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Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa
A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezte ki a Kormány – július 1-jétől – prof. dr. Aszódi Attila
egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját.
Aszódi Attila egyetemi, intézeti tevékenysége mellett az atomerőművek
biztonságtechnikájával is foglalkozott, és a Paksi Atomerőművel mindig
szoros kapcsolatban állt, az erőmű működését figyelemmel kísérte. Felsőfokú tanulmányait a BME paksi főiskoláján kezdte és szakmai gyakorlatát
is itt töltötte.
A kormányhatározat szerint a kormánybiztos a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásával összefüggő számos komplex feladatot lát majd el, munkáját legfeljebb negyven fős titkárság
segíti. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos
feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
Aszódi Attilával készült interjút következő számunkban közöljük.
LAnna

fotó: Tóth András

Kellemes élményekkel, közösen az iparág
ünnepe jegyében

légvárak beüzemelését nem tette
lehetővé, azért a bébisziget készségfejlesztő játékaival rengeteg élményt kínált a legkisebbeknek – és
szerencsére a gyermekszigeten így
is maradt elegendő ugrálóvár és
számos más szórakozási lehetőség
is. A kifejezetten a gyermekeknek
szánt kisszínpadon – a felnőttek
nagyszínpadához hasonlóan - folyamatos műsorok és fellépők váltották
egymást. Az alkotósziget kézműves
foglalkozásra invitált, míg a sportés ifjúságsziget több sportág kipróbálására adott lehetőséget, továbbá
kalandpark és egyéb szórakoztató
és ügyességi tevékenységek várták a
fiatalságot. Az egészség- és szépségsziget idén kibővült szolgáltatásokkal készült, újdonságként többek
között masszőr, színelemző és sminkes állt a vendégek rendelkezésére.
Szakmai programként a Jövőnk
Energiája Interaktív Kamion is jelen
volt, amely kellő információval látta
el az érdeklődőket.
A szervezők a foci-világbajnokságról sem feledkeztek meg,
elkülönített vb-néző sátor került
kialakításra, ahol óriás kivetítő
gondoskodott a közvetítésről a férfiak nagy örömére. A szurkolótábor
ugyan megoszlott, de a kupahangulat egységes volt.
Bár a tavasszal lefolytatott közönségszavazáson legjobb eredményt
elért előadók közül – a párhuzamosan zajló fesztiválok és egyéb elkötelezettségeik okán – „csak” a Heaven
Street Seven fellépését sikerült megvalósítani, a nagyszínpadon szintén
lendületes program zajlott.
folytatás a következő oldalon

A Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete „Bronz
Toll-díj” elismeréssel tüntette ki lapunkat,
az Atomerőmű újságot.
A díjat a szakújságírók egyesületének júniusi 12-i budapesti közgyűlésén Komornik
Ferenctől, az egyesület elnökétől vette át
Lovászi Zoltánné főszerkesztő az újság szerkesztősége nevében és a szerkesztőbizottság
néhány tagja kíséretében.

Komornik Ferenc a díjátadáskor kiemelte,
hogy az Atomerőmű újság szerkesztősége
a díjat a több évtizedes, magas színvonalú
szakmai újságírói munkáért, az atomerőmű
dolgozóinak és a környék lakosságának tájékoztatásáért, valamint az atomerőmű társadalmi elfogadottságáért végzett munka elismeréseként kapta. Az Atomerőmű lapja 2002
és 2007 után harmadik alkalommal nyerte el
a „Bronz Toll-díj” elismerést.
folytatás a következő oldalon

Nyári jutalomtábor a múzeumban

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
idén 21. alkalommal szervezte
meg Villamos Nap rendezvényét,
amely vállalatunk legnagyobb és
legnépszerűbb eseménye.
A Paksi Atomerőmű a legolcsóbb
áron, magas fokú biztonság mellett
és üvegházhatású gázok kibocsátása
nélkül járul hozzá az ország villamosenergia-ellátásához. A tavalyi
évben 15 370 GWh termelési eredményt ért el, ezzel a hazai villamosenergia-termelés 50,7%-át biztosította az erőmű.
A villamosenergia-ipar atomerőműves szakemberei az eredményes
munka mellett minden évben hagyományosan sort kerítenek a közös ünneplésre is, így a szakma, a
villamos iparág napja keretében is.
A Villamos Nap elsődleges célja a
munkavállalók összetartozásának,
elkötelezettségének erősítése, kikapcsolódásának biztosítása, amelyről
bővebben hallhattunk dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató ünnepi köszöntőbeszédében. A vendégeket az idei évben köszöntötték
az MVM csoport azon paksi tagvállalatainak képviselői - Gombkötő Zsuzsanna, az MVM Kontó Zrt.
vezérigazgatója, valamint Kozmann
György, az MVM Paks II. Zrt. főtanácsadója – is, akik szintén részt
vettek az eseményen.
Családok, barátok, munkatársak,
mintegy ötezer résztvevő élvezhette
a rendezvény adta sokoldalú lehetőséget, amely minden korosztály
számára szórakozást nyújtott a különböző programszigeteken. Bár a
kedvezőtlen szélerősség a két legnagyobb attrakció, a gigantikus

A több évtizedes színvonalas munka elismerése

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma (AEM) – folytatva ez évre tervezett múzeumpedagógiai programját – 2×1
hetes tábort szervezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás
Duna bal partján lévő településein élő hetedikes és nyolcadikos korosztály számára.
A bentlakásos, térítésmentes táborba azokat a
fiatalokat választották ki az iskolák, akik a természettudományi tárgyak iránt érdeklődőek és
tanulmányi eredményeik okán jutalomban részesülhetnek.
A június 16–20., illetve 23–27. közötti időszakokban a 26-26 diák Pakson az Energetikai Szakközépiskola kollégiumában lakott.
A szervezők gazdag programot állítottak ös�sze számukra, amelynek köszönhetően meg-

ismerkedtek Paks nevezetességeivel, a Paksi
Atomerőmű valamennyi látnivalójával és a
Radioaktív Hulladékkezelővel is, továbbá élvezhették a balatonfüredi és tihanyi kirándulás, a strandolás, vagy a vacsora utáni mozinézés örömét.
A kétszer egyhetes nyári táborral befejeződött az AEM-ben a múzeumpedagógiai program. Ennek első eleméről, a rendhagyó fizikaórákról lapunk többször is hírt adott. A hetedik
osztályos tanulók számára bemutatott kísérletek két és fél hónapon keresztül zajlottak.
A kezdeményezés pozitív visszajelzéseket kapott a résztvevő iskoláktól, ezért a tervek szerint a következő tanévben is lesznek fizikaórák
az Atomenergetikai Múzeum falai között.

Vöröss Endre
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A magyarok többsége támogatja
a Paksi Atomerőmű bővítését

folytatás az előző oldalról

Kellemes élményekkel, közösen
az iparág ünnepe jegyében
A Bits nevű Beatles emlékzenekar megalapozta a vidám hangulatot, amelyet Vörös István és a Prognózis folytatott. A nagy sikerű Tűzvirág Táncegyüttes ismét színvonalas műsorral készült,
amelyet Caramel koncertje követett. Az est sztárja a Heaven
Street Seven együttes volt, amely paksi kötődése okán is rendkívüli népszerűségnek örvend a dolgozók körében. Ennek megfelelően ők zárták a fellépők sorát, végezetül egy kiváló partizenekar gondoskodott az éjszakába nyúló remek hangulatról.
A Villamos Nap megvalósítása, amellyel a cégvezetés háláját fejezi ki dolgozóinak a sikeres közös munkáért, ismét számos örömet nyújtott a jelenlévőknek.
Remény szerint a rendezvény elérte célját, és hozzájárult
ahhoz, hogy az összetartás, az eredményes együttműködés és
a közös munka öröme a jövőben is jellemezze a Paksi Atomerőmű csapatát.

Sipos-Szabó Csilla

Az MVM Csoport legfrissebb
közvélemény-kutatása szerint
a magyar állampolgárok többsége támogatja a Paksi Atomerőmű bővítését. A kutatási
eredmények évek óta a bővítést pártolók többségét mutatják ki.
A TNS Hoffmann az MVM Csoport számára 2014. április 30-a
és május 14-e között, 1004 fős, a 15 évesnél idősebb lakosságra reprezentatív minta személyes
megkérdezésével végzett közvélemény-kutatása szerint leginkább a villamos energia árának
megfizethető szinten tartását és az ország energiafüggőségének csökkenését tartják a meg-

kérdezettek a Paksi Atomerőmű
bővítése előnyének.
A kutatás azt is kiemeli,
hogy az új atomerőművi blokkok létesítése kedvezően hat a
szén-dioxid-kibocsátástól mentes energiatermelésre és gazdaságélénkítő hatása is jelentős.
A túlnyomó többség ugyanakkor nem támogatná a Paksi
Atomerőmű esetleges magánkézbe adását.
A lakosság háromnegyede (74%-a) ért egyet
azzal, hogy Magyarországon működik atomerőmű. A legutolsó felmérés alapján a Paksi
Atomerőmű bővítését a magyar lakosság 58%-a
kifejezetten támogatja.
MVM

folytatás az előző oldalról

„Egyesületi szinten ritka az olyan üzemi szerkesztőség, amely dolgos,
összetartó csapatként havonta ilyen gazdag tartalommal tölti meg az
újságot” – hangsúlyozta Komornik Ferenc. Elismeréssel szólt továbbá
a lap folyamatos tartalmi és formai megújításáról. Példaértékű kezdeményezésként említette a lap munkatársai számára – akik vállalati
feladatuk mellett végzik újságírói munkájukat – rendezett szakmai napot, továbbá a tudósítók munkájának elismerésére alapított Atomtoll
olvasói díjat, amit ez évben adtak át első alkalommal.
Az újság összeállítását, szerkesztését cikkeivel, fotóival a szerkesztőbizottság tagjai mellett számos tudósító, erőműves kolléga is segíti.

LAnna

fotó: Szabó Zoltán

A több évtizedes színvonalas
munka elismerése

A szerkesztőbizottság tagjai
Hátsó sor: Gyulai János, Kárpáti Viktor, Wollner Pál, Orbán Ottilia
Első sor: Krausz Attila, Lovászi Zoltánné Anna, Enyedi Bernadett, Beregnyei Miklós,
Gyöngyösiné Nyúl Petra, Tóth-Pataky Adrienn Magdolna, dr. Prancz Zoltán

A Nukleáris ötpróba idei, első negyedéves fordulóját Farkas Ferenc Ákos, a budapesti Piarista Gimnázium tanulója nyerte. Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. hivatalos honlapján 2009-ben indult interaktív
játék célja egy egyszerűsített atomerőmű-modell
felépítése. A játékkal eltöltött idő, illetve a beküldött adatok alapján negyedévenként történik az
eredmények kiértékelése.
A legjobb eredményt elért versenyző és az általa megjelölt másik kilenc személy az atomerőmű költségére
ellátogathat a Tájékoztató és Látogatóközpontba, az
Atomenergetikai Múzeum kiállítására, és az üzemlátogatás mellett részletes tájékoztatást kap a nukleáris
technológiák békés célú felhasználásáról, az energetika és az atomenergetika aktuális kérdéseiről is.
Farkas Ferenc Ákos elmondta, az atomenergiával
kapcsolatos híreket böngészve talált rá az atomerőmű
honlapján a játékra. Meglepetésként érte az első helyezésről szóló e-mail, amit rögtön megosztott fizikatanárával, Urbán Jánossal is.
– Összetartó közösség vagyunk, ezért a lehetőség
hallatán egyből arra gondoltam, hogy egy kisebb tanulmányi kirándulás keretében, a téma iránt érdeklődő osztálytársaimmal együtt kellene megtekintenünk az atomerőművet – tette hozzá Ákos.
Urbán János hangsúlyozta, fontosnak tartja,
hogy diákjai a fizikai ismeretek mellett a nukleáris
energiatermeléssel kapcsolatos aktuális kérdések-

fotó: Bodajki Ákos

Nukleáris ötpróba

ről is képet kaphassanak. Az üzemlátogatás során
ebben nagy segítséget nyújtott Varga József (MVM
PA Zrt.), a látogatás szervezője. Külön öröm volt a
tanár úr számára, hogy a látogatóközpont kiállítása a Piarista Gimnázium egykori diákjáról, Hevesy
Györgyről (a radioaktív izotópok indikátorként való
alkalmazásáért Nobel-díjban részesült vegyészről)
is megemlékezik, valamint az, hogy az Atomenergetikai Múzeum ideiglenes kiállításán találkozott
a legendás Kovács Mihály piarista tanárt – a hazai
kibernetikaoktatás úttörőjét – bemutató anyaggal
is. Most járt először Pakson, és a látottak alapján
úgy gondolja, a fizikafakultációs csoportokat mindenképpen érdemes elhozni az atomerőműbe.
– A diákok itt összehasonlíthatatlanul gazdagabb ismeretanyagra tehetnek szert ahhoz képest,
mintha kizárólag elméletben tanulnák a fizikát.
Ákos osztálytársa, Hunyár Csongor ezt megerősítve elmondta, az atomenergia fizikai oldalával tavaly, egy szakkörnek köszönhetően már mélyebben megismerkedhettek, a személyes látogatás

azonban bepillantást nyújtott az azt alkalmazó
technológiába is.
– A fizikai vonatkozások mellett engem az atomenergetika gazdasági és aktuálpolitikai kérdései
is érdekelnek. Úgy gondolom, a nemzetgazdaság
szempontjából az atomerőmű Magyarországon kiemelkedő pozíciót foglal el – mondta Csongor.
– Fontosnak tartom, hogy rendelkezzünk kellő háttérismerettel ahhoz, hogy értelmiségiként
szakmailag korrekt megállapításokat tudjunk tenni, illetve reális álláspontot tudjunk kialakítani az
aktuális gazdasági, energiapiaci helyzetben. Hosszú
távon, stratégiai szempontokat figyelembe véve úgy
gondolom, a nukleáris energia hazai felhasználása
megkerülhetetlen – tette hozzá Ákos.
Mindhárman hangsúlyozták, nagy élmény volt
személyesen is látni az atomerőmű berendezéseit;
elmondásuk szerint azok méretei, hanghatásai által
szinte „érezhetővé vált az itt termelt energia”.

Kárpáti Viktor
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Újabb jelentős lépést tett az MVM

Vendégeink voltak

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
közgyűlése döntött a társaság részére
nyújtandó 100 milliárd forint értékű tulajdonosi kölcsönről, amellyel a nemzeti
energetikai társaság az ország ellátásbiztonságát jelentősen növelő, ezen ös�szegért elérhető legtöbb földgázt vásárol
és tárol be. A biztonságnövelő lépéssel
az MVM Csoport tárolóiba besajtolt gáz
mennyisége jelentős mértékben járul
hozzá a télre elégséges mennyiségű energiatartalék képzéséhez.
Az MVM Csoport a maga részéről minden
eshetőségre felkészül, hogy biztosítsa hazánk zavartalan földgázellátását, ezért az

Június 5-én a WANO delegációja tett látogatást az erőműben.

A Paksi Atomerőműben tanácskoztak június 24. és 25. között a WANO
szakemberei.

Atomexpo 2014

Moszkvában rendezték az Atomexpo kiállítást és fórumot, amelynek fő témája
az energiaellátás stabilitása volt. A június 9–11. között tartott rendezvényen részt
vettek az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Atomenergia Ügynöksége, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, a Roszatom állami konszern, továbbá az ágazat vezetői és szakemberei a világ különböző országainak
képviseletében.
A fórumon többek között szó esett az atomenergia versenyképességéről, az
atomerőmű-építés finanszírozási kérdéseiről, az üzemanyagciklus zárásáról és
többek között a nemzetközi együttműködésről.
A rendezvényen részt vett Nagy Sándor, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója,
aki a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a társaság párhuzamosan több engedély megszerzésén dolgozik, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előírása
szerint szigorú elvárásoknak megfelelő, széles körű vizsgálatokat kell elvégezniük.
Az előzetes környezeti hatástanulmány benyújtását követően és az előzetes létesítési engedély megszerzése után nyújtják majd be a létesítési engedélykérelmet.

LAnna

Támogatásokról döntött a JETA
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
(JETA) kuratóriuma ez évi harmadik ülését tartotta július 2-án Dunaszentbenedeken.
Az ülésen határoztak az I. pályázati forduló során beérkezett pályázatokról. Az igényelt
támogatás a hiánypótlást követően összesen
500 732 654 forint volt, a rendelkezésre álló
keret pedig 250 000 000 forint. A kuratórium a
teljes összeget odaítélte. A beérkezett 44 pályázat közül 21 pályázat nyert támogatást. Támogatásban részesült többek között Fácánkert,
ahol az önkormányzat egy szabadtéri színpad
létesítését kívánja megvalósítani, amely több
települési rendezvényének biztosít helyszínt.
Kajdacs Község Önkormányzata a római katolikus műemlék templom tetőzetének felújítását,
a Kalocsai Szent Kereszt Kórház tálalókonyha kialakítását tervezi.
A kuratórium az ülésen elfogadta a 2014. évi
II. forduló pályázati felhívását, valamint a Pályáztatási Szabályzatot.
JETA

Ismét fesztiváltúrán az interaktív kamion
A VOLT fesztiválon kezdte fesztiválturnéját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív kiállítása.
A július 2. és 6. között Sopronban állomásozó Jövőnk Energiája Interaktív Kamionba a nemzetközi
hírű Ivan & The Parazol zenekar is ellátogatott, és nemcsak a magyarországi villamosenergia-termelés több mint felét adó erőmű vezérlőpult-szimulátorát, hanem az áramfejlesztő kerékpárt is
kipróbálták.
A Paksi Atomerőmű és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív kiállításán a többek között a világ atomerőműveit és a gazdag paksi élővilágot bemutató tablók mellett a látogatók azt is kipróbálhatják, milyen érzés a hazai energiatermelés több mint felét adó atomerőművet
irányítani, hogyan sötétülne el az ország és hogyan nőne az áram ára, ha csökkentenék az erőmű
teljesítményét. A kamion ötödik éve járja az
országot, már több mint 200 ezren – köztük
több ezer fesztiválozó fiatal – ismerkedtek
meg a Paksi Atomerőmű működésével, a hazai
villamosenergia-rendszerben betöltött szerepével és a kapacitásfenntartás nemzetgazdasági jelentőségével.
A Jövőnk Energiája Interaktív Kamion nyári turnéjával idén is a teljes lakosság legkülönbözőbb célcsoportjait kívánják elérni. A sopA kamiont az Ivan & The Parazol együttes is felkereste roni VOLT Fesztivál után a miskolctapolcai
EFOTT és a szegedi SZIN fesztiválok fiataljai
ismerkedhetnek a kamionnal. A legnagyobb családi rendezvények közül pedig a kapolcsi Művészetek Völgye, a Debreceni Virágkarnevál, a Szerencsi Csokoládéfesztivál és a Vidor Fesztivál, Magyarország legnagyobb színházi, szabadtéri és világzenei seregszemléjének látogatói találkozhatnak az
interaktív kiállítással. MVM

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

A francia Nemzeti Nukleáris Tudományok és Technika Intézetének munkatársai jártak június 18-án az erőműben.

MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése az MNV Zrt. által biztosított 100 milliárd
forint értékű tulajdonosi kölcsön felvételéről döntött. Az összegből az MVM Csoport
egyik energiakereskedő társasága, a Magyar
Földgázkereskedő Zrt. az ellátásbiztonság
növelése érdekében jelentős földgázkészletet vásárol, amelyet a nemzeti energetikai
társaságcsoport földgáztárolóiba sajtolnak
be, ezzel a piaci szereplők alacsony készletezési hajlandósága ellenére jelentősen javul
az ország ellátásbiztonsága. A biztonságnövelő lépéssel az MVM Csoport saját földgázkészletei megközelítik majd a 2 milliárd
köbmétert.

XXI. Energia Innovációs Szuperfórum
A Nemzeti Innovációs Hivatal által is támogatott – Visegrádon június 11-12-én
megrendezett – konferencián azokról
az új fejlesztésekről, a fenntarthatóságot is segítő, az Európai Unió által támogatott újszerű megoldásokról esett
szó, amelyek nemcsak Magyarország,
hanem Európa jövőjét is formálhatják.
A rendezvény három kiemelt témája a
villamos energia, a földgáz és a zöldenergia aktuális helyzete volt Magyarországon. Az első témában többek közt a
magyar gázpiac sajátosságairól, az MVM
Gázüzletágáról és a palagázban rejlő lehetőségekről kaphattak információt a
résztvevők, míg a második témakörben
bepillantást nyerhettek a magyar áramellátás stratégiai kérdéseibe, a Rosatom
cég piaci helyzetébe, fejlesztéseibe.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. aktuális helyzetéről Cziczer János üzemviteli

igazgató tartott előadást, amelyben ismertetést adott a Paksi Atomerőműnek
a magyar villamosenergia-ellátásban
betöltött szerepéről, a biztonság magas
színvonaláról, a környezetbarát energiatermelésről, végrehajtott biztonságnövelő intézkedésekről, a súlyosbaleset-kezelés megvalósításáról és a célzott
biztonsági felülvizsgálatok végrehajtásáról. Ezen túlmenően szólt a nemzetközi felülvizsgálatokról, a teljesítménynövelésről, az üzemidő-hosszabbításról,
továbbá az új blokkok építéséről szóló
döntésről. Az előadásában megemlítette,
hogy a fórumon bemutatott elektromos
autó csak abban az esetben jelent valódi
környezetkímélést, ha a működésükhöz
szükséges energiát megújuló vagy nukleáris alapon termelik.
A villamos energia felhasználásához
kapcsolódóan a Tesla Motors elektromos

autója mutatkozott be. A rendezvényen
elhangzott, az e-autózás hazánkban is
fontos téma, mert a megtermelt zöldenergia és az újonnan üzembe álló paksi
blokkok termelése kevésbé rugalmasan
szabályozható. Egy sokezres villanyautó-flotta a megtermelt áram tárolásának
és hasznosításának új lehetőségeit nyithatná meg, az újonnan kiépülő töltő- és
szervizhálózat révén pedig munkahelyek
ezrei keletkezhetnének.
A Szuperfórum harmadik fő témája a fenntarthatóság, a zöldgazdálkodás
és a klímavédelem volt. Többek között
bemutatkozott egy igen érdekes hazai
kezdeményezés is, a Zöld Szahara Program, amellyel megállítható lenne a világ
számos pontján egyre gyorsuló elsivatagosodási folyamat.

Kárpáti Viktor
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A kenulapáttól a turbinalapátig
Kozmann György többszörös világés Európa-bajnok, valamint olimpiai
bronzérmes kenus a kenulapát után egy
másik lapáttal is kapcsolatba került,
mégpedig a villamosenergia-iparban
használatos turbinalapáttal. A paksi sport nagy alakja a közelmúltban az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
munkatársául szegődött. Ennek alkalmából ültünk le beszélgetni.
– Mikor döntöttél úgy, hogy abbahagyod a
versenyzést?
– 2008-ban Kolonics Gyurival (Koló) már sokat beszéltünk a fokozatos
visszavonulásról. Nagyon kemény sportágat választottunk gyerekként, és sikerült megjárnunk a csúcsait. Tudtuk, semmi nem tart örökké, de nem sejtettük,
hogy így szól közbe a sors: versenyzőtársam, Koló itt hagyott minket. Váratlanul érte a halál, közvetlenül a pekingi olimpia előtt. Számomra így Peking kétszeresen is a kitartás, a küzdeni tudás, a nem-feladás színhelyévé vált. Ezután,
2012-ben fejeztem be a versenysportot. Az, hogy egy sportoló a megfelelő pillanatban fejezze be a versenyzést, kulcsfontosságú az önértékelése és későbbi
életminősége szempontjából.
– Mi késztetett arra, hogy visszaköltözz a szülővárosodba?
– 2002-ben a sport miatt költöztem Budapestre. Nehéz, de izgalmas időszak
volt. Sikeresen beilleszkedtem a fővárosi klubéletbe, mégis mindvégig tudtam,
ez csak a sport idejére szól. Ennek megfelelően 2012-ben, amikor befejeztem a
pályafutásomat, nem volt kérdés a hazaköltözés. Pakson nevelkedtem, itt él a
családom, a barátaim, itt tervezem a jövőmet is. Párommal meghoztuk a döntést, és 2013-ban Paksra költöztünk. Fontos számomra a hagyomány, a kötődés
a múlthoz, a családhoz, ezért nagyszüleim házát újítjuk fel, ahol otthont teremtünk magunknak és tervezett családunknak. Mindez azzal lett teljessé és véglegessé, hogy a párom tavasszal igent mondott nekem egy tó partján, amikor
megkértem a kezét.
– Volt-e időd tanulni a sport mellett? Hogyan boldogulsz a „civil” életben?
– Mindig fontosnak tartottam a tanulást, mivel a sportkarrier viszonylag fiatal korban befejeződik, és gondolni kell arra is, mi lesz utána. Az ESZI diákjaként ismerkedtem az atomerőmű technológiájával, majd
Pécsett, a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában elvégeztem
a technikumot. Később két évig a BME gépészmérnök hallgatója voltam.
Innen gazdasági pályára tértem át: a Gábor Dénes Főiskolán informatikus közgazdászként folytattam a tanulmányaimat. Az abszolutóriumot
megszereztem, a nyelvvizsgát letettem, és jelenleg a diploma előtt állok.
2013 márciusában Szekszárdra kerültem egy hulladékgazdálkodási társulás által létrehozott önkormányzati tulajdonú céghez, ahol PR-feladatokat láttam el és EU-s pályázatokat is menedzseltem. Száz település hulladékgazdálkodásával foglalkoztunk. Munkám során az összes
polgármesterrel kapcsolatba léptem, ami nagyon értékes tapasztalat.
Saját vállalkozási tevékenységem egyik iránya a sportmenedzsment és rendezvényszervezés, a másik az energetika, ahol az aktuális energiastratégia megújuló részeivel foglalkozunk, és természetesen az atomenergiát is támogatjuk
mint a „zéró emisszió” egyik alternatíváját.
– Az energetikával kapcsolatos tevékenységed újabb színtere lett most az
atomerőmű-bővítés. Mi a feladatod a Paks II. Zrt.-nél? Tudod-e hasznosítani a
sportolói múltadat?
– A kapacitásbővítésnek a régióra és különösen Paks városára gyakorolt
hatásainak elemzésében fogok részt venni. Mivel a zrt. feladata az új erőmű
megismertetése is a lakossággal, illetve az előítéletek eloszlatása, ebben a munkában biztosan hasznát veszem a sikeres sportolói múltamnak. A fő energiámat azonban a várost és a régiót érintő kérdéseknek szentelem. Paksot és a
környező településeket fel kell készíteni a bővítéssel járó hatásokra. Már korábban is készültek ebben a témában tanulmányok, de a Roszatommal kötött
megállapodás még sürgetőbbé tette a kapcsolódó fejlesztéseket. A sportpályafutásom alatt és a későbbiekben felépített kapcsolatrendszeremet is e feladatok
szolgálatába tudom állítani. Mindez számomra rendkívül izgalmas és érdekes
munka, hiszen a bővítés a mi jövőnkről szól, egy hatalmas műről, amiben rengeteg ember szellemi és fizikai munkája fog megjelenni.
– A médiában megjelent híradások szerint indulsz a polgármester választáson. Hogyan kapcsolható ez össze a jelenlegi feladataiddal, illetve a fentebb
említett célkitűzésekkel?
– Megválasztásom esetén polgármesterként is szeretnék mindent megtenni az atomerőmű-bővítés sikeres megvalósításáért.

Prancz Zoltán

Az ESZI felhívása
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) felvételt hirdet gépésztanári
és környezettan tanári állások betöltésére.
Elvárt képesítések: gépészmérnök-mérnöktanár, ill. környezetmérnök pedagógiai végzettséggel vagy környezet szakos tanár. Az állások augusztustól tölthetők be. Pályázatot önéletrajzzal az ESZI címére, (Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, 7030 Paks,
Dózsa György út 95.), ill. az eszi@eszi.hu címre kérik küldeni. Személyesen érdeklődni
Tormáné Győrfi Éva szakképzési igazgatóhelyettesnél (+36-20/377-7118) lehet.

A WiN ajándéka volt az erőműlátogatás

Szucsán Marina és Németh Flóra

A WiN – immár hatodik alkalommal
– idén is WiN-díjban részesítette az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen legeredményesebben szereplő diáklányt.
Ez alkalommal Németh Flóra, keszthelyi tanuló lett a nyertes, aki a WiN ajándékaként a Paksi Atomerőműben tölthetett el egy teljes napot.
„Életre szóló élmény volt nekem ez
a látogatás, ami – biztosra veszem – segít majd a pályaválasztásban.” – írta
köszönőlevelében Szucsán Marinának,
aki Flórának kísérője, vendéglátója volt
Pakson.

20 éves az ATOMIX Kft.
Az ATOMIX Kft. megalakulásának 20. évfordulója alkalmából sorozatunk negyedik részében a Szolgáltatási Üzletág Vendéglátó és Idegenforgalmi szakágazatát
mutatjuk be.
2005-ben alakult a szakágazat azzal a
céllal, hogy az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. működéséhez kapcsolódó vendéglátó-ipari és idegenforgalmi területeket
egységes irányítása megvalósuljon, amely
négy különálló, de egységes szemléletet
ötvöző területet fog össze.
Tevékenységük gerince az Erőmű étteremben folyó közétkeztetés és önkiszolgáló a’la carte étkeztetés, amely a saját készítésű termékek megjelentetésének
bázisa. Szakmai sikereik révén társasági és
erőműves rendezvényeket szerveznek, néhány százfős állófogadástól kezdve 8000
fős Villamos Napig bezárólag.
A kereskedelmi csoport üzemelteti az
erőmű területén lévő hét kereskedelmi
egységet. Kiegészítő lehetőségként nyújtják a hideg vagy meleg védőitalt az erőmű
területén a munkavállalóknak. Napi kiszállítással oldják meg a Fadd-Dombori üdülő
vendégeinek étkeztetését.
Külön csoport működteti az Erzsébet
Nagy Szálloda éttermét és kávéházát. Állófogadások, rendezvények, lakodalmak lebonyolítására a szálloda szolgál. A termékpalettát a kávéházi nyári kínálata színesíti.
Az idegenforgalmi csoport látja el a
Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja vendégeinek fogadását, kíséretét, és szervezi az erőmű vezetői és vendégeik utaztatását.
2010 végén nyílt meg az Erzsébet Nagy
Szálloda, mely a vendéglátó részlegnek is

többlettevékenységet jelentett, és a megszokottnál jóval magasabb szintű kooperációt igényelt a szakterületek között.
Infrastruktúra, technológia: a szakágazat sokat fejlődött a megalakulás óta eltelt
időszakban, különösen igaz ez a rendezvényszervezés területére. Mára eljutottak arra a szintre, hogy csaknem minden
rendezvényt saját erőből képesek megszervezni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
részére. Ki kell emelni azt is, hogy az erőmű étterme minden évben vezet be olyan
technológiai, ételkészítési újításokat, melyek révén magasabb élelmiszer-biztonsági színvonalon és jobb munkakörnyezetet
biztosítva, jobb minőségben tud szolgáltatni.
Élen járnak a korszerű táplálkozás népszerűsítésében, negyedévente szerveznek
akciókat, a vendégeket a korszerűbb táplálkozásra ösztönző programokat.
Az infrastruktúrát az elmúlt években
minden esztendőben sikerült fejlesztéseket végrehajtani.
A szolgáltatóipar, különösen a kereskedelem és a vendéglátás jellemzője a
személyes értékesítés fontossága. E tevékenységet sok vállalkozó képes lenne
csekély tőkével és kevesebb tapasztalattal
elvégezni, azonban a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakágazat munkatársainak
élelmiszer-biztonsági, minőségbiztosítási
és helyismerete, az évek során megszerzett rutinja az, ami garantálja a versenyképességet és a színvonalas szolgáltatás
egyediségét.


Gyöngyösiné Nyul Petra
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Tűzoltók erőpróbája

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontja (TLK)
19 éves fennállásának újabb mérföldkövéhez érkezett: május 26-án fogadta
500 ezredik látogatóját.

A megye hivatásos és főfoglalkozású tűzoltói májusban Tolnán versenyeztek. A megyei
tűzoltóversenyt a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzoltó
Szövetség szervezte. Az eseményt dr. Balázs Gábor megyei katasztrófavédelmi igazgató
és Lehőcz Regina, a Tolnai Járási Hivatal vezetője nyitotta meg. A feladatok között 4x100
méteres akadálypálya, kismotorfecskendő szerelés és 100 méteres egyéni akadálypálya leküzdése szerepelt. Mind a három versenyszámban az Atomerőmű Tűzoltóság szerezte meg
az első helyet, így összesítésben is a dobogó tetejére állhatott. Az egyéni akadálypálya
legjobb eredményét Juhász István (Dombóvár) érdemelte ki, a második Hingl János, a harmadik Szabó Tamás lett az Atomerőmű Tűzoltóság színeiben.

Schreiner István

A folyamatosan és nagy számban érkező csoportok, érdeklődök tájékoztatását, az üzemlátogatások szervezését, ütemezését a Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai végzik. A kollégák körültekintő, szakszerű és összehangolt
munkájának köszönhető a programok gördülékenysége, a félmillió vendég
erőmű-látogatásainak sikere. A csoportok fogadásában részt vevő munkatársak: Beregnyei Miklós, Bodajki Ákos, Dohóczki Csaba, Faragó Szandra, Ruff
Ferenc, Sipos-Szabó Csilla, Szepesi Nikolett, Szeri Ferenc, Tóth Zoltán Róbert,
Varga József, Végh Dóra és Vöröss Endre.

