommal számol, ami 2030-ra 50 mil- emberektől. Azt is megtudták, hogy
liárdig emelkedhet. Vietnam két, 1000 a típus jelentős szerepet játszik a zárt
MW-os orosz blokk építését tervezi üzemanyagciklus megvalósításában.
2020-ban történő üzembe lépéssel. A blokkon idén júniusban került sor a fiEzt követi majd 2000 MW-nyi össztel- zikai indításra. Sok ember arra gondol,
jesítménnyel egy másik, japán alapo- hogy a zsebünkben lévő okostelefonok
kon nyugvó program. Végül egy 6000 technológiai csodák, de ha eljön ide
MW-os projekt zárhatja a sort 2030-as valaki, akkor láthatja az igazi hightech
befejezéssel, bár ennek részletei nem megoldásokat – nyilatkozta Vlagyimir
Sakrin, a zenekar énekese, vezetője.
ismertek.
Seth Grae, a Lightbridge elnök-ve- Ez egy másik skála, ez a munka másik
zérigazgatója szerint a dokumentum szintje – tette hozzá. A látogatás során
lehetővé teszi tanácsadói szolgáltatá- végig filmeztek, ennek részleteit fogják
sok nyújtását és a jó gyakorlat átadását felhasználni egy videoklipben, amelyet
a hatósági szabályozás, az engedé- a nukleáris iparban dolgozók hivatalos
lyeztetés, a felügyeleti tevékenység és ünnepnapjára, szeptember 28-ára foga képzés területén. A cég egyébként nak elkészíteni.
már 2008 óta jelen van Vietnamban, Forrás: World Nuclear News, 2014. aués mintegy 52 millió dolláros forgal- gusztus

Varga József
mat bonyolított le azóta. A vállalat

innováció
A méltán népszerű, megjelenésének
45 éves jubileumát ünneplő COMPTERWORLD szakfolyóirat kétnapos konferencia keretében hívta fel a vállalatok, az
ipar figyelmét a legújabb fejlesztésekre.
Néhány kiemelt téma a sokaságból:
Be-novative Kft. üzletfejlesztési igazgatója, Vitáry Dániel egy merőben új
ületi megoldást mutatott be, a gamification gyakorlatát. A bővítés mellett elkötelezett cégek a felhőből (adattárolási
módszer) teszik, tették hozzáférhetővé
bemutatkozó céges videójukat, amely
tulajdonképpen egy játék. Továbbá videojátékba foglalták a meghirdetett
munkaterületet, feladatokat. A megszerzett dolgozókat elkötelezetté kell tenni
azzal, hogy jobbító szándékukat, ötleteiket a vezetőség figyelemre méltatja,
felkarolja.
Eddig is volt távolsági utak esetére telekocsiprogram. Az interneten keresztül

növelni a megújulók részesedését. A törvénytervezetet
július 30-án publikálták. Első lépésben a Nemzetgyűlésnek a fenntartható fejlődésért felelős szakbizottsága fogja
tárgyalni szeptemberben. Mint ismeretes, az 50%-os részarányt – mint választási ígéretet – Francois Hollande dobta
be 2012-es elnöki kampányában. A zöld célok megvalósításához befektetéseket kell végrehajtani a szárazföldi és a
tengeri szélfarmokba, a napenergiába és a biomasszába.
Ezek a technológiák idő- és pénzigényesek – nyilatkozta
Fabien Roques gazdasági szakértő. Nem kerülhető el földgáztüzelésű erőművek használata sem, de akkor el kell
fogadni a szén-dioxid növekvő kibocsájtását. Mivel az országban a széntüzelésű technika egyáltalán nem kedvelt,
nem valószínű, hogy ilyen erőművek részt vesznek majd
a jövőbeni termelésben. Át kell gondolni az ország távvezeték-hálózatának kérdéseit is. A jórészt nagyfeszültségű

felvették egymással a kapcsolatot, megalkudtak, néhány óra vagy nap után létrejött az üzlet/vagy sem. A mobil eszközök alkotta hálózat válaszideje már egy
településen belüli fuvarra lehetővé teszi
az utasok felvételét, mint egy taxi – ez a
sok vitát kiváltó „oszkár” rendszer.
Rengeteg
közlekedésbiztonságot
növelő projekt van az EU-ban (a közúti
balesetek számát 2020-ra felére, 2050-re
nullára csökkentik), ezekhez kapcsolódni
lehet – közölte Szűcs Lajos, az ITS Hungary Egyesület elnöke. A közlekedésirányításban is nagy áttörés várható a „dugók” elkerülése érdekében.
Bemutatták az új mobilparkolási projektet, a hosszú huzavona után rekord
idő alatt (2,5 hónap) elkészült használatarányos útdíjfizetési (HU-GO) és a hozzá
kapcsolódó rendszereket.
gyulai

rendszereket a stabil üzemű atomerőművekhez illesztették, most gondokat okozhat a megújuló források időszakos termelése.
Martin Young kanadai elemző úgy fogalmaz: erősen
szkeptikus az ügyben, hogy Franciaország időben meg
tudja építeni a helyettesítő kapacitást. Az is növeli a költségeket, hogy az újonnan felépülő zöld energiaforrások
mögé fosszilis fűtőanyagú blokkokat is kell építeni az előzőek bizonytalan rendelkezésre állása miatt. Kétszer kell
fizetni, és ez így hihetetlenül drága lesz. A kétségtelen
gazdasági racionalizmus azt sugallja, hogy az atomerőművi blokkok üzemidejét meg kell hosszabbítani – zárja gondolatait az elemző.
Forrás: Nucleonics Week, 2014. augusztus

Varga József
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Sikerek az iparági horgászversenyen
A XXXII. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozóra az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. három csapattal nevezett. A 15 csapatból álló „A osztály”
mezőnyében II. helyezett lett a Paksi Atomerőmű II. számú csapata
(Pettesch Ádám, Tumpek István és Czimmer Péter) és III. helyezett az
I. számú csapata (Schäffer Károly, Komáromi Gergő és Rácz István). VI.
helyezett a VI. számú csapat (Komáromi Zoltán, Hanol Ferenc és Plézer
Zsolt). A 45 fős „A” osztály egyéni mezőnyében II. helyezett Schäffer Károly, IV. Tumpek István. A „legeredményesebb társaság” versenyében,
az 1000 fő feletti cégek között a III. helyezést értek el.