Felső sor: Tóbi József (kik.ea.), Wolf István, Szénási Attila, Major István (csapatvezető), Nagy Ferenc, Nagy Norbert, dr. Balázs
Gábor megyei katasztrófavédelmi igazgató), Szendi József (Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség képviseletében)
Alsó sor: Ferencz győző, Cseh János, Horváth József, Hingl János, Gyöngyösi Tamás, Szabó Tamás, Papp Szilárd (felkészítő)

Egyedül nem ment

A Villamos Nap rendezési, szervezési feladatait alapvetően az atomerőmű
kommunikációs szervezete (TLK) látja
el. A rendezvény sikeres lebonyolításához azonban szükség van azoknak a
társszervezeteknek a munkájára is, akik
a rendezés és a részvétel alapvető feltételeinek megteremtésében nyújtanak
nélkülözhetetlen segítséget. Ezek közül
kiemelt szerepe van a Szolgáltatási Főosztály, a Humánpolitikai Főosztály és
az ATOMIX Kft. szervezeteinek, munkatársainak.

fotó: Tóth András

„Mindig nagy öröm látni, milyen sokan érdeklődnek a tevékenységünk iránt.
Ez arra ösztönöz bennünket, hogy minél több olyan lehetőséget biztosítsunk a
lakosság számára, ahol megismerkedhetnek az atomenergia hasznos és békés
célú felhasználásával. Mivel a jelenleg működő blokkok terveink szerint még további húsz évig a magyar villamosenergia-termelés szolgálatában állnak majd,
külön öröm, amikor fiatal érdeklődők ismerkednek meg a létesítménnyel. Elmondhatjuk nekik, hogy az ő generációjuk számára is még hosszú évekig biztosítani tudjuk innen az atomenergia nyújtotta előnyöket” – mondta Hamvas
István vezérigazgató a félmilliomodik látogató köszöntésekor.
A látogatóközpont mellett az atomerőmű reaktorcsarnoka is megtekinthető
egy speciálisan e célra kialakított látogatófolyosóról, amely Európában is ritkaságszámba megy. Ezen túlmenően szintén nagy népszerűségnek örvend az
Atomenergetikai Múzeum (AEM) is, amelyet bő két évvel a megnyitása után
már több mint harmincötezren látogattak meg.
A látogatók zöme szervezett kirándulások alkalmával keresi fel a TLK-t, illetve az AEM-et. Ők javarészt diákok, kisebb részük civilszervezet tagja. Természetesen szakmai látogatók is szép számmal vannak a vendégek között, hiszen
a Paksi Atomerőmű számos nemzetközi és hazai intézménnyel, társulással ápol
szoros kapcsolatot. A szervezett és bejelentkező csoportok számára biztosított a
tárlatvezetés, de ehhez az is kell, hogy a kapcsolatfelvétel már hónapokkal a látogatás előtt megtörténjen. A humán kapacitás és főként az időpontok sora ugyanis véges: tanév alatt az iskolák körében közkedvelt Paksi Atomerőműben gyorsan
elkelnek a helyek, pedig nem ritkán napi négy-öt csoport is megfordul az intézményekben. A bejelentkezés a 75/507-432-es telefonszámon történik, itt lehet
időpontot egyeztetni, majd a http://www.atomeromu.hu/tajekoztato-es-latogato-kozpont felületen elérhető üzemlátogatási nyomtatványt, egy Excel-táblázatot
szükséges kitölteni. Ha ez is megvan, a nyomtatványt a kapott időpont feltüntetésével az uzemlatogatas@npp.hu email címre kell küldeni. A TLK és az AEM
csoportos meglátogatását is előbbiben koordinálják, és természetesen lehetőség
van csak az egyik vagy csak a másik kiállítóhely felkeresésére is. (Aki csak az
AEM-be akar jönni, annak a 75/507-431-es számot is érdemes hívnia vagy e-levelet írnia a beregnyei@npp.hu címre.) Fontos információ, hogy az atomerőműbe érkező látogatók számára a parkolástól kezdve a képeslapküldésen át egészen
a tárlatvezetésig minden ingyenes. Így volt ez a TLK 1995-ös megnyitásakor, és
így van most is. Ami viszont nem állandó, az a látogatók száma. Elmondható,
hogy a vendégek fogadása terén évek óta újra és újra megdől a rekord, 2013-ban
ez a szám már meghaladta a 36 ezret, amelynek az oroszlánrésze a tanév nyolc
és fél hónapja alatt jön össze. Ez nem kevesebb, mint 200 ember napi átlagban,
hiszen a TLK – és az AEM is – hétfőtől péntekig 8–15 óra között várja vendégeit.
Emellett szombaton 9–13 között ügyeletet ad a két intézmény egy-egy munkatársa: ekkor tárlatvezetésre nincs lehetőség.
A Paksi Atomerőművel és általánosságban az atomenergiával azok is megismerkedhetnek, akiknek eddig nem volt lehetőségük Paksra utazni. A Jövőnk
Energiája Interaktív Kamion ugyanis rendszeresen látogatja az ország településeit és a nagyobb kulturális rendezvényeket. Ennek köszönhetően már közel
kétszázezer emberhez jutott el az interaktív mobil kiállítás.
Vöröss Endre

fotó: Schreiner

Félmillióan jártak az erőműben

A Villamos Nap kapcsán a Szolgáltatási
Főosztály feladatai közé tartozik a rendezvény helyszínének megfelelő előkészítése,
a szükséges installációk biztosítása. Ezen
belül a szervezet végzi az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. saját tulajdonában lévő
sátrak felállításának, illetve bontásának
koordinálását, biztosítja a vizesblokk-konténerek telepítését és rendelkezésre áll a
rendezvény kapcsán felmerülő szállítási
feladatok elvégzésében. Az Szolgáltatási
Főosztály képviselteti magát a helyszíni
bejárásokon, és minden olyan helyi spe-

cifikus problémát igyekszik megoldani,
mely ezeken az egyeztetéseken felmerül.
Példaként említhető a Villamos Nap idejére biztosított, minden területet lefedő
világítás, amelynek ellenőrzése céljából a
rendezvény előtti napon, sötétedés után
világításpróbát is tartanak a kollégák.
Az Humánpolitikai Főosztály szervezetei a programok színesítésében, valamint a
munkavállalók és hozzátartozóik rendezvényen való részvétele kapcsán nyújtanak
támogatást. A Munka- és Személyügyi
Osztály Személyzetfejlesztési Csoportja
az Egészségközpont égisze alatt szervez a
gyermekek számára játékos programokat,
amelyeken az egészségfejlesztés, egészségnevelés jegyében hangsúlyos szerepet
kap az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód kialakítása. A Munkaidő
Nyilvántartási Csoport a belépésre jogosító karszalagok és az információs anyagok
szortírozásában és a részvevőkhöz történő
eljuttatásában, míg a Jóléti Osztály az autóbusszal történő helyszínre szállításban, ill.
hazautazás megszervezésében nyújt segítséget a szervezőknek.
Nem szabad megfeledkeznünk az ATOMIX Kft. Szolgáltatási Üzletágának támogatásáról sem. A Nyomdaüzem az információs kiadványok és szóróanyagok,
valamint az étkezési jegyek elkészítésében,
a Vendéglátó Szakágazat az ételek és az italok biztosításában, a Létesítmény Üzemeltetési Szakágazat pedig a helyszíni feltételek biztosításában nyújt segítséget.
Köszönet jár az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium együttműködéséért is,
amelynek keretében az ESZI diákjai a beléptetés során nyújtottak hasznos segítséget a rendezvény idején.

Krausz Attila
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Az atomerőmű közelében
Gáti Mariann
képzőművész

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kiemelten kezeli a térség lakosságának tájékoztatását az atomerőmű eseményeiről, és mindemellett
figyelemmel kíséri környezete
kulturális életét is. Hogy milyen
az atomerőmű közelében, szomszédságában élni és a művészettel
foglalkozni, alkotni? Minderre a
választ Gáti Marianntól, a Faddon élő képzőművésztől kaptuk
meg, aki egyben pályaútjából is
ízelítőt adott.
Gáti Mariann Sárszentlőrincen született (a Petőfi Emlékházban), misztikus a kötődése szülőfalujához. Művészetéhez óriási indíttatást adott a
forrás, az eredet! Tanítónőként indult
el útjára. Már 20 éve tanított, amikor
úgy érezte, el kell hagynia a pályát,
hiszen mindig is arra vágyott, hogy
kötöttségek nélkül tudja megmutatni
gyermeknek és felnőttnek, hogy mi a
szeretet. Aztán jött egy álom... Megmagyarázhatatlan belső kényszer hatására kezdett alkotni. A szó nemes

értelmében. Kereste és megtalálta
gondolatai kifejezéséhez a megfelelő anyagot (kerámia, fa, tűzzománc,
olajfesték, grafika, pasztell stb.). Minden anyag más és más, ahogy minden ember is. Szereti és tiszteli őket.
Férje székely ember, két fiúgyermekük született. Ebben a családi körben hozták létre az alkotóműhelyt
és egyben a csodák világát Faddon.
A dédszülők verandás, fehér falú
parasztházát alakították át a képzőművészet és a mítoszok világa iránt
érdeklődők fogadóterévé. (1991-ben
nyitották meg a Mítosz Galériát,
majd 2005-ben a Meseházat az udvarban. A kettő együtt adja immár a
Mítosz Mesegalériát, amely a hosszú
évek során múzeummá nőtte ki magát.) Itt láthatók Mariann, a Kékhajú
(ahogy egyik kedves tanára annak
idején elnevezte) alkotásai is, amelyet
szíve-lelke, a természet, a világ és az
emberek adta benyomások egyaránt
ihlettek: szobrok, térplasztikák, égetett üveg tárgyak, tűzzománc képek,
olajfestmények.
Mariann hálás a sorsnak és segítőinek – a Paksi Atomerőműnek is –,
hogy az útját járhatja. „Soha nem
tudom előre, hogy milyen anyaggal
és mit fogok alkotni. Csak véletlenül összetalálkozunk, az anyag és én.

Egymásra hangolódunk, mint ahogy
a váratlanul betoppant emberekkel is.
Lelket építek, léleképülünk, tanítok
és tanulok. Emberek tízezreit, gyerekeket, felnőtteket egymás tiszteletére,
elfogadására, feltétlen szeretetre.”
Bár családja tagjai nem az erőműben dolgoznak, de a róla megjelent
információkat, híreket az Atomerőmű újságból, a TV-ből és egyéb helyekről naprakészen ismeri, követi.
Így a bővítés körüli fejleményeket is.
Az atomerőmű közelsége munkájára
is hatással van, egyfelől biztonságot
ad, másfelől munkakapcsolat is fűzi
hozzá. A Paksi Atomerőmű vezetői
személyesen is jártak a faddi múzeumban, és meggyőződése, hogy
kiemelten értékelik művészetét. Támogatták a kaliforniai kiállításait, illetve 2012-ben Mariann alkotásaival
illusztrált asztali és falinaptárat jelentettek meg. 2013-ban reklámfilm
készült több egyesületről, alkotó emberről a térségben, akik valamilyen
egyedi értéket képviselve kuriózumként viszik lakóhelyük, környezetük és az atomerőmű hírnevét. Négy
olyan embert választottak ki – köztük
a Kékhajút is –, akiket kiadványokban, óriásplakáton népszerűsítettek
és népszerűsítenek. Mariann számára
ez öröm, a kölcsönös együttműködéssel segítik egymást az erőművel és viszik tovább egymás hírét.

Gyöngyösiné Nyul Petra

A települések felismerték:
közösen többre képesek
Összefogott a Duna Összeköt térség huszonegy települése, hogy kiaknázzák a vidékfejlesztési programokban rejlő lehetőségeket, pályázati forrásokhoz jussanak,
megőrizzék, fejlesszék értékeiket.
A térséget mutatja be a Duna Összeköt
Egyesület Ajándék az élethez című kiadványa és az a film, amit paksi szakemberek
– Babai István, Kövi Gergő, Vida Tünde – készítettek.
Hívogató, szemet gyönyörködtető természeti környezettel és gazdag művészeti,
helytörténeti és néprajzi értékekkel büszkélkedhet a térség a Dunán innen és túl.
Mindemellett számos, ma már széles körben ismert rendezvény (zenei program,
gasztronómiai fesztivál stb.) honosodott
meg, a népi kismesterek, kézművesek pedig kezük munkájával dicsérik szülőföldjüket. Kiváló halételekkel és zamatos pálinkákkal, borokkal fogadják a vendégeket a
Duna-parti vidékeken. A térséghez tartozó
települések Paks és Kalocsa térségében: Bátya, Bikács, Bölcske, Drágszél, Dunaföldvár,
Dunaszentbenedek, Dunaszentgyörgy, Foktő, Géderlak, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Miske, Nagydorog, Németkér, Ordas,
Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Uszód.
Az egyesület által koordinált marketing
munka célja, hogy egységes arculat megteremtésével, közös megjelenéssel tudatosítsák a helyben élőkben és a vendégségbe érkezőkkel, hogy a térségben sok olyan apró
érték van, ami egyenként is, de együtt még
inkább „Ajándék az élethez”.
LA

Gyönyörűek a parkok, a virágágyak
tása is hozzánk tartozik. A kiemelt parkokat napi rendszerességgel gondozzuk, a
járdatakarítást is beleértve. Tevékenységi
körünkhöz tartozik az egynyári, illetve
az évelő ágyak és a zöld felületek gondozása. Tavasszal a fáknak, cserjéknek
a pótlása, mert sajnos már elég öreg az
állományunk és kezdenek kipusztulni az
idősebb fáink. Van, amelyik tájidegen és
azért, a másik ok pedig a nagy szél, ami
mostanában jellemző. 2–3 év alatt nagyon sok öreg örökzöldet tönkretett, kimozdított az időjárás, és ezeket próbáljuk pótolgatni.
Most új színfolt a TLK előtti ágyás.
Ez eddig egy talajtakarós növényzettel
ellátott terület volt, ami sajnos tönkrement az idők során. Kivettük, talajcserét
hajtottunk végre, csepegtető öntözést
építettünk ki és egynyári növényekkel
próbálkozunk. Színesebb, látványosabb
lett és sokkal szembetűnőbb, ha látogatók érkeznek az erőműbe. Ősszel ezt is
árvácskával ültetjük majd be, mint ahogy
az irodaépület F1 portájánál az a kis
négyzet alakú ágyást, és elmondhatjuk,
hogy lesz egy üde kis virágos színfolt a
területen, ami jól látható – tájékoztatott
Taricskó István.

– Nyáron kezdjük el a cserepes kultúráknak az elszállítását az irodaépületekből. Az átültetését átcserepezését, földdel való feltöltését végezzük el. Ez most
úgy működik, hogy ki kell vitetni az
üvegházhoz a növényeket, és ott végezzük el ezt a feladatot. Tovább folytatódik
a cserjés és az egynyári ágyak kapálása
is. Van bőven feladat, de látszata is van,
mert gyönyörűek a parkok, a virágágyak.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. olyan munkahely, ahol az
erőmű nagy figyelmet fordít a
környezetére, a
parkokra és fákra. Bizton lehet állítani,
hogy egyedülálló az országban. Ha valaki idelátogat, egyből szembetűnő látványként éri a gondozott zöld terület.
A Létesítmény Üzemeltetési Osztály
Parkfenntartás részlegéhez tartozik ez
a fontos és igazán nem egyszerű feladat. Taricskó István technológus beszélt ezekről a tevékenységekről.
– Az erőművön belül a kiemelt parkjaink: az irodaépület és a Tájékoztató
és Látogatóközpont (TLK) épületének,
a Karbantartó Gyakorlóközpontnak
(KGYK), az Oktatási Központnak és az
Atomenergetikai Múzeumnak a környéke tartozik a gondozásunk alá. Feladatunk a belterjes parkok és a külterületek
művelése. Amik nagyobb volumenűek,
azok egészen Paksig tartanak a régi Opel
épületéig, az erőmű északi területét is
beleértve, évi háromszori nyírással. Ennek a hatalmas területnek a rendben tar-

Jó érzés, amikor a látogatók és ismerősök jönnek és mondják, hogy szép a
környezet és látszik, hogy odafigyelünk
rá. Ez nagyon jólesik az embernek. Észreveszik, sőt akik már jártak külföldi erőművekben, ők is azt mondják, hogy ez
itt egy kicsit oázisjellegű, az ott található
betontömbökkel szemben sokkal emberbarátibb, természetközelibb – fejezte be
gondolatait munkatársunk.
OrbánO
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Térségi kitekintő
Nagy a lakossági
érdeklődés
Mint ahogy azt a Mőcsényben és Cikón
megrendezett TETT-re Kész Nap résztvevőinek aktivitása is mutatta, „TETT-re készek” a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás (TETT) hét településének (Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy,
Mőcsény és Véménd) lakosai.
Az idei, 14. TETT-re Kész Napon a
TETT és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. közös sajtótájékoztatót
tartott Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, dr. Kereki Ferenc, az RHK
Kft. ügyvezető igazgatója, továbbá dr.
Ferenc Márton, Cikó polgármestere és
Krachun Elemér, Mőcsény polgármestere részvételével. A tájékoztatón szó esett a
Bátatapátiban működő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzemeltetésének jelenlegi és jövőbeni feladatairól, két
új tárolókamra kialakításáról, valamint
a lakossági tájékoztatás és elfogadottság
helyzetéről. Elhangzott, hogy a tervek
szerint decemberben adják át Bátaapátiban a tároló látogatótereit, amely interaktív módon, a XXI. század technológiáját
felvonultatva mutatja be az érdeklődőknek a hazai radioaktívhulladék-kezelés
biztonságos és korszerű megvalósulását.
A TETT-re Kész Nap keretében Mőcsényben tudományos tanácskozást tartottak, amelyre meghívták a környező
települések lakóit is. „A lakosság nagy
érdeklődéssel vesz részt a tájékoztatókon,
amit a közvélemény-kutatási eredmények
is alátámasztanak” – mondta Krachun
Elemér. Cikón, mint ahogy kezdetektől
fogva tették, idén is megrendezték a diákok iskolai vetélkedőjét. Dr. Ferenc Márton kiemelte: a verseny célja, hogy a fiatalok minél jobban megismerjék az őket
és környezetüket érintő, idevonatkozó
témaköröket.LAnna

A város lapja
Az idén 25 éves Paksi Hírnök print és online
kiadását vizsgálta a Local Policy Magyarország 2014 májusában. A reprezentatív mintán végzett kutatás kiterjedt a print verzió
ismertségére, olvasottságára és tartalmi
megítélésére. Emellett felmérte az online kiadás mellett a piaci versenytársak, a Fortuna
Rádió online és a Paks-Press Hírügynökség
hasonló mutatóit.
A mintegy százoldalas tanulmány leszögezi: a városi lap valóban a város lapja, hiszen
a lakosság 99%-a ismeri a Paksi Hírnököt,
32%-uk minden lapszámot olvas, 34% rendszeres olvasó, 27% alkalmanként veszi kézbe a városi lapot. A tanulmányban található
aránybecslés szerint ekképp átlagban 6400
fő állandó olvasója a Paksi Hírnöknek, további 6700 havi szinten olvassa a lapot, 5300 pedig alkalmi olvasó.

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 Zsiga Ferenc Bács-Kiskun megyei tudósítótól kaptunk.

Nukleáris alap támogatásával épült a géderlaki tájház
A szinte teljes egészében eredeti állapotát őrző, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
támogatásával nemrégiben megújult géderlaki tájház immár a község késő barokk
katolikus templomával együtt vonzza a 6. számú nemzetközi kerékpárúton közlekedőket. A szemet-lelket gyönyörködtető tájház 17,3 millió forint beruházási költségéhez 10
millió forintot a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA), 5 millió forintot a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) biztosított.
Katona György, Géderlak polgármestere arról számolt be: a megújult tájház szép
példája annak, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. olyan fejlesztési célokat is támogat, amelyek az egyes települések infrastrukturális fejlesztése mellett a turisztikai vonzerő növelésére, az autentikus népi, paraszti kultúra megőrzésére és bemutatására is
irányulnak. Géderlak központjában, a községházával szemben kialakított tájház régi
igénye volt a lakosságnak, ám amíg a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és az RHK nem
biztosított forrást a megvalósításhoz, az önkormányzat csak a tervezgetésig jutott.

Végleges biztonságot szavatol Bátaapáti

Az atomerőművek nem csupán az elhasznált fűtőelemek formájában termelnek nukleáris hulladékot (már
amennyiben ezeket hulladéknak tekintjük), az üzemi
területen használt eszközök, szűrők vagy alkatrészek
tárolása is kivételes szakértelmet és biztonságot igényel
– ennek letéteményese a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT).
Sokan talán bele sem gondolnak, hogy mi történik az atomerőműben használt kisebb-nagyobb védőeszközökkel, szerszámokkal, alkatrészekkel vagy éppen légszűrőkkel. Mindezek ugyanis – amennyiben az üzemi területen használták
őket – kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéknak
minősülnek, amelynek kezeléséről, biztonságos tárolásáról
és végleges elhelyezéséről is gondoskodni kell, legyen szó
akár szilárd, akár folyékony halmazállapotú anyagról. Utóbbi körbe a radioaktív anyaggal szennyezett vizek tartoznak,
az ezekből kivont hulladékot még az erőműben megszilárdítják, a tárolók ugyanis csak szilárd halmazállapotú szállítmányt fogadnak.
A kis és közepes aktivitású hulladék Paksról a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba kerül. A Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
által üzemeltetett telephelyen 2008-ra készült el a felszíni létesítmény – kezdetben itt helyezték el az atomerőműből 200
literes fémhordókban érkező tömörített szilárd hulladékot.
A végleges elhelyezésül szolgáló föld alatti tárolókamrák kö-

zül az elsőt 2012-ben adták át (itt két kamrát építettek meg,
a másodikat azonban még nem helyezték üzembe, a harmadik építése pedig nemrégiben indult el).
A felszíni technológiai épületben eddig összegyűlt háromezer hordó nagy része, több mint 2100, már biztonságosan és zökkenőmentesen, betonkonténerekbe csomagolva végleges helyére került a hatalmas föld alatti kamrában.
A felszabaduló helyekre pedig megindulhatott újabb hulladék átszállítása az atomerőműből. A felszíni csarnok most
már az átmeneti tárolás és a vizsgálatok helyszíneként szolgál. Ugyanis itt készítik elő a folyamatosan érkező hulladékot
végleges tárolásra a szakemberek. A felszín alatti tárolótér
további bővítése nem csupán a jelenleg működő, de a kapacitásfenntartás során létesülő új blokkok üzemideje, illetve a
majdani leszerelés során keletkező kis és közepes aktivitású
hulladék tárolására is alkalmassá teszi majd az NRHT-t.
A tárolóba természetesen csak olyan hulladékcsomagok
kerülhetnek, amelyek megfelelnek a hatóság által előzetesen
elfogadott átvételi követelményeknek, ezért a szigorú ellenőrzési folyamat már az átvételkor megkezdődik, az atomerőmű területén. Egyszerre mindig csak 16 hordót szállítanak
Bátaapátiba, négy darab úgynevezett hordkeretben. A végleges tárolásra kész hordók ezután folyékony betonnal kitöltött és biztonságosan lezárt betonkonténerekbe kerülnek,
amelyeket egy targonca visz le a 250 méter mélyben lévő
kamrába – itt nagyjából 510 konténer, vagyis 4590 hulladékos hordó fér el.
A biztonságos technológia mit sem ér a lakosság tájékoztatása és a környező települések polgárainak támogatása
nélkül – ez az RHK Kft. számára is kiemelt feladatot jelent.
A sikereket jelzi, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatási
adatok szerint a tároló körüli régió lakosságának közel száz
százaléka ismeri és támogatja az NRHT működését.
A létesítmény biztonságát a szakhatóság által jóváhagyott
környezetellenőrző monitoring rendszer mérési eredményeinek feldolgozása és folyamatos értékelése szavatolja.
Az eredményekről rendszeresen tájékoztatják a közelben
lakókat is, az adatokat pedig a települések helyi társulásai
is felülvizsgálják – a tapasztalatok szerint a számok minden
esetben megegyeznek egymással.

Leszák Tamás
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Térségi kitekintő
Paks város hírei
Új emlékmű

Jubilált a Duna Menti
Folklórfesztivál

Kalocsa térségének hírei
Kék Madár szállt Kalocsára
Elismert művészek adtak egymásnak randevút Kalocsán.
A találkozó során természetesen nem önmagukat szórakoztatták, hanem azt a közönséget, akik a belépőjegyek megvásárlásával mintegy kétmillió forinttal járultak hozzá a Kék Madár Fesztivált működtető hasonló nevű alapítvány céljaihoz; a
beteg gyermekek és családjaik megsegítéséhez.

Paks Város Önkormányzata Trianon-
emlékművet avatott június 4-én a
Duna-parti Gesztenyesoron. A nemzeti összetartozás napján rendezett
ünnepség után előadást tartottak és
vándorkiállítás nyílt a Csengey központban.

Lakossági fórumok
Az újabb út- és közműfelújítások
kapcsán a polgármesteri hivatal
műszaki osztálya lakossági fórumokat tartott a kivitelezővel, műszaki
ellenőrrel közösen. A fórumokon tájékoztatták az érintett utcák lakóit a
várható munkakezdésről, a munkafolyamat kapcsán előforduló esetleges teendőkről, az ingatlanok megközelíthetőségéről.

Ebösszeírás
Kötelezettségének eleget téve az
önkormányzat ebösszeírást végez a
Pakson tartott ebekkel kapcsolatban
2014. augusztus 31-ig. Lehetőség van
az adatlap letöltésére is a www.paks.
hu címen. Az adatlapot a hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládába kell
visszajuttatni, vagy az ebosszeiras@
paks.hu e-mail címre megküldeni.

Pakson különösen
kedvelik a harmonikát

Több helyszínen és sztárvendégek
fellépésével zajlott a június 25-28. között megrendezett VII. Paksi Harmonika Fesztivál. A zeneszerető közönséget az Erzsébet Nagy Szállodában,
a Csengey Dénes Kulturális Központban és a Pro Artis Alapfokú Művészeti
Iskola Zeneiskolában tartott programokra várták.
Pakson különösen kedvelik a
harmonikát, örömmel hallgatják a
hangszerrel megszólaltatott zenedarabokat, ezt mutatja az is, hogy az
I. Nemzetközi Harmonika Versenyre
irányuló figyelem mellett kiemelt érdeklődés kísérte Alexander Poeluev
és a New-Centropezn Quartet, valamint Vladimir Zubitsky koncertjét.
A fesztivál ideje alatt az olasz Scandalli-, Vignoni- és a magyar Petromaestro-harmonikák kiállítását számos
érdeklődő tekintette meg. A nagysikerü rendezvényt a Paksi Atomerőmű
is támogatta.

A Duna Menti Folklórfesztivál Magyarország egyik legrégebbi, a régió legnagyobb fesztiválja. Mint ahogy kezdetben, ma is a szélesen értelmezett Duna-vidék népei közötti
kölcsönös megértés és barátság erősítését célozza, a népművészet, zene, tánc kifejezés eszközeivel. Az első fesztivált 1968-ban tartották. Azóta háromévenként rendezték és
mindig nagy tömegeket vonzott.
A huszadik, jubileumi fesztivált június 2-6. között rendezték Kalocsán. Az idei alkalommal is számos külföldi és
magyar együttes lépett fel. A Paksi Atomerőmű támogatásával megvalósult rendezvényt szakmai tanácskozások és
kiállítások is színesítették.

***
15 éve szolgálja az egyházmegyét
1999. június 25-én, azaz 15 éve nevezték ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekévé dr. Bábel Balázst. Az érsek
atya munkával ünnepelt, hiszen ekkor mutatta be Kecskeméten „A hit kegyelmét kérve” című új könyvét, amelyben beszédeiből, előadásaiból, prédikációiból ad válogatást.
***
Kemencét építettek a tájházban
Új létesítménnyel gazdagodott a közelmúltban a dunaszentbenedeki tájház. Mint Paulin Zsuzsanna intézményvezetőtől
megtudtuk, az új szabadtéri sütő-főző kemence egy pályázat
eredményeként épülhetett meg, segítve azt a célt, hogy a ház
a jövőben is közösségi rendezvények kedvelt színtere legyen.

Péjó Zoltán

A Csillag Show-tánc Egyesület
Fantasztikus eredménnyel gazdagította a Csillag
Show-tánc Egyesület eredményei sorát. A háromszoros
világbajnok páros Karsai Gréta – Papp Veronika a júniusi
Európa Bajnokság arany érmét hozta el street dance revü
kategóriában. Papp Veronika – Karsai Gréta 2. helyezést
ért el továbbá a funky duó kategóriában és sikeresen szerepeltek más kategóriában is. 3. helyezett lett Street Dance Revü kiscsoport kategóriában Blága Csilla – Gelencsér
Bettina – Karsai Gréta – Papp Vera. A csoport művészeti
vezetője és koreográfusa dr. Czárné Nagy Ildikó.
A Csillag Show-tánc Egyesület júniusban jótékonysági gálaműsort tartott, amelynek adományait egy
beteg kisgyermek gyógyíttatásához ajánlották fel.

A 22. Gastroblues
Örömteli, hogy a több mint két évtizedes múlttal rendelkező Gastroblues fesztivál az idén is nagyszámú közönséget vonzott. Mi az oka, hogy még mindig ekkora az igény a rendezvény programjai iránt? Többfajta magyarázat is lehet, de
talán a széles választék, a színvonalas koncertek, kedvelt előadók, és gazdag étel- és italkínálat.
A július 4. és 6. között rendezett fesztivál 4 helyszínen 40 koncerttel várta vendégeit. Az ESZI
sportcsarnoka mellett a Gastroblues Klubban, az ESZI parkban, valamint az Evangélikus templomban hangzott fel a zene, és az idén is nagy érdeklődés kísérte a fesztiválfocit, a borbarát
találkozót, a főzőversenyt és a gasztronómiai bemutatót.
A fesztiválról bővebben következő számunkban adunk tájékoztatást.
LAnna

Ritmikus
gimnasztika

Az I. helyezett csapat

A ritmikus gimnasztika diákolimpia
június 15-én Nagyatádon rendezett
országos döntőjén a PSE három részt
vevő csapata szép eredményeket ért el:
a Vak Bottyán Gimnázium csapata 1.,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
két csapata pedig 3., illetve 4. helyen
végzett.
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Erőműves híradások

fotó: Tóth András
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OSZTÁLYTABLÓ
SZIMULÁTOR OSZTÁLY
üzemeltetés

Borbély
Sándor

fotók: Bodajki Ákos

gok kidolgozásában, a képzés elindításában is.
A kezdeti időszakban a nagyon szűkös létszám
miatt, rövid ideig instruktorként is dolgozott.
1992-ben megnyerte a vezérigazgatói titkárfőtechnológus
ságon a műszaki titkári munkakör betöltésére
az év elején kiírt pályázatot, így ezt követően
A Budapesti Műszaki 1994 végéig a vezérigazgató műszaki titkára
Egyetem Gépészmér- volt. Ebben a munkakörben a vezérigazgató
nöki Karán végzett, erőművek szakon 1979- napi tevékenységét, valamint az akkor alakult
ben. Az atomerőmű az első munkahelye. Kez- PA Rt. első igazgatóságának és felügyelőbizottdetben a Műszaki Fejlesztési Osztályon dolgo- ságának munkáját segítette.
A vezérigazgató-váltással egy időben, 1994
zott, majd 1984-ben az erőmű akkor alakult új
szervezeti egységébe, a Szimulátor Központba végén, kérésére visszakerült a Szimulátor Oszkerült, ahol kezdettől fogva részt vett a szimu- tályra, ahol főtechnológusként jelenleg is a szilátor létesítésében. Ennek keretében a modell- mulátor hűségének fenntartásával, javításával,
programok fejlesztésében, a paksi blokkokra valamint a szimulátoron folyó egyéb – például
történő adaptálásában és a gyári, illetve hely- tesztelési – feladatokkal foglalkozik. A szimulátorral már olyan sok évet töltött, hogy talán
színi átvételi tesztekben végzett feladatokat.
A szimulátor létesítése a korai időszakban nem túlzás azt mondani: ehhez az eszközhöz
megkapta a megfelelő szakmai támogatást – mára már erős érzelmi szálak kötik.
A munkája mellett alkalmanként tantermi
idézi fel a kezdeteket –, de a 80-as évek elején
nagyon nehéz volt megszerezni az anyagi fe- előadásokat tart az alaptanfolyamokon. Ezt a
dezetét, az ehhez szükséges valutát. Ennek ki- feladatot a kezdetektől tudatosan vállalja, mert
harcolásában igen fontos szerepet játszott dr. megítélése szerint az atomerőművel összefügPetz Ernő, az erőmű későbbi vezérigazgatója. gő alapvető ismeretek széles körben történő, jó
Ha akkoriban anyagi okok miatt nem kezdőd- színvonalú átadása a mi környezetünkben nélhetett volna meg a szimulátor létesítése, akkor külözhetetlen és fontos tevékenység.
Nős, felesége az Atomix Kft. alkalmazottjaakár 8–10 évet is csúszhatott volna ez a beruházás, ami nem lett volna szerencsés, hiszen így is ként, az ESZI épületében működő Egészségközüzemelt már mind a négy blokkunk, mire meg- pontban dolgozik. Tamás fiuk építőmérnöknek
kezdődhetett 1989 elején (25 éve) a saját szimu- tanult a BME-n, de rövid időt leszámítva nem
a végzettségének megfelelő területen dolgozik,
látorunkon a képzés.
A szimulátor egy nagy és összetett rendszer. hanem zenészként.
Sándor a szabadidejében szeret kajakozni,
Ennek létesítésében, a későbbi fejlesztésekben,
illetve eddigi működtetésében sok ember vett sárkányhajózni. Ha teheti és az időjárás is enrészt. Ennek ellenére többször volt olyan hos�- gedi, nyáron a Dunán van, télen pedig az uszoszabb-rövidebb időszak, amikor a szimulátor dát és a szaunát látogatja.

Prancz Zoltán
csak minimális létszámmal működött.
A szimulátor átadását követően Sándor
részt vett a képzési programok, képzési anya-

Bernáth Viktor

Krausz Péterné
Vlaska Teréz
ügyintéző

Pakson született 1975-ben. Általános iskolai tanulmányait követően kereskedelmi végzettséget szerzett, amel�lyel több munkahelyen is dolgozott. Gyermeke születése után kezdte el igazán
érdekelni a tanulás, az elméleti tudás gyarapítása. Az érettségit követően számítógép-kezelői tanfolyamokat végzett, majd megszerezte a személyügyi ügyintéző és
személyügyi gazdálkodó szakképesítést, és a gépírást is elsajátította.
Amikor 2004 májusában megüresedett egy kiadványszerkesztői állás az Általános Oktatási Osztályon, az Atomix Kft. munkavállalójaként felvételt nyert az
atomerőműbe. 2005-ben oktatásszervezői munkakörben folytatta, ahol a biztonságtechnikai vizsgák szervezésében, lebonyolításában vett részt. 2009-ben került
a Szimulátor Osztályra, a jelenlegi ügyintézői munkakörébe, a nyugdíjba vonuló
kolleganő helyére, immár az atomerőmű munkavállalójaként.
Munkaköri feladatai között szerepel a titkársági és adminisztrációs teendők,
valamint a megbeszélésekhez, rendezvényekhez kapcsolódó szervezési feladatok
ellátása, az osztályvezető munkájának támogatása. A munkavégzés során fontosnak tartja a harmonikus munkahelyi légkör megteremtését és fenntartását. Mint
mondja: „Boldog vagyok, hogy egy szakmailag erős, jól felkészült közösség tagja
lehetek, ahol kölcsönös tiszteletben és szeretetben dolgozunk.”
Kötődése a Paksi Atomerőműhöz, mint második generációs munkavállaló,
gyermekkorára nyúlik vissza. Édesapja, Vlaska János műszerészmester, az Üzemviteli Főosztály Folyamatirányítási Osztályán dolgozott nyugdíjazásáig, műszerkarbantartóként. Édesanyja, Vlaska Jánosné Terike, még jelenleg is iratkezelő és
irattáros az Oktatási Központban, az Atomix Kft. Képzési Központ szakágazatának alkalmazásában, s idén augusztusban készül nyugdíjba.
Kolleganőnk Bölcskén él a családjával. Büszkesége a fia, Petrik, aki már 17 éves,
s a Kecskeméti Református Gimnázium tanulója.
Tecu – ahogy közvetlen munkatársai szólítják – szívesen tölti szabadidejét új
ismeretek elsajátításával, most éppen az angol nyelvvizsga megszerzésére készül.
Érdeklődési köre sokrétű: szeret olvasni, jógázni, színházba járni, kerékpározni,
kirándulni, új tájakat bejárni, emberekkel ismerkedni, segíteni, barátokkal, családtagokkal közös programokat szervezni, nyáron horgászni a Dunán, kikapcsolódni – amint összegez: „egyszerűen élvezni és értékelni az életet”.

Prancz Zoltán

nök. Külső és belső auditok végrehajtásában, valamint az
erőmű folyamatainak értékelésében vett részt. Ez az időszak jó lehetőség volt arra, hogy átfogó ismereteket kapjon
az erőmű folyamatairól szervezeti-működési szempontból.
Időközben gépészmérnök diplomát szerzett az erőmű támogatásával a Dunaújvárosi Főiskola levelező tagozatán.
2007-ben eredményesen megpályázott egy fejlesztő mérnöki állást a Szimulátor Osztályon, a szimulátor üzemeltetésével és fejlesztésével foglalkozó csoportban.
Ebben a munkakörben szükséges az erőművi technológia bizonyos szintű, áttekintő, jóllehet kevésbé gyakorlati,
inkább a számítógép nyelvére lefordított ismerete. Emiatt
gyors egymásutánban elvégezte a szekunder köri gépész,
turbinaoperátor, primer köri gépész és reaktoroperátor
tanfolyamokat, majd később az irányítástechnikai műszerész tanfolyamot is.

A napi tennivalói közé tartozik a valós blokkokon történt
átalakítások, módosítások átvezetése a szimulált erőműbe,
illetve ha a szimulátorinstruktorok felfedeznek valami hibát a modellek működésben, akkor annak a problémának
a javítása.
Mint az osztály legtöbb dolgozója, a napi munkája mellett oktatási tevékenységet is végez, alaptanfolyamon oktatja az Általános erőművi ismeretek című kurzust.
Pakson él feleségével és két kisfiukkal, akik 8 és 11 évesek. Nagyon büszkék rájuk, mert mindketten ügyesek az
iskolában és a sportban egyaránt.
Viktor a szabadidejében szeret futni és olvasni. A jövőbeni szakmai terveit nagyban meghatározza a szimulátor
küszöbön álló megújítása, ami újabb kihívásokat hoz.