Iparági teniszverseny
Az E.ON Pécsi Elektromos Sportegyesülete rendezte kiváló infrastruktúrájú Diófa utcai pályáján július 7–10. között a 29. Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozót. A korosztályos egyéni és páros
versenyszámokra 18 társaságcsoport több mint 200 versenyzője
nevezett.
Az ünnepélyes megnyitó után korosztályonként hívták pályára a korábbi eredményeket figyelembe vevő kiemelések szerint
összesorsoltakat, hogy a verőfényes pályákon egyenes kieséses
rendszerben eldöntsék, kinek sikerült legjobban felkészülnie.
Pár forduló után beindították a páros versenyeket is, hogy jobban kihasználják a pályákat – így is az utolsó mérkőzések már
szinte az esti szürkületben, de már hűvösebb időben zajlottak.
Az egyéniben, az első körben kiesettek vigaszágra nevezhettek.
Csapatunk eredményei:
Egyéni: női nyílt (8 induló) 2. Bakó Györgyi • női 45 (7) 3. Németh Judit MVM Informatika Zrt. • női vigaszág (12) Skach Lórántné első fordulóban nyert • K (8) Barta Attila • férfi kvalifikált
(14) Barta Attila • férfi 35 (25) Vajda János túljutott, Peri István,
Tózer Zoltán kikapott az első fordulóból • férfi 45 (29) 3. Gulyás
Zoltán, Simon Zoltán 8 közé, Angyal János, Inhoff Csaba túljutott, Krizák János kiesett • férfi 55 (26) Ignits Miklós 16 közé,
Tárnok László és Klopcsik Ferenc 8 közé jutott • férfi 65 (16) 3.
Skach Lóránt • férfi vigaszág (31) Krizák János, Péri István az első
fordulón túljutottak
Páros: női páros (13) 2. Bakó Györgyi, Barta Kitti, míg Skach Lórántné és Putsai Istvánné az első fordulóban kikapott a későbbi
győztestől • férfi nyílt (25) Tózer Balázs, Vajda János nem jutott
tovább • férfi 45 (24) 3. Gulyás Zoltán és Klopcsik Ferenc • férfi
60 (12) 3. Ignits Miklós és Laczik László • vegyespáros (19) Barta
Kitti és Angyal János az első fordulón nem jutott túl • családi
vegyespáros (14) Skach Lórántné és Skach Lóránt kiestek
Összesített eredmények:
Nagyvállalati kategóriában: 1. EDF-DÉMÁSZ, 2. Mátrai Erőmű,
3. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. • Kis- és középvállalati kategóriában: 1. EKS, 2. MAVIR, 3. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Rendkívül látványos mérkőzések, sportszerű küzdelem, szívélyes fogadtatás, kifogástalan ellátás jellemezte a találkozót.
Pályáznak, hogy jövőre is ők rendezhessék.gyulai

Állnak: Angyal János (1 pont), Inhoff Csaba (1), Klopcsik Ferenc (5,5),
Skach Lórántné (1), Krizák János (1), Bakó Györgyi (10,5), Simon Zoltán (3),
Barta Kitti (4,5), Skach Lóránt (5),
Guggolnak: Gulyás Zoltán (8,5), Barta Attila (2),
Hiányoznak: Ignits Miklós (2,5), Péri István (1), Tárnok László (3),
Tózer Balázs, Vajda János

Duna-parti faddi parti
A festői faddi Duna-holtág vizén, augusztus közepén, egy szombati délután nem történt semmi különös. A horgászok ladikban ülve várták a
kapást, hosszú percekig le sem véve szemüket a
botról, egy sárkányhajó is elsiklott a komp irányába, az evezők ütemes dobolásra merültek a vízbe
újra és újra, a hattyúk ijedve rebbentek szét az útjából, a túlpartról egy-egy szürke marha bőgése
is felhangzott. Ám a jól megszokott hangok közé
jóízű nevetés is vegyült, ami betöltötte a levegőt
az új kikötő környékén.
Itt találkoztak immár nyolcadik alkalommal a
Paksi Atomerőmű Vegyészeti Főosztály Dekontamináló Üzemének volt dolgozói. A Dunára néző
ház teraszán tíz, az atomerőműből nyugdíjba
vonult férfit – Bényi Andrást, Bíró Lászlót, Fülöp
Jánost, Kecskeméti Józsefet, Márkus Jánost, Rohn
Jánost, Furucz Jánost, Szabó Istvánt, Rezicska Attilát és Győrffy Józsefet – láthatott a vízen elsikló
kenupáros.
„Évtizedekig együtt dolgoztunk. Ebben a formában 2007-ben találkoztunk először, most volt

két igazolt és egy igazolatlan hiányzónk, remélem jövőre teljes lesz a létszám.”- meséli nevetve
Bényi András, utalva Skach Lórántra, Feil Józsefre
és Buchmüller Ferencre, akik az idei szombatot
kihagyták.
A menü állandó része a halászlé, amely bog
rácsban főve érte el a semmivel össze nem téveszthető ízét. Az éjszakába nyúlva mentek a
történetek az erőműves múltról, a nyugdíjas jelenről és természetesen a sok izgalmat tartogató
jövőről. A munkával töltött évek nem minden
esetben szültek barátságokat, de egy olyan kapcsolatot alakítottak ki, amely a mai napig összeköti a résztvevőket.
Azt, hogy mit hoz a következő esztendő, pontosan senki nem tudja megmondani, de az szinte
teljesen biztosra vehető, hogy egy év múlva is
rotyogni fog a bográcsban a halászlé, és mellette
remélhetőleg 13, egykor a Paksi Atomerőműben
dolgozó mesél a múltról, a jelenről és a jövőről.


Tóth Márton

Közép-Itália kincsei
Az atomerőmű dolgozóinak kirándulást
szerveztünk Olaszországba, ahol kilenc csodálatos napot tölthettünk el. Az utazást sok
előkészítés és hosszú egyeztetés előzte meg,
de végül összeállt a program.
A kora reggeli órákban indultunk el a hosszú,
de izgalmas és tartalmas utunkra. Estére értünk az első szálláshelyünkre a Firenze melletti
Montecatini Term városába. A következő napon
délelőtt a festői dombokkal övezett, szőlők, olajfaligetek között megbúvó Vincibe látogattunk
el, ahol Leonardo szülőházát néztük meg. A nap
hátralévő részében a „toszkán fővárossal”, Firenzével ismerkedtünk meg. Utunkat folytatva
a harmadik napon Pisa volt az úti cél, a Csodák terén a román építészet híres épületeiben
– Dóm, Campo Santo, Ferde torony – gyönyörködhettünk, de sétálhattunk Puccini szülővárosában, Luccabában is. A negyedik napon „középkori utazást” tehettünk Sienába, majd San
Gimignanóba, a tornyok városába, barangolhattunk a hangulatos középkori utcákon, végül a
méltán híres tornyok tetejéről búcsúzhattunk el
a festői toszkánai tájtól. Estére már a fővárosba
érkeztünk meg, és megkezdődhetett Róma, az

örök város felfedezése. Láthattuk többek között
a Szent Péter-bazilikát, a vatikáni múzeumokat, a Spanyol lépcsőt, a San Pietro in Vincoli
templomot, a Pantheont, sétálhattunk a Tiberis
partján, a Colosseumban, a Pizza Navona téren,
a Trevi-kútnál.
Ha már Olaszországban voltunk, akkor a
foci sem maradhatott el. Heten a csoportunkból
részt vehettünk a Róma–Juventus bajnoki rangadón, a lelátó hangulata hatalmas élmény volt.
Továbbutazva a hegyek között megbúvó gyönyörű Assisibe megnéztük a Szent Ferenc-bazilikát a Giotto-freskókkal. Majd Rimini következett. Sétáltunk az Adria partján, a bátrabbak
a tengerben is megmártóztak. Ellátogattunk
Ravennába, a mozaikok városába, de jártunk
Európa legkisebb köztársaságában, a hegytetőre épült San Marinóban is. Utunkat befejezve,
hazafelé pihenésként megálltunk Triesztben, a
lenyűgöző Miramare kastélynál. Fáradt, de lelkes csapatunk rengeteg élménnyel gazdagodva
térhetett haza. A kilenc nap alatt 3650 kilométert magunk mögött hagyva, tizenegy várost és
műemlékek sorát nézhettük meg.

Lengyel József
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Harmincad magunkkal ötnapos kerékpártúrán vehettünk részt a Balaton körül Péter Imre gondos szervezésében.
A kerékpárpakolást követően másnap busszal indultunk a rajthelyre.
A túra változó hosszúságú penzumokkal, klasszikusan Balatonvilágosnál kezdődött és végződött. Szinte mindenki
tapasztalatlanul, első alkalommal vett
részt ilyen többnapos „megpróbáltatáson”. Szállásaink az olcsóbb kategóriában, változó minőségben Balatonfüred,
Badacsonytomaj, Keszthely és Balatonszemes kempingjeiben voltak.
Csomagot nem kellett cipelni, azt
a kísérő autó vitte. Bár a kerékpárokat
mindenki legjobb tudása szerint felkészítette az útra, mégis sok baj volt velük
– a kerekek leeresztettek, defektesek lettek, még a zselések is.
Az indulás előtti megbeszélésen
felmerült, hogy mennyi nevezetesség
esik útba, melyeket kár lenne kihagyni.
Az internetről ki is gyűjtöttem vagy 60at, hogy legyen választék.
Balatonvilágosnál felérve a löszfal
tetejére gyönyörű kilátás nyílt a Balaton
keleti medencéjére, majd milleneumi
emlékművek, szerelmesek hídja, majd
egy Rákóczi-dombormű következtek –
de hát ez utóbbinak majd csak Balatonakarattyán lenne helye, hisz ott hirdette
ki „akarattyát”. Amint ezt végiggondol-

tam, már ott is volt az út közepén egy
bebetonozott vasoszlop, hogy arra ne
járjanak autók. Az első villák elgörbültek az ütközéstől, a mentők Veszprémbe
vittek. A kórházban ellátták a sebemet,
és elengedtek. Balatonfüreden csatlakozhattam a csapathoz. Sajnos másvalaki a következő szakaszon murván
elcsúszva kulcscsonttöréssel már nem
folytathatta az utat.
Általában 3 óra körül foglalhattuk el
a szállásokat – egy frissítő zuhany után
fürdés a Balatonban, napozás, séta, vacsora, majd alvás következett.
Bár rengeteg nevezetesség, látnivaló esik útba, viszont a kerékpárút
szűk, előznek, szembeforgalom van.
Sok helyen a fák gyökerei okoznak kisebb-nagyobb huppanókat. Sokszor át
kell vágni a forgalmas közúton. Kritikus
helyeken nincs egyértelműen kitáblázva – figyelni kell, de ez a túra kalandos
része. (Hasznos információk: www.balatontipp.hu/)gyulai

Iparági asztalitenisz-verseny
A XXV. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz-találkozót ebben az évben Budapesten az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)
rendezte meg a Villamosenergia-ipar a
Sportért Alapítvány társrendezésével.
A 7 nevezett társaságból 81 versenyző 15
versenyszámban állt asztalhoz szombat–
vasárnap a BVSC Szőnyi úti Asztalitenisz
Csarnokában. Sajnos az idén kevés induló
volt az utóbbi évekhez képest, amit valószínű a verseny időpontjának kétszeri változása okozhatott. Ez indokolta saját csapatunkban bekövetkezett változásokat is.
A találkozón került sor a sportági, illetve a csapatvezetői értekezletre – ahol
új Sportági Bizottságot is választottak –,
valamint a sorsolásra, a technikai részletek
megtárgyalására.
A csapatversenyeknél a csapatok kiemeléssel (az előző három év eredményét,
valamint az egy társaságtól nevezők lehetőség szerint „szétsorsolását” figyelembe
véve), csoportokba sorsolva körmérkőzéseket vívtak, majd a csoportokból továbbjutók összesorsolással, egyenes kieséssel
jutottak a döntőig. Az egyéni és páros
versenyek kiemeléssel, egyenes kieséses
rendszerben zajlottak, illetve ahol kevés
induló volt, ott körmérkőzéssel döntötték
el a helyezéseket.

A versenyszámok első helyezettje serleget kapott, míg a 2-3. helyezettek éremdíjazásban részesültek.
Az MVM PA Zrt. csak amatőr számokban induló csapata a versenyszámonkénti
pontozás alapján a legtöbb pontot érte
el, a részt vevő 1000 fő feletti társaságok
között a „MI VAGYUNK A LEGJOBBAK!”
Vándorkupát is elnyerte! Amilyen versenyszámban elindultak, mindegyikben dobogós helyezéseket szereztek!
Csapat női: 1. Gyarmathy Katalin, Link Marianna, Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna,
Riszter Margit • Csapat férfi: 1. Angyal János, Gyimesi Norbert, Németh Zoltán; 3. Novák Lajos, Szabó Sándor, Szabó Szilárd és G.
Szabó Pál, Pach Ferenc, Pataki János • Egyéni női: 1. Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna • 2. Link Marianna; 3. Gyarmathy Katalin
és Riszter Margit • Egyéni férfi: 1. Németh
Zoltán; 2. Szabó Szilárd; 3. Angyal János •
Vigasz férfi: 2. Vida Károly • Páros női: 1.
Link Marianna – Némethné dr. Schaffler
Zsuzsanna; 2. Gyarmathy Katalin – Riszter
Margit • Páros férfi: 1. Gyimesi Norbert – Németh Zoltán; 3. Pach Ferenc – Pataki János •
Páros vegyes: 1. Némethné dr. Schaffler
Zsuzsanna – Németh Zoltán; 2. Gyarmathy
Katalin – Szabó Szilárd; 3. Link Marianna
– Angyal János, Riszter Margit – Novák Lajos • Senior (50 +): 1. Németh Zoltán