Prancz Zoltán

negyedik évben pedig fél évet. Az első év végén szerződést
kötött az erőművel, így egyenes út volt a főiskola elvégzése
után az Informatikai Főosztályra. Katonai szolgálatát a határőrségnél Siklóson, majd Pécsen töltötte le.
szakterületi mérnök
Az atomerőműben 1992 óta dolgozik, az első munkahelye az Informatikai Főosztály volt. Itt első körben nagygéSzekszárdon született 1969-ben. pes programozóként, majd a PC-k elterjedésével, felhaszZombán járt általános iskolába, nálótámogatással és később Novell, Unix, Windows szerveahol nagyon jó tanárai voltak, és akik – úgy gondolja – rek üzemeltetésével foglalkozott. Az informatika kiszervezésekor kapott egy ajánlatot az Oktatási Főosztálytól, hogy
maximálisan megalapozták a tanulmányait.
Édesapja példáját követve gépész szakra járt Szekszár- a Szimulátor Központban folytassa munkáját, amelyet el is
don, a Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolába (most I. fogadott, és most szakterületi mérnökként dolgozik. KezBéla Gimnázium). A második héten az első számítógépes detben e-learninges feladatokkal foglalkozott, de rövid idő
szakkör után kiderült számára, hogy az informatika az, után lehetőséget kapott részt venni a szimulátor üzemelteami igazán érdekelné. Ezért úgy kellett tanulnia, hogy a tési, fejlesztési munkáiban. Nagyon változatos a munkátovábbtanulás ne legyen probléma. A Dunaújvárosi Főis- ja, sok kihívással, amit nagyon élvez. A szimulátor összekolán végezte el az informatika szakot. Az iskola adta spe- tettségéből adódóan speciális operációs rendszerekkel kell
ciális képzési lehetősége miatt minden évben a Paksi Atom- dolgoznia, sok érdekes programozási munka, hibakeresés,
erőműben töltött három hónapot szakmai gyakorlaton, a problémamegoldás, fejlesztés. Három alkalommal indult a

Műszaki Alkotói Pályázaton, kétszer kollégájával párban és
egyszer egyénileg a „Virtualizációs technológiák alkalmazása a Szimulátor Központban” témában, amelyeken nagyon jó eredményeket értek el.
Zsolt feleségével az erőműben ismerkedett meg. Pakson
családi házban élnek, egy lányuk és egy fiuk van. A felesége az Oktatási Főosztályon dolgozik szakterületi oktatóként. A lánya most a 7. osztályt fejezi be, nagyon jó tanuló,
a pályaválasztás előtt áll, de még nem tudja, merre tanuljon
tovább. Fia Pakson, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) gépész szakon az első osztályt fejezi be, ő
is jól tanul és tetszik neki a szakma.
Szabadidejében szeret a ház körül, a kertben dolgozni,
egy ház mindig ad munkát, amit szívesen csinál. Mindig is
igyekezett sokat mozogni, télen, ha tehetik, síelni mennek.
Mostanában főként biciklizik, ritkábban fut. Régi vágya
volt a lovaglás, ezt sikerült valóra váltania, és évek óta jár
rendszeresen lovagolni gyermekeivel.

Orbán O

szakterületi mérnök

1974 novemberében született
Szekszárdon. 6 éves korában költöztek Paksra. Szülei Paks környékéről származnak, így a családból
sokan dolgoznak, illetve dolgoztak az atomerőműben,
vagy innen mentek nyugdíjba.
1993-ban érettségizett a paksi gimnáziumban. A Veszprémi Egyetemen diplomázott, műszaki menedzser szakon.
Ezzel párhuzamosan ugyanitt elvégzett öt félévet számítástechnika-tanár szakon. 1999-ben vették fel az atomerőműbe, az Atomix Kft.-hez. A Minőségbiztosítási Osztályon
kezdett dolgozni mint minőségbiztosítási felügyelő mér-

Domokos
Zsolt
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Nagy György
szimulátor üzemvezető
Szekszárdon született 1962 októberében. Az általános iskoláit
akkori lakóhelyén, Bogyiszlón végezte,
majd Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Szakközépiskolába járt, és az érettségit követően dolgozni kezdett. Akkoriban a
mikroelektronika érdekelte leginkább,
így munka mellett képezte magát tovább
Pécsen, a Zipernowsky Károly Műszaki
Szakközépiskolában, ahol technikusként
végzett. Amikor az erőműbe került, úgy
érezte, hogy az angol nyelv ismerete nélkül a korszerű elektronikák és a számítástechnika terén nem lehet előrelépni,
így angolt kezdett tanulni. Később egyre

többet foglalkozott a szimulátoron számítástechnikával, ezért és némi vezetői
ösztönzésre informatikusi diplomát szerzett.
1989. május 2-án a Szimulátor Osztály
üzemeltetési csoportjában kezdett dolgozni karbantartó műszerészként, az első
időkben a szimulátor blokkvezénylői berendezések üzemeltetése, karbantartása
volt a feladata. Idővel a csoport létszáma az
eredeti felére csökkent, így más területekkel is foglalkozni kellett, például a számítógépes hálózattal, I/O rendszerrel, szimulációs számítógépekkel és a felhasználók
gépeivel. Később ennek a csoportnak lett
a vezetője, 2007 óta pedig a szimulátor-

Bock Péter
csoportvezető

Pakson született 1978. július 1-jén. Az általános iskolát
Nagydorogon végezte, majd
szakközépiskolai tanulmányait
Szekszárdon folytatta épületasztalos szakon. A szakmunkásképző után kétéves nappali képzés keretében
járt gimnáziumba és tett sikeres érettségi vizsgát.
Már a középiskolai évek alatt kezdett érdeklődni az
elektronika világa iránt, ezért úgy döntött, hogy e téren
folytatja tanulmányait. Székesfehérváron elektronikai
műszerész végzettséget szerzett.
2002 elején, amikor munkahelyet keresett, az erőműbe
is elküldte önéletrajzát. Ekkor itt még nem tudott elhelyezkedni, másfél évig a szekszárdi OKTEL Kft.-nél dol-

Kovács Gábor
szimulátor műszerész

1966. május 24-én született
Szekszárdon. Általános iskolába jelenlegi lakóhelyén, Decsen
járt. Szerteágazó érdeklődéssel
megáldott ezermester kissrác volt, szinte minden érdekelte a körülötte lévő világból – emlékszik vissza.
Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában végezte mechanikai
műszerész szakon. Első munkahelye a szekszárdi Mezőgép Vállalat volt, ahol CNC gépkezelőként állt alkalmazásban. Ez a munka kezdetben kielégítette kíváncsiságát,
de később monotonitása miatt unalmassá vált számára.
Második munkahelyén – a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalatnál (DÉDÁSZ) – már sokkal inkább kö-

üzemeltetés és -fejlesztés vezetői feladatait
látja el.
A legfontosabb feladatának tartja a
szimulátor jó színvonalú működésének
biztosítását hosszabb távon is. Ennek érdekében már jó ideje készülnek egy nagyobb
rekonstrukcióra, amelynek célja a szimulációs rendszer megújítása a mai technikai színvonalnak megfelelően, hogy az
üzemidő végéig már kisebb felújításokkal
ki lehessen szolgálni a szimulátorral szemben támasztott igényeket. A munkahely
tekintetében a szimulátor fejlesztésével,
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elég
kihívást biztosítanak, ezt szeretné jól végezni.
György a családjával Tolnán él egy kertes házban, felesége egy helyi cégnél gazdasági vezetőként dolgozik. Két lánya van,
Krisztina könyvtáros, Réka még keresi a

helyét a világban, most éppen könyvelést
tanul.
Igazi hobbija nincs, régebben nagyon
érdekelte a mikroelektronika, aztán a számítógépek. Szeret fényképezni, és szívesen
hallgat hangos könyveket is. Igazából a
ház és a kert körüli végtelen sok tennivaló
mellett kevés szabadideje marad, ha mégis, akkor szívesen kirándulnak a környéken, például Gemencben, Sötétvölgyben
vagy egy kicsit messzebb, amikor van rá
lehetőség. Legfontosabb dolog az életében,
megtalálni egyfajta harmóniát, egyensúlyt
a dolgok közt. Úgy gondolja, hogy nagyképű lenne, ha azt állítaná, hogy ez neki
maradéktalanul sikerült. Ha csak a munka-magánélet párost nézi, ez már akkor
sem egyszerű, hol az egyik oldal, hol a másik lendül túl egy kicsit, de legalább meg
kell próbálni, törekedni kell rá.

Orbán O

gozott, ahol biztonságtechnikai rendszerek telepítésével,
karbantartásával foglalkozott.
2003 vége felé adódott munkalehetőség Pakson, amel�lyel élt is. Így került a Szimulátor Osztályra karbantartó
műszerész munkakörbe 2004 januárjában. Az első években az ATOMIX Kft. alkalmazásában állt, majd 2006 októberétől az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. dolgozója.
2007 augusztusában nevezték ki az üzemeltetési csoport vezetőjének. Csoportjuk feladata a szimulátor napi
szintű üzemeltetése, az itt folyó képzések hátterének folyamatos biztosítása, probléma esetén a gyors, elhárító
megoldások végrehajtása. Az őszi és tavaszi képzési időszakban két műszakban dolgoznak. Munkájuk a vezénylői izzócserétől a műszerek kisebb szerelésén át a számítógépek javításáig tulajdonképpen mindent felölel.
A valós blokkvezénylők homlokképein történő változásokat ők is igyekeznek lekövetni, ezeket a módosításokat a nyári vagy téli képzési szünetben a lehetőségeikhez
mérten saját erőből, maguk végezik.

Feladatai közé tartozik még a szimulátor hardverdokumentációinak naprakészen tartása, új beépítések, módosítások dokumentálása. Péter foglalkozik a Szimulátor
Osztály működéséhez szükséges anyagok és tárgyi eszközök igénylésével, az esetleges kisebb külső munkák megrendelésével. Az üzemeltetési csoport műszakbeosztását
is ő készíti.
Szekszárdon él családjával, 7 és 3 éves kislányai vannak.
Péter is azon szerencsés emberek közé tartozónak vallja magát, akiknek a munkájuk egyben a hobbijuk is. Szeret az elektronikával foglalkozni, különféle áramköröket
tervezni, építeni, elektronikai berendezéseket javítani.
Emellett az informatikára is szívesen szán időt. A sportok
közül a kerékpározás és a futás áll hozzá közel. Egyéb kikapcsolódást a filmek és a zene jelent számára, ahol éppen
tartózkodik, ott mindig szól valami – teszi hozzá. Szabadidejét két lánya is segíti beosztani.

Gyöngyösiné Nyul Petra

rülvették a technikai újdonságok, fejlesztések, amelyekre
szívesen fókuszálta figyelmét. Az Üzemviteli Igazgatóság
mérő és szakszolgálati csoportjában tevékenykedett. Időközben elvégezte a nagyfeszültségű kábelmérő kocsi, mérésvezetői tanfolyamot is.
Közben letöltötte a sorkatonai szolgálatot 1986–88
között, ekkor került először kapcsolatba a Paksi Atomerőművel, mivel ide osztották be az építő műszaki zászlóaljba.
Leszerelése után nősült meg, paksi lány volt a párja, így
ő is nyitott volt az atomerőmű – mint potenciális munkahely – irányába. Végül Pakson kezdték meg közös életüket.
1988. november 1-jén vették fel társaságunkhoz, jelenleg is itt, a Szimulátor Központban dolgozik mint műszerész.
Napi munkájához tartozik a blokkszimulátor hardverének üzemeltetése (például: regisztráló műszerek, ki-

jelzők, monitorok, kapcsolók, kábelrendezők, hálózati és
digitális kábelrendszerek kiépítése-javítása), a számítógépes és elektromos rendszerek elindítása-lekapcsolása,
javítása, fejlesztési munkákban való közreműködés is.
Elmondása szerint jól érzi magát ebben a környezetben,
hiszen magasan fejlett technológiákkal ismerkedhetett itt
meg és dolgozhat nap mint nap. Ráadásul nincs két egyforma nap, rendkívül változatosak a feladatok.
Gábornak három gyermeke van: Bernadett 24, Gábor
21 és Friderika 17 éves.
Bernadett lánya már kirepült a családi fészekből –
mondja –, ő Budapesten él a párjával. Gábor az Ódudai
Egyetem villamosmérnöki karán tanul jelenleg. Friderika
pedig Pécsett, a Művészeti Gimnáziumban alkalmazott
grafikus szakon folytatja tanulmányait.
Szabadidejében szeret zenét hallgatni és a kertben tevékenykedni.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Vájer Attila

szimulátor műszerész
1965. augusztus 7-én született
Pakson. Itt járt általános iskolába és gimnáziumba is. A középiskola után Szekszárdon tanult,
RTV-műszerészként végzett, majd – az azóta már megszűnt – Gelkánál helyezkedett el. 1990-ben társult egy
volt kollégájával, és belépett az ő vállalkozásába, a paksi lakótelepen lévő Mini Szervizbe. Televíziók, videók és
egyéb híradástechnikai eszközök javításával foglalkoztak.
Hét évvel ezelőtt került a Paksi Atomerőmű Szimulátor
Osztályára műszerésznek. Tevékenysége a szimulátor karbantartására és probléma esetén a hibák elhárítására terjed
ki, az oktatási tevékenységet pedig a szükséges feltételek
biztosításával és a fejlesztések megvalósításának támogatásával segíti.

26 éve házas, a felesége szintén az atomerőműben dolgozik, titkárnő a Biztonsági Főosztályon. Van egy 25 éves
lányuk és egy 20 éves fiuk. Mindketten az Energetikai Szakközépiskolában végeztek, Dóra pénzügyi-számviteli ügyintéző, Dávid informatika szakon. Dóra idén januárban államvizsgázott, jelenleg Budapesten dolgozik, az RTL Klub
részére műsorokat gyártó IKO Média Group tulajdonosának személyi asszisztense. Dávid most végzett a technikusi
képzésen, egyelőre – halasztva a továbbtanulást – munkát
keres.
Attila szabadidejében rendszeresen fut, két alkalommal
részt vett a Pakson megrendezett Atomfutáson. Az idei évben elvégzett egy alapfokú angol tanfolyamot.
Szeret barkácsolni, a bútoraikat is többnyire ő készíti.
A családdal sokat járnak a Dunára, sőt van egy maga építette csónakja is. Alapító tagja a Dunát szerető emberek által létrehozott LADIK Egyesületnek.
GYNYP

12

2014. július

Régi motorosok

Hegedűs József és János

A Paksi Atomerőműben alkalmazott szakmákat és azok képviselőit bemutató sorozatunkban e hónapban egy testvérpárral,
Hegedűs Józseffel és Hegedűs Jánossal beszélgettünk. Mindketten műszerészek, József a KAIG Üzemfenntartási Főosztály Automatika Osztályán az Elosztói Rendszerek
Csoportban, János a Villamos Mérések Csoportban dolgozik.
Hegedűs József és Hegedűs János 1957. október 25-én ikrekként születtek Dunaújvárosban. A középiskolát mindketten Budapesten,
1972-tól 1976-ig az Üteg utcai Villamosenergia-ipari Szakközépiskolában végezték. 1976ban együtt kezdtek első munkahelyükön, az
erőmű területén dolgozó VERTESZ-nél. 1979
márciusában az Üteg utcai szakközépiskolában
technikusi oklevelet, decemberben Villamos
művezető II. képesítést szereztek. A kötelező sorkatonai szolgálatot követően 1982-ben
szintén együtt nyertek felvételt az erőmű Automatika Osztályára.

József a házi üzemű berendezésekkel foglalkozó csoporthoz került, ahol a 6 kV-os és
0.4 kV-os elosztói rendszerekhez kapcsolódó
tápvezetékek, automatikák, működtető körök
üzembe helyezése lett a feladata. Jelenleg fő
tevékenységük a 6 kV-os rekonstrukcióhoz kötődik, ennek során új technológiákat kap a 6
kV-os betáp, illetve annak leágazási védelme.
József 2008-ban kiváló karbantartói díjban
részesült. Családjával Bölcskén él, hozzátette, a
középiskola után az erőmű „hozta haza”, 1984ben építették családi házukat, azóta is szeretnek a községben élni. Szabadidejében kedvenc
időtöltése a horgászat.
János az Automatika Osztályon a főberendezésekkel foglalkozó csoporthoz, mai nevén
a Speciális Mérések Csoporthoz került, ahol
a generátorokkal, a generátor-, transzformátor-, motor- és a 6 kV-os elosztói rendszerek
védelmeinek karbantartásával foglalkozik.
Mielőtt azt a Mavir átvette, a 400/120-as állomás is hozzájuk tartozott. Részt vett a generátorvédelmek rekonstrukcióiban, a transzformátorvédelmek cseréiben. Hozzátette, bár
a nagyobb volumenű munkákat befejezték,
nemrég elkezdődött a 6 kV-os elosztók védelmi rekonstrukciója, ennek során az összes leágazás új, digitális védelmet kap.
János élettársával szintén Bölcskén él, testvéréhez hasonlóan, ha alkalma adódik, szeret
horgászni a Dunán.


Kárpáti Viktor

Fiataljaink
Bemutatjuk
Nikl Olga

gazdasági elemzőt
fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű
újonnan
belépő,
fiatal kollégáit bemutató rovatunk
következő szereplője Nikl Olga, a Jóléti
Osztály gazdasági elemzője, aki az idei év
februárja óta erősíti társaságunk kollektíváját.
1991-ben született Szekszárdon, de gyermekkora óta Pakson él, általános, valamint középiskolai éveit is itt töltötte. Gimnáziumi tanulmányai befejezését követően Veszprémben
tanult tovább, ahol a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán emberi erőforrás
alapszakon végzett, majd mesterképzés keretében a logisztikai menedzser szakon tanult
tovább.
Pályakezdőként a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségén kezdett el
dolgozni, ahol TÁMOP-mentorként elsősorban a foglalkoztatást elősegítő tanfolyamok
szervezésével foglalkozott, valamint a pályázatokkal kapcsolatos szervezési, tervezési és
adminisztrációs feladatokat látott el.

Az atomerőmű Jóléti Osztályán 2014
februárja óta dolgozik gazdasági elemző
munkakörben. Feladatai közé tartozik a
pénzügyi és gazdasági mutatók tervezése, pénzügyi beszámolók előkészítése,
teljesítésigazolások készítése. Az osztályon a
beilleszkedés gyorsan ment számára, segítőkész és barátságos kollégákat ismert meg az
elmúlt időszak során.
A munka mellett a tanulás is feladatot jelent Olga számára, jelenleg a mesterszakos
diploma megszerzéséhez szükséges dolgozat elkészítése jelent számára komoly elfoglaltságot. Felsőfokú angol és középfokú
német nyelvvizsgával már rendelkezik, de
foglalkoztatja az orosz nyelv tanulása is. A közeljövőben a munka területén szeretne minél
több tapasztalatot szerezni, célja meglévő
szakmai tudásának fejlesztése, széles körű ismeretek elsajátítása.
Olga jelenleg szüleivel él, szabadidejét
többnyire barátaival és a családjával tölti.
Szeret aerobikozni, ha ideje engedi a kosárlabda- és labdarúgó-mérkőzésekre is szívesen jár. Nyári időszakban barátaival előszeretettel hódolnak kedvenc hobbijuknak, és
felkeresik Magyarország népszerű könnyűzenei fesztiváljait.

Krausz Attila

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Szakmák az atomerőműben

Számunkra, akik régebben dolgozunk
az erőműben, a Rozika név egyet jelent
Madács Rozáliával, aki a Gazdasági
Igazgatóság Iratkezelési Csoportjában
dolgozik gazdasági ügyintézőként. Őt,
a fürgeléptű, mosolygós kolléganőt választottuk sorozatunk következő riportalanyaként.
– Annak idején, huszonéves paksiként
hogyan fogadtad a hírt, hogy Pakson atom-

erőmű épül?
– Mint minden paksi fiatal, munkalehetőséget, megélhetési forrást, a fejlődés lehetőségét láttam az építkezésben.
– Hol jártál iskolába, milyen tanulmányokat folytattál?
– Általános és középiskolába is Pakson jártam. A Vak Bottyán
Gimnáziumban 1976-ban érettségiztem. Ezt követően gyors- és gépíró iskolában tanultam tovább, ahol 1979-ben kiváló eredménnyel
végeztem. 1983-ban mozigép-kezelői, míg 1988-ban telexkezelői
végzettséget is szereztem.
– Mikor kerültél az erőműbe, milyen volt itt dolgozni a kezdeti
időkben?
– Korábban más munkahelyem is volt, hisz az érettségi után ismeretség nélkül irodába bekerülni szinte lehetetlen volt. A paksi
postán vállaltam munkát. Ekkor már folyt az erőmű építése. Akkoriban még a vezetékes telefonok fénykorát éltük, központon keresztüli
kapcsolási lehetőséggel folyt a telefonálás. Fax és számítógép sem
volt. Ahogy haladt az építkezés, megkezdték a leendő személyzet kiképzését, betanítását külföldön. A postai levél küldése bonyodalmas
volt akkoriban, sokszor hetekbe is tellett, mire a feladott küldemény
elért a címzetthez. A telexszolgáltatás bevezetése nagy fejlődést jelentett, hisz a címzett állomás számának feltárcsázásával azonnal
lehetőség nyílt a levelezésre. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1979.
október 1-jén nyertem felvételt telexkezelőként. Szép és érdekes feladatokkal teli időszak volt. Szerettem a munkámat, sok kellemes
emlékem van erről az időszakról. Anyagot rendeltünk az építkezéshez, a szükséges betanulások ügyintézése, a telexkezelés mellett a
postázásba is besegítettem. A kimenő levelek iktatása, postázása, a
beérkező közlönyök, folyóiratok nyilvántartásba vétele, szétosztása
volt a feladatunk, amit sok kedves, ma már a cégnél más beosztásban dolgozó kolléganővel végeztünk az ügyirat-kezelési csoportban
Lászlóné Németh Ilona akkori csoportvezető irányítása mellett. Abban az időben még egyetlen, központi fax működött, a fénymásoló
az irodaépület 7. emeletén került kialakításra. Az Igazgatási Osztályt akkor Páli Etelka vezette, akinek nyugdíjba vonulását követően
megszűnt az osztály, s nemsokára rá a telexkezelői munkaköröm is.
A számítástechnika, a hírközlés robbanásszerű fejlődése óriási változásokat hozott a munkánkban, régi feladataim közül a postázási tevékenység az, ami napjainkig a legfontosabb munkafeladatom
maradt. Kimenő posta, irattározás, iratkezelés. A kimenő levelek ide
kerülnek hozzám, én ezt számítógépes rendszerben rögzítem, a csomagokat összekészítem.
A nyilvántartást számítógéppel végzem egy postaprogrammal,
amely ugyanolyan, mint amit a postán is használnak. A küldemények egy postakönyvben kerülnek összesítésre, majd a postára. Szeretem a munkámat, amit mindig elismertek, Kiváló dolgozó kitüntetésben is részesültem.
– Az elmondottakból is látszik, hogy figyelmet, összpontosítást
igénylő feladat, amit végzel. Mivel töltöd szabadidődet, mivel tudsz
kikapcsolódni?
– Legkedvesebb időtöltésem a kézimunkázás, ezen belül is gobelinvarrás, a csipkehorgolás. Szeretek sütni, főzni is, mert azt vallom,
a házi készítményeknél nincs jobb.
– Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik most kezdik munkájukat az atomerőműben?
– Legyenek olyan elhivatottak, mint annak idején mi voltunk.
Szeressék a munkájukat, legyenek büszkék arra, hogy itt dolgoz
hatnak.

Bíróné Nyers Tünde
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Lezárult a HAY munkakörelemzés- és értékelés
2014. július 1-től
a Paksi Atomerőműnél megtörtént
a HAY munkakör
értékelésen alapuló bérrendszerre
való átállás. Az új
rendszer indulását mintegy 2,5 éves előkészítő munka előzte meg, amelynek
részleteiről, valamint a munkavállalókat érintő változásokról kérdeztem Bognár Péter humán igazgatót.
– Milyen megfontolásból döntött a munkáltató az új munkaköri struktúra kialakítása mellett?
– Társaságunknál már a 2000-es évek
eleje óta napirenden volt egy, a vállalat
valamennyi munkakörét magába foglaló,
egységes munkaköri struktúra kialakításának gondolata. Az elmúlt évtizedben több
alkalommal tettünk kísérletet életképes,
valamennyi szervezet konszenzusán alapuló struktúra kialakítására, ezek a kísérletek
azonban nem vezettek eredményre. 2011
őszén, az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. kezdeményezésére indult útjára az a
munkakör értékelési projekt, amelynek célja társaságcsoport szinten olyan egységes,
átlátható struktúra kialakítása volt, ami alapul szolgálhat a HR folyamatok integrált kezeléséhez, ideértve a toborzás-kiválasztás, a
képzés-fejlesztés, a teljesítmény menedzsment, a karrier-, tehetség menedzsment
és a javadalmazás politikai programok kidolgozását, bevezetését. A projekt külső
tanácsadója az MVM Zrt. által kiválasztott
HAY Menedzsment Tanácsadók Kft. volt, a
helyi szintű munka vezérigazgatói szinten
is kiemelt prioritásban részesült.

– Röviden hogyan lehetne összefoglalni
az elmúlt időszakban elvégzett munkát?
– A projekt első fázisában a vezetői
(menedzseri) munkakör értékelések történtek meg. Lezajlottak a vezetői interjúk
és a munkakörök tartalmának, tevékenységeinek feltárása (célok, felelősségek, tudáskövetelmények), megismerése. Az interjúk
eredményeként elkészültek azok a vezetői
munkakör elemzések, amelyek alapjául
szolgáltak a munkakör értékeléseknek.
Első körben az MVM Zrt. majd az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezető munkakörei
kerültek besorolásra. Ezt követően az értékelés fokozatosan kiterjesztésre került
a többi tagvállalatra is. A vezetői munkakör értékelési projekt 2012 novemberében
zárult.
A második ütemben megkezdődhetett
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem vezetői munkaköreinek elemzése és kategóriákba sorolása. Ennek során az igazgatóságok
vezetői (osztályvezetői szinttel bezárólag)
workshop keretei között értékelték a szervezeti egységeikhez tartozó beosztotti
munkaköröket a tanácsadó által ismertetett
módszer segítségével. A vezetők áttekintették a munkaköri tartalmakat, felmérték az
egységesítési, egyszerűsítési lehetőségeket.
Számba vették a munkakörszám csökkentésének lehetőségeit és sor került a hasonló
feladatokat ellátó munkakörök szintenkénti differenciálására is. A workshopokon az
érdekképviseletek megfigyelőként lehettek
jelen, valamint külön konzultáció keretében tájékoztatást kaptak a projekt folyamatáról.
A tanácsadó segítségével kialakított
munkaköri struktúrát a szakmai szerve-

zetek többszörösen áttekintették, majd a
szervezetek közötti kereszt-funkcionális
egyeztetéseken megszületett az a konszenzus, amelynek végeredményeként elkészülhetett a társaság valamennyi, nem vezető
munkakörét tartalmazó munkaköri mátrix.
Ezzel párhuzamosan, 2013. augusztus
2-án a munkáltató és a munkavállalói oldal
által aláírásra került az MVM csoportszintű megállapodás a munkakör értékelési- és
besorolási rendszer alapelveiről és a bérpolitikai célkitűzésekről, amely rendelkezik
a HAY értékelésen alapuló bérrendszerre
való átállás feltételeiről. A megállapodásban leírtak szerint megtörtént a besorolási
struktúrára épülő pótlékolt/nem pótlékolt
bérsáv rendszer kialakítása, az egyes munkavállalók HAY rendszer szerinti besorolása és a fizetési adattábla elkészítése.
Szintén a csoportszintű megállapodásban leírtaknak megfelelően, több hónapig
tartó konzultációsorozat végeredményeként 2014. június 26-án a helyi szociális
partnerek is megállapodást kötöttek. Ebben a felek rögzítették a HAY értékelésen
alapuló bérrendszerre való átállás feltételeit, anyagi kihatásait, időtávját, az egyes
HAY kategóriákhoz tartozó sávok minimum értékeit és a kategória minimumoktól elmaradók bérrendezésének szabályait.
A felek megállapodtak továbbá a kategória
minimumoktól elmaradók felzárkóztatása
céljából rendelkezésre álló mozgó bér keret
teljes felhasználásáról. A változások a Kollektív Szerződésben is átvezetésre kerültek.
– Milyen módon érintik a változások a
munkavállalókat?
– A munkavállalók az első eredményekkel 2014 januárjában, az új munkaköri meg-

nevezésüket tartalmazó munkaszerződésük kézhez vételekor találkozhattak. 2014.
július 15-ig a munkavállalók megkapják a
HAY besorolási kategóriájukat tartalmazó tájékoztatókat is. Azok felzárkóztatása,
akik munkabére a besorolási kategóriájuk
alapbér minimum értékétől elmarad, az
osztályvezetőikkel egyeztetve történik meg
2014. július 1-jei hatállyal. A felzárkóztatást követően fennmaradó mozgó bérkeret
maradványt a szociális partnerek megállapodásának megfelelően a munkáltató 2014. január 1-jei hatállyal, egységesen
1,3%-os mértékű alapbérfejlesztésre fordította, amely a 2014. július havi munkabérrel kerül kifizetésre. Fontos változás, hogy a
jövőben az újonnan felvett munkavállalók
esetén az alapbér minimum nem lehet alacsonyabb, mint a besorolási kategóriához
tartozó alapbér minimuma.
Kiemelendő, hogy automatikus bércsökkentésre a munkaköri besorolási kategória felső (maximum) értékét túllépők
esetében sem kerül sor, e munkavállalókkal
kapcsolatban bérintézkedésre minden alkalommal az egyéni vizsgálatot követően
lesz lehetőség.
A munkáltató a jövőben a munkakörök
értékelését illetően az érdekképviseletek
számára évente egy alkalommal véleményezési lehetőséget biztosít, amelynek során a kifogásolt eredmények esetén felülvizsgálat kezdeményezhető. A besorolási
kategóriákhoz tartozó alapbér-minimum
értékek felülvizsgálatára az éves bérmegállapodási tárgyalások során lesz lehetőség.


Krausz Attila

Az egészségbiztosítás mint új béren kívüli juttatás a Paksi Atomerőműben
fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
munkavállalói 2014. augusztus 1-jétől vehetik igénybe a
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szerződés keretében nyújtott egészségbiztosítási
szolgáltatásokat. A konstrukció
kialakításával kapcsolatos háttérmunkákról és a juttatás igénybevételéhez fűződő
fontosabb tudnivalókról kérdeztem Stolczenbachné Nagy Krisztinát, a Humánpolitikai Főosztály
vezetőjét.
– Milyen megfontolásból került sor az egészségbiztosítási szolgáltatás mint juttatás bevezetésére és melyek voltak a konstrukció kialakításának főbb lépései?
– A juttatási forma bevezetésének gondolata 2013ban fogalmazódott meg az MVM Csoport szintjén,
amelyhez a jogi szabályozás kedvező feltételei megfelelő
alapot szolgáltattak. 2013. augusztus 2-án került aláírásra az MVM Csoport 2013. évi csoportszintű bér- és szociális megállapodása, ami az egészségbiztosítási konstrukció kidolgozása céljából munkacsoport felállítását is
előírta. E munkacsoportban a munkavállalói oldal mellett a munkáltató részéről egy-egy taggal az MVM Zrt.,
az MVM OVIT Zrt., az MVM Kontó Zrt. és az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. is képviseltette magát.

Az összeállított program megvalósítására cégcsoportszinten pályázati kiírás történt, amire a Medicover Biztosító adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ezt követően került
kidolgozásra az a konstrukció, melynek a cégcsoport
valamennyi, a biztosítotti nyilatkozatot aláíró munkavállalója kedvezményezettje. A cégcsoport nyugdíjasai
számára egy szűkített paletta szintén rendelkezésre áll,
némileg eltérő feltételekkel.
– Mi a konstrukció lényege, milyen változást jelent az
atomerőmű munkavállalói számára a juttatás bevezetése?
– 2014. március 18-án az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. 2014. évi bér- és szociális megállapodása rögzítette, hogy az egészségtudatosság támogatása érdekében a
munkáltató egészségbiztosítási támogatást nyújt munkavállalói számára. A szolgáltató által az MVM Csoport
részére összeállított egyedi konstrukció tartalmaz egy
Alapcsomagot, egy Kiegészítő csomagot, valamint lehetőséget kínál a családtagok és a nyugdíjas munkavállalók
biztosítására is. A szolgáltatás többek között lehetővé teszi szakorvosi ambuláns vizsgálatok és kezelések, laborvizsgálatok, képalkotó és más diagnosztikai vizsgálatok,
ambuláns műtétek, járóbeteg-ellátás, kis traumás ellátás,
házi vizitek, terhes gondozás, fizioterápia, gyógytorna
igénybevételét, preventív vizsgálatok elvégzését, műtétek, kiemelt kórházi ellátás, fogászati kezelések igénybevételét, szűrővizsgálatokon történő részvételt. A tevé-

kenységi körben ellátásszervezés és 24 órás egészségügyi
tanácsadás is szerepel. Az Alapcsomagban megtalálható
szolgáltatások igénybevétele ingyenes, a Kiegészítő csomagot a kedvezményezett munkavállaló havidíjfizetés
ellenében veheti igénybe. A kedvezményezettek egy hatékony és magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásban részesülnek, amihez gyors és egyszerű ügyintézés
párosul.
– Milyen módon részesülhetnek a munkavállalók a
juttatásban, hol és milyen módon juthatnak bővebb információkhoz?
– A szolgáltatások a Medicover Biztosító folyamatosan bővülő egészségügyi hálózatán keresztül vehetők
igénybe. A kedvezményezettek a nyilvántartási tagszámot tartalmazó plasztik ügyfélkártyát kapnak, amely
segít az azonosításban a vizsgálatokra történő jelentkezések során. A szolgáltatások igénybevétele a telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül történő időpontfoglalással
történhet.
Az elmúlt időszakban a munkáltató által szervezett
előadásokon a biztosító munkatársa nyújtott információt a részletekkel kapcsolatban, illetve valamennyi, a
szolgáltató által átadott tájékoztató anyagot elérhetővé tettünk a társasági portálon. További információt a
munkavállalók a Medicover Biztosító 24 órás ügyfélszolgálatán keresztül kérhetnek. 
Krausz Attila
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Műszaki Alkotói Pályázat
Harmadik díjas pályázatok
08. Felbórozás optimalizálása
Tarnóy László, Számel László
Az üzemanyag-átrakás végrehajtásához a primer köri nyomást le kell csökkenteni és a fővízkört le kell hűteni. A lehűtés feltételeként a fővízköri bórsav-koncentrációt meg kell
növelni („felbórozni”) az előírt koncentrációra.
A paksi felbórozás időtartamát a finnországi (Loviisa 1,2)
erőműével összevetve, megállapítottuk, hogy a paksi felbórozás tovább tart. A különbségeket értékeltük, és a finnországi felbórozás menetének részletesebb megismerése
érdekében adatszolgáltatást kértünk a loviisai kollégáktól.
A beérkezett válaszok elemzése alapján:
– Loviisában a primer kör felbórozása a paksinak megfelelő ~40 t/h-s vízcsere segítségével történik (szimulációs
program alapján, RITSZIM-2000 igazolásra került).
– A fővízkör 14 g/kg-os bórkoncentrációjának elérése
2,5 óráig tart, ami gyorsabb, mint a paksi felbórozási ütem.
Az eltérés oka ekkor még nem volt ismert (2,5 óra alatt nálunk 10 g/kg koncentráció érhető el). A már említett szimulációs program segítségével igazoltuk, hogy a csak 40 g/
dm3-es bórkoncentráció bejuttatása kedvezőbb.
– A finn MÜSZ-előírás (a hazaival analóg módon) a beállítandó primer köri bórsav-koncentrációt a zónalehűtés
alatti szubkritikus állapotban tartásához szükséges, effektív
üzemidőtől függő értékben határozza meg.
– A loviisai lehűtési technológia leállítási időre optimalizált. A felbórozás tekintetében ez a fenti korlátozás mielőbbi teljesítését jelenti. Ennek érdekében a felbórozás alatt, a
szükséges leállási bórkoncentráció fővízköri elérését követően (2 óra elteltével 10-12 g/kg érték körül) feltöltik leállás
alatti szintre a térfogat-kompenzátort. Amikor ily módon
mindkét térfogatban a leálláshoz szükséges koncentráció
biztosított, akkor azonnal megkezdik a blokk lehűtését, a
térfogat-kiegyenlítő és a fővízkör homogenizálása (kikeverés) nélkül.
– A kikeverés a lehűtés gőzpárnás nyomástartása alatt
végig folyamatban van, ebben a szakaszban fejeződik be.
– A bórsav-koncentráció igazolására az online mérőrendszert és mintavételezéses laborméréseket egyaránt
használják. Ha az automatikus mérőrendszer és a félóránkénti kézi mintavétel is elégséges koncentrációt mutat
mindkét térfogatban, akkor a lehűtés megkezdhető.
– A teljes folyamat a térfogat-kiegyenlítő feltöltésével
együtt 3 órát vesz igénybe (szemben a paksi 7 órával).
A tapasztalatok figyelembevételével a paksi felbórozási
gyakorlat optimalizálására két javaslatot készítettünk, attól
függően, hogy a változtatás „csak” kezelési (KU) és tesztelési
utasítás (TU) módosításával jár, vagy a MÜSZ (Műszaki üzemeltetési szabályzat) módosítását is igényeli. A kezelési és
tesztelési utasítás módosításával járó változatra programot
készítettünk, mely 2013-ban mind a 4 blokkon sikeresen
végrehajtásra került. A biztonság fennmaradását a programhoz készített biztonsági elemzés biztosítja. A blokkokon végrehajtott program szerint tevékenységek igazolták,
hogy a felbórozás műveletét rövidebb idő alatt is el lehet
végezni (7 óra helyett 5 óra alatt), így a lehűtés hamarabb
kezdhető.