Gyarmathy Katalin

Világbajnoki ezüst és számos magyar
bajnoki érem kajak-kenuban
Boros Gergely az idei évad legkiemelkedőbb paksi kajak-kenu sikerét érte el: Dombi
Rudolffal ezüstérmet szerzett az augusztus 6–10. között Moszkvában megrendezett
felnőtt gyorsasági világbajnokságon, a kajak kettesek 500 méteres számában. Növeli
a kiváló eredmény fényét – noha egyszersmind bosszantóan is hat –, hogy a magyar
hajó mindössze 16 ezredmásodperccel maradt el a győztes szlovák egységtől.
A páros a világbajnokságot követő hétvégén megrendezett felnőtt magyar bajnokságon is remekelt: 1000 és 200 méteren egyaránt diadalmaskodtak, és benne voltak
a 200 méteren győztes kajak négyesben is. Gergő ráadásul egy bronzzal is bővítette a
paksi éremkollekciót az 500 méteren harmadikként végzett négyes tagjaként.
A felnőtt sikerek mellett szép utánpótlás-eredmények is születtek a legrangosabb
nemzeti viadalon. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is eltérő időpontokban és helyszíneken rendezték meg a magyar bajnokságot a különböző korosztályok számára. Az atomos lapátolók kiváló eredményeket értek el.
A Velencei-tavon, a sukorói versenypályán zajlott le a gyermek, a kölyök és a serdülő korosztály országos megmérettetése, amelyet a tragikusan elhunyt olimpiai
bajnokunkra emlékezve Kolonics György Emlékversenynek neveztek el. A paksi utánpótlásból a két aranyat és egy ezüstöt nyerő Cseh Olivér (C-1 500, 1000, 4000 méter), az egy arannyal és
négy ezüsttel záró Pupp
Noémi (K-1 1000, 500,
4000, 2000, 200 méter)
és a szintén bajnoki címet
szerző Hodován Dávid
(C-1 4000 méter) szerepelt a legsikeresebben,
de a harmadik helyen
beérkező Somkert Máté,
Klenk Botond, Ledneczki
Tamás összeállítású váltó
Dombi Rudolf, Boros Gergely a befutó után
eredménye is kiváló.
Szépen csillogó érmek kerültek Paksra az ifjúsági és az U23 korosztály augusztus
2-án és 3-án megrendezett Magyar Bajnokságáról is, sajnos ezúttal viszont nem avattak atomos bajnokot a szolnoki Tisza-holtág partján. Pupp Noémi teljesítménye így is
egészen kimagasló, hiszen – miután egy héttel korábban a saját korosztályában diadalmaskodott – most az idősebbek között is dobogóra tudott állni a kajak egyesek
mezőnyében: 1000 méteren a 2., 4000-en a 3. helyen végzett. Hasonlóképpen Cseh
Olivér és Kovács Ákos is idősebbek között szerzett érmet, illetve érmeket a négyes
kenuk tagjaként. Természetesen mindenki elismerésre méltó teljesítményt nyújtott,
aki odaért a dobogóra, s bizonyította: ott van az élvonalban, így Fritz Anett, Fritz Marcell, Hanol István Dávid, Huszák Donát, Jámbor Dániel, Koleszár Zoltán és Török Aurél.
Nem lenne igazságos ugyanakkor, ha nem emlékeznénk arra, hogy egy negyedik vagy
akár csak egy döntős eredmény elérése mögött is óriási edzésmunka áll. Szégyenkezni, szomorkodni tehát senkinek nincs oka. Reméljük, legközelebb a versenyszerencse
is jobban mellénk szegődik.

Prancz Zoltán
fotó: ICF Vékássy Bálint

Kétkeréken a Balaton körül
– személyes kitérővel

Vitorlázás és üzlet – Afrika partjainál
„Bár a Külügyminisztérium 2013 óta
sorra hozza létre a kereskedőházakat
Kínában, Oroszországban, Kazasztánban, Jordániában… ez a sor még
bővülni fog – jelentette ki Krankovics
Sándor, a FÁK-országok külpiaci vezetője –, mégis elkél a segítség. A külpiacokon nagyon éles a harc. Sokaknak
most Afrika a célpont, ahogy egyre inkább a békés fejlődés útjára tér.”
Gál József kétszeres földkerülő vitorlázó és dr. Kondricz Péter nemzetközi IT-jogász miközben Afrika partjai
körül hajóztak, lehetőséget találtak egy
vitorlásverseny rendezésére.
Mintegy háromévi szervező munka eredményeképpen az amúgy is
délre húzó vitorlások között, mintegy túraversenyként két szakaszban.
Europe–Morocco Cádizból indulva,
Europe–Cape-Verde Teneriféről in-

dulva. Az utat egy-egy hétre megszakítanák, és helyi kultúrprogramokkal
kapcsolódhatnának ki – ez egyaránt
vonzó a résztvevők, a turisták és a média számára.
Kapcsolatrendszerüket felhasználva
a hajók ellátásához biztosított termékmintákkal kedveltethetnék meg a magyar ízeket – tapintatosan figyelembe
véve a vallási előírásokat. (Egy-két
napos képzés Afrika-ismeretekből a
Szent István Egyetemen megoldható.)
Ezzel párhuzamosan 2014–15. évekre
regionális üzleti fórumokat is szerveznének, amelynek helyszínei: Casablanca, Tenerife, Mindelo, Fokváros, Durban. Számtalan terület kínálkozik az
élelmiszer, ivóvíz, egészségügy, energetika és az oktatás területén is.


gyulai
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Kerékpártúrán a RAKO-sok
A raktározási szervezet kollektívája családtagjaik részvételével kerékpártúrákat szervez. Az ötlet tavaly merült fel a lelkes
csapat tagjaiban, akik úgy gondolták, ne csak a munkahelyen,
de szabadidejükben is tartsanak össze. A 2013-ban Paksnál
komppal átkeltek a Dunán, majd elkerekeztek Kalocsára, ahol
a helyi nevezetességeket is megtekintették. Haza Gerjen felől
érkeztek, a Duna-töltésen jutottak el Paksig. A táv
50 km volt. Az idei túrát július elejére szervezték. Ezúttal is egy szomszédos településre gurultak el, a táj látványosságaiban gyönyörködve többször is meg-megálltak. Úti céljuk Bölcske volt, ahol a pincesorral és annak történetével ismerked2014. július
tek meg egy szíves vendéglátás keretében, Galó Levente és Tomolikék jóvoltából.
— 10 éves —
A
fogadtatás,
a kellemes beszélgetés megalapozta a jó hangulatot. Elmondásuk szeFrey István
ÜVIG ÜIFO ÜVO
rint nagyon szép napot töltöttek a szomszéd településen. A két sikeres csapatösszeAdorján János
ÜVIG ÜVFO RO
Tímár Lajos Mihály
ÜVIG ÜVFO TO
tartás után ősszel Simontornyára terveznek kirándulást. Gyöngyösiné Nyul Petra

Törzsgárdatagsági
elismerések

Ujtz János
Gyöngyösi Zoltán
Czvack Béla
Bartos Krisztián
Kovács László
Fritz János
Sápi Zsolt
Cserepes Ferenc
Fricz János
Sütő Tamás János
Wayer Zoltán
Börzsei Péter
Szücs Csaba

ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO VÜO
VIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO IÜO
ÜVIG ÜVFO IÜO
ÜVIG ÜVFO IÜO
KAIG KAFO AKO
BIG MINFO AVO
BIG SKVFO DO
GIG GKFO KGO

A főzőklub erdélyi ízekkel ismerkedett

— 30 éves —
Kónya Péter
ÜVIG ÜVFO TO
Torma Béla
MIG NUFO RFO
Papp Károly
KAIG KAFO RKO
Kirr László
KAIG KAFO RKO
Nagy Csaba
KAIG KAFO RKO
Ferencz András
KAIG KAFO FKO
Csoknyai László
KAIG KAFO FKO
Kirchkeszner Sándor KAIG ÜFFO BRO
Tóth Gábor
KAIG ÜFFO DRO
Horváth Zsolt
KAIG ÜFFO AO
Katus Ferenc
KAIG ÜFFO HTO
Kaszás Mónika
HUIG HUFO MSZO

2014. augusztus
— 10 éves —
Baranyi Attila
ÜVIG VEFO RHKO
Gutveiler Ákos
MIG MFO GMO
Szénégető Szabolcs
MIG RTFO RTO
Bertalanné Berek Gabriella MIG RTFO DKO
Boros Sándor József
KAFO RKO
Sinorovits Attila József KAIG KAFO FKO
Horváth János
KAIG KAFO FKO
Szabó Miklós
KAIG KAFO FKO
Mészáros Viktor
KAIG KAFO FKO
Tumpek István
KAIG KAFO FKO
Végh Csaba
BIG RENDO
— 30 éves —
Takács Miklós
ÜVIG ÜIFO ÜIO
Pergő György
ÜVIG ÜVFO RO
Mukli József Sándor
ÜVIG ÜVFO RO
Novák László ÜVIG
ÜVFO TO
Szőke István
ÜVIG ÜVFO VÜO
Bíró Lajos
ÜVIG ÜVFO VÜO
Oláh Sándor
ÜVIG ÜVFO VÜO
Boldizsár Mihály
ÜVIG ÜVFO VÜO
Németh László
ÜVIG ÜVFO VÜO
Kródi Zoltán
ÜVIG ÜVFO VÜO
Magyar Lajos
ÜVIG ÜVFO VÜO
Fekti Lászlóné
ÜVIG VEFO VEO
Debreczeni Tibor
KAIG KAFO FKO
Horváth István
KAIG KAFO FKO
Peleskei István
KAIG KAFO FKO
Szalai Zoltán
KAIG KAFO AKO
Horváth Gábor Zoltán KAIG KAFO AKO
Gödör József
KAIG ÜFFO DRO
Baksai József Attila
KAIG ÜFFO AO
Kovács István
GIG LOGFO BSZO

A Reform Főzőklub Egyesület az idei évben augusztus 16–20. között Erdélyben
járt, ahol a gyönyörű tájakon kívül az erdélyi ízekkel is ismerkedett.
Az ötnapos kirándulásunk első megállója Déva vára volt. Ma már felvonóval
lehet feljutni a vár tetejére, ahol felújítási
munkálatok folynak. A 371 m magas, a
város fölé emelkedő, meredek lejtésű várhegyen már a dákok és a rómaiak idejében
is vár állt. Este volt már, amikor szálláshelyünkre érkeztünk, a mesébe illő tájak,
vad erdők, zöld legelők, mély völgyek, zubogó patakok, élő hagyományok és sajátos kultúra, gazdag történelem, kedves és
vendégszerető emberek, nyugodt hangulat, távol a tomboló mindennapoktól, egy
szóval a Gyímesekbe, a Csángó Panzió és
a Fatányéros étterembe. A havasi turistaellátó és szórakoztató komplexum hagyományos csángó–székely konyhával várt
bennünket. A gyimesi csángók Moldva és
Erdély határán élnek. Fő foglalkozásuk a
havasi állattenyésztés és a fakitermelés.
Településeik: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Gyimesbükk. A második napon
Csíkszeredára mentünk, ma Hargita megye székhelye.
Innen Csíksomlyó felé vettük az irányt,
amely 1959 óta Csíkszereda része. Minden
pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói
búcsú. Madonna-szobra a 16. századi fafaragó művészet remeke, a korabeli Madonna-szobrok közül ez a legnagyobb.
A visszafelé vezető úton Gyimesbükkre
mentünk. A falu a Tatros felső szakaszán,
a Gyimesi-szoros alsó kijáratánál fekszik.
A Tatros folyó és a vasútvonal itt hagyja
el Erdélyt és lép át Moldvába. Az épületet
és a mellette lévő, 17. században épült Rá-

kóczi-vár romjait évről évre turisták
ezrei keresik fel. Gyimesbükkön a Rákóczi-vár romjai alatt néhány méterre a
hajdani román–magyar határtól áll a hajdani Magyar Királyi Államvasutak egyik
legkeletibb, 30. számú vasúti őrháza. Este
a helyi vacsora után csángó esttel kedveskedtek nekünk.
A harmadik napon elhagytuk e gyönyörű vidéket. Első megállónk Székelyudvarhely volt. Székelyudvarhely megyei
jogú város Hargita megyében, az Udvarhelyi-medence gazdasági és művelődési
központja. Útközben megálltunk Szejkefürdőn. A fürdőhelységben található Orbán Balázs egykori háza és síremléke is,
amelyhez székelykapu-gyűjtemény vezet.
Farkaslaka falu határában felmásztunk
a nemrég épült Jézus Szíve kilátóhoz,
egy Jézust ábrázoló műalkotáshoz. A 953
méter magas Gordon-tetőn elhelyezkedő
szobor kilátóként is funkcionál. Farkaslakán Tamási Áron síremléke előtt leróttuk
kegyeletünket. Este érkeztünk meg második szálláshelyünkre, Korondra. A Sóvidék egyik legnagyobb és leghíresebb községe. A település a népi fazekasság egyik
erdélyi központja.
A negyedik napon Parajdra mentünk.
A sóbányai látogatás után a helyi sósfürdőben gyógyítottuk magunkat. Szovátai
sétával zártuk ezt a napot.
Az utolsó napon hazafelé megálltunk a
Tordai Sóbányánál, ami ma már csodálatos turisztikai látnivaló és gyógyhely.
Az öt nap alatt a helyi ételkülönlegességeket is végigkóstoltuk, többek között
a csorbaleveseket és a juhtúrós puliszkát.
A tűzijáték végére értünk haza Paksra.

Wollner Pál

Mi illik?

 „A munka legfontosabb része a kezdet.”
Platón

Mindenki volt kezdő
Az idei nyáron is sok fiatal jelentkezett,
hogy az erőmű különböző területein
töltse le szakmai gyakorlatát. Az ország különböző közép- és felsőfokú
tanintézeteiből érkeztek friss tudással
felvértezve, hogy megtapasztalhassák:
ismereteiket mennyire tudják a valós
munkakörülmények között alkalmazni.
Többen közülük iskolájuk befejeztével
szeretnének visszatérni hozzánk munkavállalóként is. Jutott mindez arról
eszembe, hogy ilyenkor ősszel általában több újonnan belépő munkatársat
is köszönthetünk, akik közül nem egynek van már az előbbi módon erőműves szakmai gyakorlati tapasztalata.
Fogadjuk őket őszinte nyitottsággal
és segítsük őket mielőbb beilleszkedni
a munkahelyi kollektívába! Jussanak
eszünkbe azok a munkatársaink, akik
minket is segítettek tudásukkal, tapasztalatukkal, barátságukkal a kezdeti
időkben.
A világ rendje szerint a pályakezdők,
az újonnan belépők mindig a tapasztalt, a speciális helyi tudásanyaggal
rendelkező, régóta a cégnél dolgozó
szakemberek mellett sajátíthatják el a
szakma rejtelmeit. Ezért minden mentori szerepkört betöltő kollégánkra
nagy felelősség hárul, mert nemcsak
szakmai tudásával, hanem munkahelyi,
közösségi magatartásával is példát kell
mutatnia. Érdemes rájuk figyelni, hiszen olyan átfogó szervezeti rálátással
rendelkeznek, ami magába foglalja az
évtizedek alatt felhalmozott praktikus
tapasztalatokat, a szakmai fortélyokat,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek a nálunk lévő speciális szakmai
területen.
Azonban az éremnek két oldala van.
Nemcsak az új belépők tanulnak tőlünk, hanem bizony mi is új ismeretekhez juthatunk tőlük! Az új munkatársak
új megközelítéseket hozhatnak egy
már összeszokott csapat számára is,
ahol természetesen az együtt eltöltött
évek alatt már kialakultak a rutinok.
Az újonnan érkezők kérdeznek, számukra minden új, és szeretnék megérteni az összefüggéseket. S bizony
könnyen előfordulhat, hogy egy nem
szokványos megoldással, számunkra
meghökkentő ötlettel állnak elő. Ne
felejtsük, a mai frissen végzett fiatalok
általában olyan új tudással rendelkeznek, gondolok itt pl. a különböző
számítógépes alkalmazásokra, mely
világot ők már magabiztosan uralnak.
Figyeljünk fel ezekre, legyünk nyitottak
és elfogadóak, s gondoljuk át együtt, és
merjük elfogadni az általuk javasolt új
megoldásokat.  Kovácsné Andrea, TLK
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„Addig élünk, amíg
módunkban áll visszatekinteni”
Azt hiszem, ezen újság olvasóinak körében nem kell külön elmagyarázni, hogy egy villamos energiát termelő
atomerőműblokk szíve maga a reaktor. Ennek is a legfontosabb eleme a reaktortartály. Jelenleg a világon három
országban képesek reaktortartályt készíteni. Az is ismert,
hogy egy atomerőműblokk élettartamát alapvetően maga
a reaktortartályra előírt biztonsági mutatók határozzák
meg. Az elmondottak alapján érthető, hogy amikor Pakson az első blokkot építettük, minden új technikai feladattal megszenvedtünk. Ezek közül is messze kiemelkedik az a műveletsor 1980. október 18–19-én, amikor
a Csehszlovákiában gyártott 210 tonnás reaktortartályt
– a kikötőből több hónapos előkészítés után – a végleges helyére kellett tennünk.
Ezt az eseményt akkor egy szakmai mérföldkőnek tekintettük, és mai véleményem szerint minden szempontból az