fotók: Gyulai János

Tarnóy László, ÜIO
– Budapesten születtem, 1968-ban.
1975-ben családom Szekszárdra költözött, az általános iskolát már itt végeztem. A Garay János Gimnáziumban
érettségiztem, majd a BME Gépészmérnöki Kar paksi energetikai szakán
szereztem diplomát 1990-ben mint
hő- és atomenergetikus. Még ebben
az évben kezdtem el dolgozni a PAV-nál először primer köri
gépészként, majd 3 év minőségbiztosítási területen töltött

kitérő után az operatív üzemviteli terület különböző beosztásaiban. 2001-ben sikeres blokkügyeletesi hatósági vizsgát tettem, és 2010-ig a 4. blokki D műszakban BLÜGY-ként
dolgoztam. Közben 2003-ban a BMGE Nukleáris Technikai
Intézeténél atomtechnika szakmérnöki képesítést szereztem. Jelenleg az Üzemirányítási Osztály főtechnológusaként üzemvitelt érintő műszaki feladatokkal foglalkozom.
Nős vagyok. Feleségem, Adrienn pillanatnyilag 3 kamaszodó fiunk életét kormányozza. A fiúk (Áron, Dani, Bence) 7.
osztályosok, és aktívan sportolnak az ASE kosárlabda-szakosztályában. Szabadidőmet szeretem a családommal tölteni, időnként meghívjuk barátainkat egy jó halászlére vagy
köcsögös babra. Hobbim az utazás, a kertészkedés, a motorozás és a tenisz.
Számel László, ÜIO
1990-ben pályakezdőként helyezkedett el az atomerőműben.
Az Üzemirányítási Osztály technológiai csoportjában dolgozik. Feladata
az osztályhoz tartozó kezelési utasítások karbantartása, az osztályt érintő
átalakítások, újítások véleményezése,
eltérő üzemi állapotokra üzemviteli
utasítás készítése. Rendszeresen visszatérő feladata a blokkok paramétereinek vizsgálata leállás, illetve blokkindítás
során. Munkájáért több elismerésben részesült, például kiváló üzemeltetői díj, vezérigazgatói dicséret. Nős, két gyermek apja.

14. Technológiai kondenzátorok
hőátadásának megőrzése korszerű
tisztítási technológiák alkalmazásával
Kern Álmos, Bácskai Péter István
A lehűtő rendszer olyan szekunderköri technológiai rendszer, mely leállított reaktor mellett alkalmas arra, hogy a
primerkörből hőt vonjon el, vagy a blokk indítása során
segítse az üzemi hőmérséklet elérését. Egy blokkhoz egy
lehűtő rendszer tartozik, amely két önálló párhuzamos
ágból, az RR30 és RR31-es ágakból áll. Ezen rendszer része az áganként egy lehűtő (technológiai) kondenzátor, az
*0RR30W001, és a *0RR31W001, melyet a biztonsági hűtővíz rendszer lát el hűtőközeggel (nyers Duna víz). A technológiai kondenzátorok szénacél csőkötegeit 2006-ig
korrózióálló alapanyagúra cserélték. Így viszont még megfelelően, de ~20%-kal rosszabb hatásfokkal üzemelnek.
Ráadásul a hőátadó csövek belső felületén az üzemidővel
arányosan lerakódások is keletkeztek – tovább rontva a
helyzetet nagymértékben rontották a hőelvezetési képességet.
A Gépész Műszaki Osztály az üzemi és a karbantartási tapasztalatokat elemezve arra a következtetésre jutott,
hogy az 1-4. blokki technológiai kondenzátorok hőátadó
csöveit meg kell tisztítani a lerakódásoktól.
Az alkotói pályázat kétféle tisztítási technológiát tárgyal, amely kísérleti jelleggel majd a 2013-as évben üzemi
berendezéseken is kipróbálásra került: magasnyomású víztechnikai tisztítás (1250 bar), vegyi tisztítás (A1-Savas kémhatású, speciális tisztító készítmény).
A hosszú távú üzemeltetés kiszolgálásához, valamint a
berendezések működésének a szinten tartásához szükséges volt olyan tisztítási eljárásokat kidolgozni, amivel biztosíthatóvá vált az üzembiztonság, a hőátadó csőtisztítás
hatékonysága, a tisztításhoz rendelkezésre álló időtartam
rövidítése, maximális kihasználása. A 2013-ban kidolgozott, elfogadott magasnyomású tisztítási módszerrel a tartalék, leselejtezhető csőköteg minősítést kapott, kiszerelt
csőkötegeken elvégeztük a szükséges ellenőrző próbákat.

A magasnyomású vizes technológiával végrehajtott tisztítások ellenőrzésénél különböző pozíciókból kivágtunk
hőátadó csöveket, és azokat félbevágva ellenőriztük a belső
felületek állapotát, esetleges sérüléseit. A vizsgálatok alátámasztották, hogy a felületi érdesség változása vagy a magasnyomású technikától származó bemaródások, sérülések
nem voltak láthatóak a hőátadó cső belső felületén.
A tisztítás belefért a rövid átrakás alatti munkáknál
biztosított időbe, a lerakódások eltávolíthatóak voltak, a
hőcserélő a visszaindulásnál megfelelően üzemelt az üzemeltető szerint. A következő tisztításokat a nagy átrakások
idejére ütemeztük.
Kern Álmos, GMO
– Szekszárdon születtem 1982. augusztus 4-én. Szüleim tősgyökeres
paksiak. Iskoláimat is itt végeztem
(Bezerédj Általános Iskola, Vak Bot�tyán Gimnázium), de a főiskolai diplomámat a Dunaújvárosi Főiskolán
kaptam meg 2006-ban mint karbantartó gépészmérnök. A dipomamunkához szükséges ipari
gyakorlatomat 2005. júniustól decemberig az erőműben,
a KIO-n töltöttem. A Partner Kft. alkalmazásában kezdtem
dolgozni 2007-től technológus mérnökként az Armatúra
Karbantartó Osztályon, majd 2009-ben kerültem a Gépész
Műszaki Osztályra, a Nyomástartó Berendezések Csoportba (ERBE-sként) mint gépésztechnológiai szakértő. A Paksi Atomerőmű állományába 2010. március 1-jén vettek át
berendezésmérnökként. Munkakörömhöz az erőmű primer
és szekunder köri technológiai tartályainak, hőcserélőinek,
szűrőinek karbantartási munkáinak szervezése, ütemezése, helyszíni ellenőrzése, javításuknak engedélyezése és
műszaki elemzések készítése, a berendezések műszaki állapotának szinten tartása tartozik. Szabadidőmben szívesen utazunk a párommal Magyarország különböző tájaira.
Szeretjük aktívan tölteni a szabadnapjainkat. A kollegákkal
nagyon jó a kapcsolat, gyakoriak a közös túrák, az összejövetelek, bulik.
Bácskai Péter István, RKO
– Budapesten születtem, 1960. október 17-én, majd a Budavári Általános
Iskola, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, végül a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola következett, ahol gyártástechnológus mérnök lettem. ’96-ban kaptam
diagnosztikai szakmérnök diplomát
a Budapesti Műszaki Egyetemen. Több 3 fokozatú anyagvizsgálói képesítést is szereztem, míg korábban az Anyagvizsgálati Osztály Roncsolásmentes Laborjában dolgoztam.
Jelenleg a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztály HAVARIA (most VTMKCs) csoportjában végzem munkámat.
Nős vagyok, két leány atyja. Feleségem, Erzsi a rendelőben
audiológiai szakasszisztens. Nagyobbik lányom, Viki révén
nagypapi vagyok. Kisunokám, Anna már csaknem kétéves.
Vőmuram, Robi a tenyerén hordozza őket. Kisebbik lánykám, Csenge, még a Vak Bottyán hatosztályos tagozatának
diákja. Hobbim az öreg autóm (Citroen XM), a kiskutyám
(tibeti masztiff-hovawart keverék), a kertészet és a pipa.
A Dunaszentgyörgyi Ezredéves Kert- és Borkultúra Kör társelnökeként szervezem a közösség működését és rendezvényeit. Az Aranyfüst Budapesti Pipázók Klubjának tagjaként
pedig pipaversenyeken veszek rész bíróként, de többször
megtiszteltek a levezető elnöki tiszttel is. Tavaly országos
pipaversenyt is sikerült szerveznem Dunaszentgyörgyre,
melyen nagy örömömre nemcsak országos, de Európa- és
világbajnokok is részt vettek.
gyulai
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YES WANO
YES WANO címmel tartotta meg első fórumát
Lakatos Gábor, a WANO helyi képviselője, azzal
a céllal, hogy népszerűsítse a fiatal szakemberek
körében a WANO munkájában való részvételt.
Hátterét az adta, hogy a fiatalok aránya rendkívül alacsony a WANO programjain, rendezvényein. Ennek apropójából kértünk tájékoztatást
Lakatos Gábortól.
– Mit jelent a YES WANO, és milyen céllal indult
az aktivitás?
– A YES WANO egy angol mozaik szó [Young
Expertsare Supported (YES) by WANO], amely a
fiatal szakemberek bevonását és támogatását jelenti a WANO által működtetett programokba. Ezt az
elnevezést itt a Paksi Atomerőműben találtuk ki, és
reméljük, hogy kifejezi azt a lendületet, amelyet a
fiatalok aktivitása adhat a WANO munkájában.
A tavalyi moszkvai közgyűlésén fogalmazódott meg a gondolat, hogy a fiatal szakembereket
intenzívebben kellene bevonni az atomerőművek
támogatására létrehozott WANO-programokba.
A WANO helyi képviselői kapták feladatul, hogy a
fiatalokat tájékoztassák a WANO jelenlegi támogató tevékenységeiről. Ennek céljából május 15-én
tartottuk meg az első találkozót a Paksi Atomerőműben. Reményeim szerint a YES WANO fő védnökeiként, Hamvas Istvánt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját és Nagy Sándort, az
MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatóját sikerül bevonni
a kezdeményezésbe.
– Kik, milyen feltételekkel és hogyan csatlakozhatnak az említett csoporthoz?
– A kezdeményezéshez a fiatal szakemberek önként csatlakozhatnak. A kollégákat előzetes aktivitásuk és szakmai felkészültségük alapján hívtuk meg
az első találkozóra. A megbeszélésen a meghívottak
átfogó képet kaptak a WANO tevékenységeiről, és a

hallottak ismeretében kérdéseket tettek fel a WANO
lehetőségeiről. A WANO helyi képviselője vállalta,
hogy a felmerült kérdéseket továbbítja a paksi vezetés, illetve a WANO Moszkvai Központja felé.
– Milyen lehetőségeket rejt magában a fiatalok
számára a YES WANO?
– Elsőként a fiatalok informáltságát szeretnénk
növelni azzal, hogy hírlevélben rendszeres tájékoztatást kapnak a WANO rendezvényeiről és annak

gondozásábn megjelenő dokumentumokról. Ki
szeretném emelni a „jó gyakorlatok„ publikálását,
amelynek keretében a fiatalok azokról a fejlesztésekről szerezhetnek tudomást, amelyet más erőművek már alkalmaznak. Továbbá részt vehetnek a
WANO által fiatal szakemberek számára szervezett
találkozókon és megfigyelő státuszban tapasztalatokat szerezhetnek a WANO-programokon. Nem
utolsó sorban pedig képzési lehetőséget jelent a
WANO szakértői minősítéshez.
– Mivel bátorítanád a fiatalokat a csatlakozásra?
– Ez lehetőséget ad számukra, hogy szakmai ismereteiket fejlesszék, informáltságukat növeljék, és
új kapcsolatokat építsenek ki más erőművek szakembereivel. További kérdés, érdeklődés kapcsán
bárki megkereshet, örömmel adok információt.

Laszlóczki Ivetta

Humánbiztonság

Az internet veszélyei és kockázatai fiatalkorúak tekintetében
Humánbiztonsági rovatunkban dr. Guba László humánbiztonsági főszakértő egy olyan aktuális és égetően fontos kérdéssel foglalkozik,
mint gyermekeink védelme az internet káros
tartalmaival szemben.
Nyári szünet idején gyermekeink idejük nagy részét tölthetik számítógép előtt, interneten kikapcsolódva. Ajánlott odafigyelni arra, hogy milyen
tartalmakat engedünk megjeleníteni a számítógépen vagy okostelefonon, megóvva a 18 éven
felülieknek szóló tartalomtól a fiatalabb felhasználókat.
A szoftveres szűrőprogramok használata mellett gyermekeink védelmét legmegfelelőbben a
szülői felügyelet szolgálja.
Nagyon fontos, hogy a szülő irányítsa gyermeke internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését, fedezzenek fel együtt olyan honlapokat,
amelyek a fiatalok számára érdekesek, szórakoztatóak és hasznosak lehetnek. Hívjuk fel figyelmüket, hogy ha chatszobákban beszélgetnek,
nem biztos, hogy chatpartnerük valós dolgot állít
magáról, ezért intsük őket óvatosságra.
Technikai segítség alkalmazása esetén kiindulási alap a Windows operációs rendszert futtató gépeknél a Microsoft saját szülői felügyelet
webszűrője. Az ingyenesen és magyar nyelven

is elérhető szűrőprogrammal meghatározható,
hogy a gyermekek mely oldalakat látogathatnak,
illetve letilthatóak a felnőtteknek szóló oldalak.
Egy ilyen program több tucat kategóriát azonosít,
amelyek akár egyesével is beállíthatók. A szűrés
kiegészíthető saját kulcsszólistával is.
Új elem, hogy az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény módosítása alapján a
149/A. § előírja: „Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, magyar nyelvű,
könnyen telepíthető és használható szoftver (a
továbbiakban: szűrőszoftver) internetes honlapjáról való ingyenes letölthetőségét és ezt követően
annak ingyenes használhatóságát biztosítani.” A
rendelkezés 2014. július 1-jétől hatályos. Szeptember 1-jétől pedig a nyilvános könyvtárak és
iskolák számára is kötelező lesz a szűrőszoftverek
használata.
A módosítás hatályba lépésével párhuzamosan
népszerűsítő kampány is indul a „Csendben van,
de biztonságban?” címmel, hogy felhívja a szülők
és a pedagógusok figyelmét az ingyenes szoftverek letöltésének lehetőségére.
További információk: http://mte.hu; www.biztonsagosbongeszes.org/

Laszlóczki Ivetta

Oktatók továbbképzése
Idén is sor került az atomerőművi minősített oktatók továbbképzésére azzal a céllal, hogy az atomerőmű oktatói,
instruktorai számára lehetőség nyíljon más cégeknél, oktatási intézményeknél folyó képzések megismerésére.
A képzés helyszíne a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (GAMF), valamint a
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) volt.
A továbbképzés különlegességét az adta, hogy a hazai oktatásban még viszonylag új képzési forma, a duális képzés
kecskeméti modelljét, bevezetésének eddigi tapasztalatait
ismerhették meg kollégáink a kétnapos szakmai program
során.
A továbbképzés megnyitójában Bognár Péter, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. humán igazgatója kiemelte, hogy a
témaválasztás nem véletlen, hiszen a hazai közép- és felsőoktatás közelmúltjában a duális képzés egyre komolyabb
hangsúllyal jelent meg. A program kiváló lehetőséget biztosít tapasztalatszerzésre, mivel a Kecskeméti Főiskola komoly
eredményeket ért el a duális képzés területén. Ezt követően
dr. Belina Károly professzor, a GAMF dékánja tartott előadást, aki először az idén 50 éves főiskola múltját és jelenét
mutatta be röviden. A hagyományos képzési paletta kínálatából a dékán kiemelte a járműtechnológia, a gyártástechnológia, a mechatronika oktatásának a fontosságát, de hangsúlyozta, hogy az ipar elvárásainak megfelelve, előtérbe került
a logisztika, mérnök-közgazdaságtan, valamint a járműinformatika, járműdiagnosztika mint speciális szakterület.
Ezután betekintést adott a főiskolai kar és a Mercedes-Benz
együttműködésében kidolgozott duális képzési modell megalkotásának fontosabb fázisaiba.
Üzemlátogatás keretében mód nyílt számos laboratórium
megtekintésére, ahol a főiskolai hallgatók gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt. Komoly érdeklődés kísérte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nél tett látogatást,
amely során a gépjárműgyártás egyes fázisaiba, szerelési
munkáiba nyerhetett bepillantást a csoport.