is volt. Ha e műveletsorban a reaktortartály megsérül, annak
beláthatatlan következménye lett volna az építkezés további
menetére. Ez alatt a két nap alatt szinte semmi sem úgy történt, ahogy hosszú időn át pontosan elterveztük. A közbejött
váratlan technikai nehézségek elkeseredést és idegességet
szültek sokunkban. Szinte csak egy ember volt, a 250 tonnás reaktortéri daru kezelője, aki pontos, precíz munkájával,
higgadt magatartásával belénk is nyugalmat sugárzott. Az
eseményt több könyv, írásmű megörökítette, kiemelve Piskolthy Viktorné kiemelkedő feladatát és annak pontos elvégzését. Ezek közül egyet idéznék Vicsek Ferenc „A bomlás
melege” című 1987-ben megjelent könyvéből, amelyben beszámol az eseményekről és az elvégzett munka után október
20-án hajnalban tartott rögtönzött rövid ünnepségről.
„A két napon át hibátlanul és elegáns nyugalommal szereplő darusasszony, ahogy lentről láttam, mindvégig nyugodt volt, könnyedén, szabadon csevegett a darusfülkéből
a rádiósokhoz, s ha valamit nem értett, játékosan pöttyeket
jelzett a dudával. Aki ideges, az vét. Ő pedig nem vétett. Nem
is volt ideges, egészen a gratulációk fogadásáig. Most zavartan kuporgott a széken, kifehéredett arcán megmerevedett
az ijedség, s a néhány elkapart apróbb seb fölött nem is tudta, merre rejtse zavart tekintetét.”
A Paksi Atomerőmű első reaktorblokkja aznap kapta meg
az engedélyt arra, hogy további 20 éven át üzemeljen, amikor működésének 30. évfordulóját ünnepeltük. Ezen a napon nagy örömömre találkoztam és beszélgettem Piskolthy
Viktornéval, Annával, felelevenítve a régmúlt nem mindennapi eseményeit.
Ma már sajnos nincs közöttünk. Rá emlékezve idéztem
fel az erőmű történetében jelentős eseményt az atomerőművet építők, üzemeltetők nevében. További életemben tisztelettel megőrzöm emlékét.

Szabó Benjamin,

az erőmű egykori kormánybiztosa

Bemutatkozik az Atomerőmű Sportegyesület
Férfi Kosárlabda Szakosztálya
Az Atomerőmű Sportegyesület tevékenységét,
sportéletét bemutató cikksorozat mostani részében megismerhetik az egyesület Férfi Kosárlabda
Szakosztályának mindennapjait. A szakosztály
bemutatására Somodi András utánpótlás technikai vezetőt kértem meg.
– Mit tudhatunk meg a szakosztály múltjáról, indulásának pillanatairól?
– A sportág paksi meghonosítása Szentesi Alajos nevéhez köthető, aki mint testnevelő tanár, középiskolás
diákjai számára sportedzéseket tartott. Az atomerőmű
építésével párhuzamosan, a sportegyesületen belül a
kosárlabda-szakosztály is megkezdte a működését Nagy
János edző szorgos előkészítő munkájának az eredményeképpen. Az első években lelkes atomerőművi dolgozók alkották a csapatot. A játékosállomány fokozatos
javulása révén először az NB II-ben indulhatott a csapat,
majd a 80-as évek végére, már leigazolt játékosok kerültek a szakosztályhoz. Csűrös Dénes vezetésével elindult az
a szakmai munka, mely célul tűzte ki, hogy a paksi férfikosárlabda élsporttá váljon, és fokozatosan biztosított
legyen az utánpótlás is. Alig kellet pár év ahhoz, hogy a
közben megújult versenyrendszerben, már a legmagasabb szinten (NB I/A) legyen meghatározó a paksi csapat.
Csupán néhány nevet említenék a magyar válogatottban
is játszó, illetve az idegenlégiósok közül: Morgen Frigyes,
Gulyás Róbert, Boros Zoltán, Dariusz Lukminasn. Az első
nemzetközi sikereket Juhász Sándor, Vertetics István, Rezák László vezetőedzők irányításával érte el a csapat.
– Röviden ismertesse a Férfi Kosárlabda Szakosztály
szakmai munkáját!
– Az egyesület más szakosztályaihoz hasonlóan, a
nagy mozgásigénnyel rendelkező óvodás gyermekeket (5
éves kortól) is szeretettel várják. Az előkészítő csoporttal

Pálfi Katalin foglalkozik, természetesen alacsony palánkú,
kis pályán. A következő korosztály számára hirdetik meg
a kenguru bajnokságot, ahol elsőként vannak jelen azok,
akik egyben az egyesület igazolt játékosai. Ezután jön a
10 éves korcsoport (U10), a gyerek (U12), a serdülő (U14),
a kadett (U16), a junior (U18). A sort az U21-es korosztály
zárja. Valamennyi korcsoport adott szintű kosárlabda-ismerettel, labdatechnikával, majd a felsőbb korosztályok
esetében csapatjáték-ismeretekkel rendelkezik, tudásukat pedig egyedi szabályrendszerrel rendelkező bajnokságokban mérhetik össze. Szakosztályi kereteken belül
gyógytornász felügyeli a gyermekek helyes testtartását,
izomzatuk ideális kialakítását. Kiscsoportos foglalkozások
keretében egy-egy technika elsajátítására, fejlesztésére
van mód, míg egész pályás csapatjátékban már az adott
poszt ellátásához szükséges ismeret és rutin megszerzésére nyílik lehetőség a heti öt edzés során. A kosárlabda nagy előnye, hogy az alacsonyabb és dinamikusabb
gyermektől az „égi meszelőig” mindenkire szükség van,
mindenki elérheti saját sikereit, megtalálhatja a sportág
szépségeit. Figyelembe véve a serdülő diák testi adottságait, tehetségét, kitartását az edző már egy-egy poszton
tudja játszatni őt, garantálva a folyamatos fejlődését, fejlesztve a versenyrutinját, amelyet a hétvégi korosztályos
és egyéb versenyeken szerezhet meg.
Somodi András a szakosztály életéből kiemelte a
2000–2006 közötti periódust, amely bővelkedett sikerekben, számos bajnoki és Magyar Kupa győzelmet szereztek, de ha ezekről netán lemaradtak, akkor is be tudták
gyűjteni az ezüstérmet. Az interjú végén hangsúlyozta,
hogy a szakosztály, azon belül pedig Nagy Gábor, Nagy
László, Pavlik Jan, Morgen Frigyes, Schmith Béla vezetőedzők szívesen várják a sportág iránt érdeklődő fiatalokat.
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Herczig Mihály (1942–2014)
2014. július 9-én, hosszan tartó
betegségben, 72 éves korában
elhunyt Herczig Mihály (Bursi),
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1942. július 1-jén,
Zomboron született. 1986.
május 1-jén került felvételre a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1997. július 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Gazdálkodási
és Kontrolling Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán
dolgozott árcsoportvezető munkakörben.
Temetése 2014. július 25-én, a tolnai temetőben volt,
ahol felesége, fiai és családjaik, öt unokája, barátai, rokonok és kollégái kísérték végső útjára.
Gál Jenő (1939–2014)
2014. július 16-án, életének
75. évében elhunyt Gál Jenő,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. Pécsen született,
1939. július 20-án. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1986. január
1-jén lépett be. 1994. november
31-én a Rendészeti Osztályról korengedményesen
vonult nyugdíjba, ahol vagyonvédelmi előadóként
dolgozott.
A gyászoló családnak együttérzésünket nyilvánítjuk ki.

Tuba András (1953–2014)
2014. július 25-én, 61 éves korában elhunyt Tuba András, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. Madocsán született
1953. október 13-án. A Paksi
Atomerőmű Vállalathoz 1984. január 24-én nyert felvételt. 2006.
december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Szerviz Főosztály Gépész Szerviz Osztályán dolgozott, hegesztő munkakörben.
Családja, rokonok, ismerősök, volt munkatársak, 2014.
július 30-án, a madocsai temetőben kísérték végső útjára.
Goda Gyula (1955–2014)
2014. augusztus 4-én, életének
60. évében elhunyt Goda Gyula,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. Budapesten született 1955. június 7-én. A Paksi
Atomerőmű Vállalathoz 1987.
augusztus 1-jén lépett be. 2007.
december 31-én korengedményesen vonult nyugdíjba
a Minőségfelügyeleti Főosztály Anyagvizsgálati Osztályáról, ahol vezető anyagvizsgálóként dolgozott.
Temetése 2014. augusztus 8-án, Pakson, a Fehérvári úti
temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok, volt
munkatársak kísérték végső útjára. Kissné Farsang Erika
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Babahírek
Tuba Gergelynek hívnak. Szekszárdon
születtem 2014. június 4-én, 3330 dekagrammal és 53 centiméterrel. Második gyermekként érkeztem a családba,
nővérem Nóra, decemberben lesz
hároméves. Sokat alszom és nagyon
szeretek enni. Kezdetben a fürdés nem volt a kedvenc
időtöltésem, ezt hangos sírással a családtagok tudtára is
adtam, de mára már megbarátkoztam a vízzel. Apa Tuba
Károly, a Turbina Osztályon turbinaoperátorként dolgozik.
Anya Tubáné Krausz Renáta, az Atomix Kft.-nél személy- és
vagyonőr, nővérem születése óta itthon van.
Baka Levente a nevem, és a pécsi
kórházban láttam meg a napvilágot 2014. június 10-én. Születési
súlyom 3730 gramm, hosszúságom 50 centiméter volt. Első
gyermek vagyok a családban, a szüleim már régóta várták
érkezésemet. Imádok fürdeni, sokat mosolygok, amivel
mindig boldoggá teszem a körülöttem lévő családtagokat. Nagyon sokat eszem, és evés után nagyokat alszom,
így gyorsan növekszem. Szeretek babakocsikázni a friss
levegőn, miközben vidáman szundikálok. Apukám Baka
Lajos, aki a Gépész Műszaki Osztályon berendezésmérnök,
anyukám Bakáné Kaszás Hajnalka itthon van velem és
minden figyelmét nekem szenteli.
A nevem Böjtös Bence. 2014. június
16-án születtem Pécsen, 2180 dekagrammal és 42 centiméterrel. Első
gyermek vagyok a családban. Kissé
korábban születtem, a 34. hétre, de
falánkságommal hamar behoztam
a súlybeli lemaradásomat. Két hónapos koromra már
több mint 5 kilogramm voltam. Nyugodt, jó alvó baba
vagyok. Édesapám Böjtös András, technológus mérnök
munkakörben dolgozik a Karbantartási Igazgatóság
Biztonsági Rendszer Osztályán. Édesanyám Böjtösné
Borsós Rita, a Credit-Profit Kft.-nél könyvelő és bérszámfejtőként dolgozott érkezésemig.
Nagypál Balázsnak hívnak, és 2014. június 17-én éjfél után 10 perccel születtem meg 51 centiméterrel a szekszárdi
kórház szülészetén, éppen átlépve a 36.
hetet, nem kis aggodalmat okozva ezzel
a szüleimnek. Bár az első héten minden
étkezés küzdelmes volt, a születés kori 3330 dekagrammos súlyomat hamar visszanyertem. Első gyermekként
érkeztem a családba. Jó kisbaba vagyok, nagyokat alszom, és szüleim nagy örömére nem vagyok hasfájós.
Mindössze az időjárás változásait nem szeretem, jelenleg
én vagyok a legmegbízhatóbb, aki előre jelzi a viharokat.
Apukám Nagypál István, az Üzemfenntartási Főosztály
Automatika Osztályán műszerészként dolgozik. Anyukám Nagypál-Schmidt Mónika, a Tolna Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztályának könyvelője.
Halász-Nagyvári Mira vagyok,
és 2014. június 18-án, Szekszárdon láttam meg a napvilágot,
3350 grammal és 55 centiméterrel. Második gyermek vagyok a
családban, nővérem kilenc éves
lesz szeptemberben. Kedves, mosolygós baba vagyok.
Szopizom, és nagyon szeretem a pocakomat. De legjobban apa vagy anya kezében szeretek lenni és aludni.
Apukám Halász Gyula, a Reaktor Osztályon dolgozik reak-

toroperátor munkakörben. Anyukám Nagyvári Laura érkezésemig eladó-pénztárosként dolgozott.
Mácsik Balázs a nevem, és Szekszárdon születtem 2014. június 20-án 12 óra 15 perckor.
Első gyermekként érkeztem 3090 dekagrammal és 54 centiméterrel. Nyugodt baba vagyok, de ha valami nem tetszik, egyértelmű
jelét adom annak, így a szüleim viszonylag
könnyen orvosolni tudják a problémákat. Nagyon szeretek
nézelődni, minden érdekel, ami látótávolságon belül van.
Apa Mácsik László, dozimetrikusként dolgozik a Sugár- és
Környezetvédelmi Főosztály Dozimetriai Osztályán. Anya
kis- és középvállalkozási tanácsadó az Unicredit Banknál.
Piskolthy Milánnak hívnak, és
2014. június 21-én születtem
Szekszárdon. Születés kori súlyom
3350 dekagramm és hosszúságom 58 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a családba, akit már nagyon vártak. Jó
baba vagyok, sokat mosolygok. Nagyon szeretem a pocakomat, de ha üres, akkor annak jelét is adom. Szeretek kézben
lenni, nézelődni, minden érdekel, ami körülöttem zajlik.
Szeretek séta közben nagyokat aludni a babakocsiban. Apa
Piskolthy Győző, a Turbina Osztályon dolgozik turbinaoperátorként a 4. blokk „E műszakjában. Anya Piskolthy-Fehér
Tünde, az Atomix Kft.-nél cukrászként dolgozott, de most
itthon van velem és minden idejét velem tölti.
Erős Bertalan vagyok, és a szekszárdi
kórházban, 2014. június 21-én 13 óra
49 perckor jöttem a világra. Első gyermekként 3330 dekagrammal és 53
centiméterrel érkeztem a családba.
Nagyon jó baba vagyok, nagyokat
eszem, szeretem a pocakomat. Határozottan ragaszkodom
elképzeléseimhez, amit harsányan közlök a szüleimmel, ezzel is „megkönnyítve” a napjaikat. Apukám Erős Tibor, a Logisztikai Főosztály Beszerzési Osztályon logisztikai szakértő.
Anyukám Erős-Csiki Szilvia születésem előtt a szekszárdi
Kormányhivatalnál köztisztviselőként dolgozott.

Novák Dániel András a nevem, és Szekszárdon születtem
2014. július 8-án. Súlyom 2560
dekagramm, hosszúságom 51
centiméter volt. Első babaként
érkeztem a családba. Egyáltalán
nem vagyok sírós baba, csak ha éhes vagyok, de akkor nagyon tudok követelőzni. Nagyon jókat eszem. Napközben
nem nagyon szeretek a kiságyban lenni, szeretek a szüleim közelében lenni, és akkor nagyon jókat tudok aludni.
Szeretem, ha szól a rádió. Anyukám Sinorovits Bettina, az
Atomix Kft. Erzsébet Nagy Szállodában felszolgálóként
dolgozott érkezésemig. Apukám Novák András Norbert, a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon bűnügyi helyszínelő.
Pupp Lilinek hívnak, és 2014. július
9-én születtem Szekszárdon. Második gyermekként, kilenc héttel
korábban, nagy ijedtséget keltve
ezzel, elég kis súllyal, 2210 dekagrammal és 46 centiméterrel érkeztem a családba. Szerencsére jól vagyok, teljesen egészséges. Bátyám, Döme szeptemberben lesz 2 éves, nagyon szeret engem, sokat puszilgat,
és esténként segít a fürdésnél. Nagyon szeretem a fürdést
és a sétát a friss levegőn. Most már ügyesen eszem, viszont
sokat vagyok ébren, és csak apa vagy anya hasán vagyok
hajlandó nagyokat aludni. Apukám Pupp József, a Vegyészeti
Főosztály Vegyészeti Technológiai Osztályon dekontamináló
műszakvezető. Anyukám Kovács Edit, a Szerviz Főosztály Gépész Szerviz Osztályon szerszámkiadó-vezetőként dolgozott,
jelenleg gyeden van a bátyámmal, Dömével és velem.
A nevem Nyirati Olívia. Szekszárdon születtem 2014. július 10-én,
5 óra 50 perckor. Születés kori
súlyom 3370 dekagramm, hos�szúságom 57 centiméter volt. Második gyermekként érkeztem, a nővérem, Tekla 7 éves. Nagyon jó, kiegyensúlyozott
baba vagyok. Sokat mosolygok. Nagyon jó az étvágyam,
és teli pocival nagyon sokat tudok aludni. Apukám Nyirati Balázs, a Karbantartási Igazgatóság Reaktor és Készülék
Karbantartó Osztályán nukleáris karbantartó lakatosként
dolgozik, anyukám pedig születésem óta itthon van velem.

Galó Eszternek hívnak. 2014. június
22-én, Pécsen születtem. Születéskor
súlyom 3250 gramm, hosszúságom
pedig 50 centiméter volt. Második
gyermekként érkeztem a családba,
van egy 4 éves bátyám, Árpi, aki
nagyon szeret engem. Sokat énekel és mesél nekem. Napközben jó nagyokat alszom, éjszaka viszont nagyon sokat
fent vagyok, éjfél előtt sosem hagyom a szüleimet aludni.
Édesapámat Galó Leventének hívják, aki a Létesítmény
Üzemeltetési Osztályon szakterületi mérnökként dolgozik.
Édesanyám Tomolik Erika, a Jóléti Osztályon gazdasági koordinátorként dolgozott, most itthon a családját koordinálja.

Szabó Zora vagyok, és 2014. július 11-én, Szekszárdon születtem, 3420 dekagrammal és 57
centiméterrel. Harmadik gyermekként érkeztem a családba, a
12 éves Dávid és a 9 éves Gergő
mellé. Születésemet nagyon várta mindenki a családban.
Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott baba vagyok. Édesapám Szabó Attila, a Vegyészeti Főosztály Vegyészeti
Technológiai Osztályon víztisztító műszakvezető munkakörben dolgozik. Édesanyám Szabóné P. Szilvia, a paksi
Munkácsy úti óvodában mint dajka dolgozott.

A nevem Jurás Arnold, Pécsett születtem
2014. július 1-jén, percre pontosan 34
évvel később, mint az apukám. A súlyom
születésemkor 3910 gramm, hosszúságom 51 centiméter volt. Első gyermek
vagyok, akit nagyon várt a család. Nagyon szeretem a pocakom és nagyon sokat mosolygok.
Most már a locsi-pocsizást is megszerettem. Legjobban
anya és apa hasán szeretek aludni. Apukám Jurás Zsolt
méréstechnikai üzemvezető a Biztonsági Rendszer Osztályon. Anyukám Jurás-Freund Zsuzsanna, születésem előtt
a Budapest Banknak dolgozott mint pénzügyi referens.

Bősz Bellának hívnak, és 2014. július 20-án születtem Szekszárdon.
A súlyom születésemkor 3080
gramm, hosszúságom 53 centiméter volt. Van egy nővérkém Lilla, 2 éves, nagyon várta már érkezésemet, aki rajong értem
éppúgy, mint szüleim és nagyszüleim. Nagyon szeretem, ha
tele van a pocim, mert olyankor sokat mosolygok álmomban,
szüleim nagy örömére. Anya Hordi Mónika, az Atomix Kft. alkalmazásában pénzügyi előadóként tevékenykedett, Lilla és
az én születésem előtt. Apukám Bősz Róbert, a Förch Kft.nél
területi képviselőként dolgozik.
Kissné Farsang Erika