Bodnár Róbert

Tehetségnapon
mutatta be kutatását
Immár negyedik alkalommal tartotta meg
a Dunaújvárosi Főiskola a 2014. évi Szakkollégiumok Találkozója és IV. Tehetségnap rendezvényét. Ezen alkalomból hat
különböző helyen folyt konferencia, amelynek Kommunikációtudományi részlegét cégünk OVIT-os dolgozója, Keszthelyi Katalin nyerte meg, aki ezzel esélyt kapott, hogy az ősz folyamán
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is részt
vehessen. A Kommunikációtudományi szekcióban hatan mérték össze tudásukat különböző témakörökben. Katalin témája
– amely egyben szakdolgozatának tárgya is – a „Konfliktuskezelési módszerek vizsgálata munkahelyi és magánéleti viszonylatban” volt. E témában a cégen belül végzett kutatását és annak
eredményét mutatta be, melyből kitűnt, hogy a munkavállalók
konfliktuskezelési stratégiái teljesen mások munkahelyi, munkaügyi szempontból, mint magánélet tekintetében. Kutatásának
eredménye azt is nagyon jól demonstrálta, hogy az alkalmazottakat munkahelyen eredményesebb kommunikáció jellemzi, az
adódó konfliktusokat hamarabb megoldják, míg magánéletre
vonatkozóan már kevésbé hatékony kommunikáció jellemzi a
dolgozókat.
Az Atomerőmű újság örömmel és büszkeséggel adja
hírül a tehetséges, frissen diplomázott kolléganő sikerét,
annál is inkább, mert Katalin (tanulmányi elfoglaltságától
függően) lapunk számára is tudósított, írt cikkeket munkahelyi témákról. Szerk.
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Katasztrófavédelmi vezetők a megyei igazgatóságon
A Paksi Atomerőmű adott területen
dolgozó szakemberei kapcsolatot
tartanak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival. Feladatkörükből adódóan az
igazgatóság vezetői, kollégái különböző gyakorisággal látogatást tesznek az erőműben. Olvasóinknak bemutatjuk a két új katasztrófavédelmi
vezetőt, dr. Balázs Gábor tű. alezredes igazgatót és Erdélyi Krisztián tű.
alezredes igazgatóhelyettest, akik ez
év tavaszától állnak a megyei igazgatóság élén.
Dr. Balázs Gábor
igazgató
Csongrád megyei
kötődésű. Nős,
két lánya van, 18
és 8 évesek.
Már
korai
gyermekkorában
a katonai-rendészeti hivatás iránt érdeklődött, így nem
csoda, hogy katonai középiskolába járt,
ahol gépjármű-technikai műszaki végzettséget szerzett. Hét év hivatásos katonai szolgálat után a Csongrád Megyei
Polgári Védelmi Parancsnokság és a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság állományában töltött be
különböző beosztásokat, tíz esztendeje
vezetőként.
Rendelkezik szakmai felsőfokú, pedagógus és jogász végzettséggel. Óraadó tanárként öt éven át tanította a
katasztrófavédelmi ismereteket rendészeti pályaorientációt vállaló középiskolában, valamint a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem szegedi kihelyezett
képzési helyén. Számos dicséretben és
jutalomban részesült, melyek közül a
két miniszteri szintű elismerésre különösen büszke. 2004-ben a „Védelmi
Igazgatásért” ezüst fokozatával, 2006ban az „Árvízvédelemért” bronz fokozatával tüntették ki. Részt vett számos
hazai gyakorlat szervezésében és végrehajtásában, tapasztalata van a nemzetközi segítségnyújtásban. Gyakorlattal
rendelkezik az ár- és belvizek elleni védekezés, a különböző veszélyhelyzetek
operatív irányítása, valamint a védelmi
igazgatás helyi és területi működtetése
területén.
Dr. Balázs Gábor „erős hittel, becsülettel, elszántsággal” kívánja megoldani az előtte álló feladatokat. Nem
egyszerűen munkának, hanem élethivatásának tekinti a katasztrófavédelmi
tevékenységet. „Tisztában vagyok az
elöljáróim által kitűzött célokkal, ismerem a katasztrófavédelmi szervezet
részére meghatározott feladatokat és a
vezetésemre bízott munkatársaimmal
együtt képesnek érzem magam e faladatok megoldására. Minden erőmmel azon leszek, hogy az örökül kapott
eredményeket megtartsam” – hangsúlyozta.
Az igazgatónak célja, hogy új beosztásában biztosítsa a megyei igazgatóság
és helyi szervei törvényes és eredményes működését, a források költséghatékony felhasználásával és a tervszerű
technikai kiszolgálásokkal elősegítse
a takarékos gazdálkodás feltételeit.
Az állampolgárok és Tolna megye biztonságának garantálása érdekében még

nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a
veszélyhelyzetek hatósági eszközökkel történő megelőzésére, a megjelent
új hatáskörök gyakorlására. Megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani
a Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtására. A települési mentőszervezetek megalakítása érdekében
élni kíván a Tolna megyei településekre jellemző helyi összefogás erejével.
A bekövetkezett események kezelése
során biztosítani kívánja a katasztrófavédelmi műveletek szakszerűségét,
hogy beavatkozásaik gyorsak, egyben
biztonságosak és kulturáltak, intézkedéseik határozottak legyenek.
Erdélyi Krisztián
igazgató-helyettes
Táton lakik feleségével és 12 éves
fiával.
Eddigi
életét végigkísérte a
sport, dzsúdóban
és atlétikában országos eredményeket ért el. A sorkatonai szolgálatot követően egy évet szolgált Boszniában, a NATO kötelékében
szerződéses katonaként. Innen egyenes
út vitte az esztergomi tűzoltóságra. Itt
később szolgálatparancsnok-helyettesnek, majd szolgáltparancsnonak nevezték ki. A Pollack Mihály Műszaki
Főiskolát kitüntetéssel végezte, a Bánki
Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karon
biztonságszervezői diplomát szerzett.
2007-ben az esztergomi tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési osztályának

vezetője és a tűzoltóság parancsnokhelyettese lett. A szervezeti átalakulás évében tűzoltósági felügyelő, majd a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
tűzoltósági főfelügyelője lett.
Az elmúlt évek alatt számos jelentős
káresetnél – dunai árvíz, 2013. márciusi hóhelyzet, Rám-szakadék – látott el
vezetői vagy kárhelyparancsnoki beosztást. Szakmai tevékenységéért, kimagasló helytállásáért több esetben
részesült már elismerésben, utoljára
főigazgatói soron kívüli előléptetésben.
Az alezredes a munkája során mindig
kiemelt hangsúlyt fektetett az életszerű gyakorlati képzésekre, a tűzoltósportra. 16 éves hivatásos szolgálata
alatt mindig is a pontosságot, emberséget, csapatmunkát, őszinteséget és
empátiát helyezte előtérbe. Krisztián
azt mondja, az emberek segítése ezen
kompetenciák nélkül nem lehetséges,
munkáját hivatásként kezeli és éli meg.
Igazgatóhelyettesként Tolna megyében
is a biztonság fokozását, az emberek
biztonságérzetének növelését, valamint
a jelentkező káresemények szakszerű
és precíz felszámolását tekinti legfontosabb feladatának.
LAnna

Az Atomerőmű Tűzoltóság adott otthont június 16-án
egy RSI-képzésnek és -vizsgának, ahol az Atomerőmű Mentőszolgálat állományából 20 fő tűzoltó, akik
mentőápoló tevékenységet is ellátnak és 6 fő orvos/
mentőtiszt vett részt, majd tett sikeres vizsgát.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. menedzsmentje 2006ban úgy döntött, hogy roham/esetkocsi szintű mentőautót rendszeresít a Paksi Atomerőmű területére, az ott
dolgozók életminőségének javítása érdekében. A mentőautó az Atomerőmű Tűzoltóság épületébe került elhelyezésre, a mentőgépkocsi-vezetők és mentőápolók
a tűzoltóság kötelékéből lettek kiképezve, míg a mentőorvosok/mentőtisztek az Országos Mentőszolgálat
állományából választódtak ki. Az új szervezet gyorsan
összekovácsolódott, és feladatának ellátását magas
színvonalra emelte.
Tevékenységük minél hatékonyabb ellátása érdekében a mentőápolók rendszeres elméleti és gyakorlati
képzést kapnak a gyakorlott mentőorvosoktól/mentőtisztektől, a tűzoltók pedig alpin tevékenységre, helyismeretre, légzőkészülék- és védőruha-használatra oktatják a mentőorvosokat/mentőtiszteket. Ezek mellett, a
szakszerű és hatékony beteg- és sérültellátás csak akkor
valósulhat meg, ha az új protokollokat és nemzetközi ellátási ajánlásokat az Atomerőmű Mentőszolgálat elsajátítja és alkalmazza.

fotó: Pesztericz Rajmund

Az ellátás magasabb színvonala érdekében

Ilyen új protokolleljárás az RSI (Rapid Sequence Induction), ami a nemzetközi gyakorlatban a sürgősségi
légútbiztosítás „arany standardja”. A képzés a kórházba
jutás előtti sürgősségi (prehospitális) ellátás, amit azon
betegek részére fejlesztettek ki, akik légútbiztosításra és
légzéstámogatásra szorulnak. Jelen protokoll nagyban
támaszkodik a London HEMS (londoni légimentők) több
évtizedes tapasztalatára és folyamatos fejlesztő munkájára, aminek alapján 20 év alatt kb. 6500 prehospitális
RSI-t hajtottak végre. A beavatkozást a következő estekben ajánlott elvégezni: elégtelen vagy fenyegetett légút, légzési elégtelenség, igazolt kritikus oxigenizációs
zavar, eszméletlenség, koponyasérülés vagy más okból

súlyosan agitált, küzdő, kezelhetetlen zavart tudatú betegnél. Az eljárás során az egység összhangja a sikeresség egyik kulcseleme, mert a mentés során több olyan
helyzetben is beavatkoznak, amikor az érzékszervek által észlelt állapotokat verbálisan kapcsolják össze.
Az RSI során számos műveletet hajt végre a beavatkozó egység a helyszínvizsgálattól kezdve a telefonos
konzultációig és a csekklistás ellenőrzésig. Telefonos
konzultáció nem engedélykérést, hanem kötelező konzultációt jelent. A telefon segítségével egy objektív, a
helyszíntől érzelmileg is távol levő, tapasztalt kollégával
lehet megosztani a helyszínen talált információkat, az
esetleges nehézségeinket. Az angol és magyar légimentők tapasztalatai alapján egy konzultációs beszélgetés
nem tart tovább 1–1,5 percnél, és többletbiztonságot
nyújt. A csekklista a repülés világából érkezett az orvostudományba a komplex, kritikus folyamatok (az eszközre rá kell mutatni vagy fel kell emelni) biztonságosabbá
tétele céljából. A csekklista a legjobb megoldás arra,
hogy minden felszerelés elérhető legyen az RSI során.
Visszatérve a bevezetőben megfogalmazott életminőség javítása érdekében hozott menedzsmenti döntésre, láthatjuk, hogy ez az alapstratégia folyamatosan
gondozott és fejlesztett.


Schreiner István
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Az MNT közgyűlése
A KFKI Konkoly Thege
úti telephelyén tartotta közgyűlését a Magyar Nukleáris Társaság (MNT).
A rendezvényen köszöntötték dr. Szatmáry
Zoltán professzort, a társaság tiszteletbeli
elnökét 75. születésnapja alkalmából, aki végigjárva a „szamárlétrát” a fizika szinte valamennyi ágával foglalkozott. Több jegyzetet,
tankönyvet írt. Még most is dolgozik, egy
nagy ívű munkában az atomerőművek technológiai bizonytalanságaival foglalkozik.
Méltatták Cserháti András fiatalokért végzett tevékenységét, amellyel elnyerte a nemzetközi Jan Runermark-díjat.
Hózer Zoltán elnök beszámolt az elmúlt
év jelentősebb eseményeiről (megújult a
honlap, kétkötetes szakkönyvet adtak ki,
fejlődtek, megszilárdultak a nemzetközi
kapcsolatok, rendeztek konferenciát, vita
fórumot).
Ezek után a szakcsoportok is (a Biztonság,
a Megbízhatóság, a FINE, a Fúziós, a Környezetvédelmi, a Tanári, a Nők a Nukleáris Energiáért (WiN) és a Szenior) beszámoltak a tevékenységükről.

Radnóti Katalin, az évente négy alkalommal megjelenő NUKLEON internetes folyóirat főszerkesztője tájékoztatást adott arról,
hogy egyre elismertebbek, népszerűbbek,
ezért a cikkek címei és rövid tartalmuk már
angol nyelven is megjelennek.
Cserháti András, a felügyelőbizottság elnöke a testület nevében kijelentette, hogy
a társaság közhasznú szervezet, és ennek
megfelelően szabályszerűen működik.
Az új törvényi előírások szükségessé tették az alapszabály módosítását, amelynek
szövegét jogászokkal konzultálva készítették
el. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolókat és egy tartózkodással az alapszabály-változtatást.
Pokol Gergő tudományos előadásában
beszámolt róla, hogy az EU 2014-ben elfogadta a fúziós útitervet. Míg a téma részleteiben számos helyen még kutatnak, megszabtak olyan kritériumokat, amely alapján
megtervezhető és megépíthető a DEMO
berendezés. E szerint párhuzamosan az ITER
kísérleteivel 2050-re egy működő fúziós reaktor épülne meg, amely már hasznosítható
energiát termel.
gyulai

EnergiTech
Egy véletlen találkozás, beszélgetés során került szóba, hogy a 2002ben alakult Energiatakarékos Technológiák Kutató és Fejlesztő Műhelye Egyesület összejövetelt tartott, ahol a munkacsoportok beszámoltak tevékenységükről, meghallgattak egy-két jövőbemutató
előadást és kötetlen beszélgetéseket folytattak egymással.
Dr. Mészáros Ágoston szakirodalom (blacklight power theory)
alapján „Az ötödik erő, antigravitáció” címmel tartott előadást.
Az ismertetett, egy többször megismételt kísérlet, amely a fényseKiss József
besség többszörösének elérhetőségét bizonyíthatná.
Kiss József – nyugdíjas atomerőműves kollégánk – „a titokzatos
energia” (sötét energia) kérdéskörét taglalta. Az elektrontól kezdve a Michelson–Morley-kísérleteken keresztül csupán a kozmológiából ismert felosztást közölte, amely szerint a világegyetem csupán 4%-a látható anyag, 22%-a a sötét anyag és 74%-a a sötét
energia.
A résztvevők többször említették Egely György és Sarkadi Dezső nevét, akiket az adott
terület szakértőinek tartanak.
Maga a fórum mindenkor helyt ad a „legvadabb” ötleteknek is, mondván, hogy a „józanak” érveikkel fékezik a szárnyalást.

gyulai

Az NJSZT közgyűlésén
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közgyűlésén dr.
Friedler Ferenc, az NJSZ elnöke beszámolójában elmondta, hogy a szervezet jól működik,
pénzügyileg stabil. Alföldi István ügyvezető igazgató a társaság közhasznú tevékenységeiről adott tájékoztatást (a szakma képviselete a nemzetközi fórumokon is, az elektronikus
írástudás terjesztése, az ECDL-központ működtetése, a szegedi informatikatörténeti múzeum fenntartása, tehetséggondozás és szakmai versenyek rendezése). A rendezvényen elhangzott, hogy a szekszárdi programtermékverseny ezután a közelmúltban elhunyt Kovács
Győző nevét viseli. A társaság pénzügyi mérlege, a közhasznúsági és egyéb dokumentumok
a honlapon rendelkezésre állnak.
A közgyűlés programját színesítette előadásával Lám István, a tavaly innovációs díjat
nyert Tresorit Kft. ügyvezetője, amikor a korszakalkotó találmányukról – kliensoldali titkosítás a felhőben – beszélt. Mások is ajánlanak titkosítást a felhőben, de egyedül az övék
nagyvállalati rendszer. Annyira biztosak a megoldásukban, hogy 2013. április 10-én 10 000
$-t ajánlottak fel annak a hackernek, aki elsőként megszerzi a titkosított adatot a szerverükről. A felhívásra több tengerentúli egyetem is jelentkezett, de nem boldogultak.
gyulai

V. Női Sportnap
Az ASE szervezői június 1-jére hirdették meg az V. Női Sportnapot,
amelyen csapatunk, a DreamTeam, már harmadszor vett részt.
A bemelegítés után azonnal megkezdődött a „harc” a pontokért. Csapatunk kötélhúzással kezdett, amely jól erősíti a csapatszellemet. Idén
szigorodtak a szabályok, mivel egy sportágban csak egyszer indulhatott
mindenki, legyen szó csapat vagy egyéni számról. Ez a szabály megakadályozta azt a sportszerűtlen magatartást, hogy valaki leragadjon egy
állomásnál és akár 10-szer is ugyanazon feladat elvégzéséért pontot szerezzen.
Csapatunk szépen összetartott egész délelőtt. Együtt hallgattuk meg
Vida Ibolya bevezetőjét a Hatha jógáról és végeztük el a mindenkinek
ajánlott gyakorlatokat. Szurkoltunk egymásnak a röplabdameccs alatt.
Közösen futottuk le a három kört a focipálya körül, és bíztattuk egymást a gránáthajítás során, mert ez a szám nem volt csapatunk erőssége. Jó volt tollaslabdázni és dartsozni egy kicsit, valamint belekóstolni a
fitt-ball edzések hangulatába. Segítettünk egymásnak a hullahopp karikázás alatt, ahol nem csak az egyszerű vékony műanyag karikát próbálhattuk ki, hanem egy „göbös” felületűt is, amelyről tényleg elhihető,
hogy leolvasztja a derékról a felesleges zsírpárnákat. A napot csapatunk
focival zárta, és el kell, mondjam, három perc után már mindannyian
levegőért kapkodtunk. Hogy bírják ezt a hajtást a focisták?
Az eredményhirdetésre várva egyetértettünk abban, hogy mindent
beleadtunk egész délelőtt, ennél több mozgás már nem fért volna bele.
A napot számunkra az koronázta meg, amikor a második helyezettnek
sem minket szólítottak, szóval kiderült, hogy csapatunk lett az első!

Susán Janka, a DreamTeam tagja

Arany és ezüst a kajak-kenu
maraton Európa-bajnokságon

Nemcsak a magyar válogatott, de az Atomerőmű Sportegyesület szempontjából is szép sikerrel zárult a szlovákiai Pöstyénben (Piestany) június
13-14. között megrendezett kajak-kenu maraton Európa-bajnokság. Paksról három ifjúsági korosztályú versenyző nyerte el az indulás jogát az előzetes válogatóversenyen.
A legfényesebb érmet a Koleszár Zoltán – Török Márk Aurél alkotta kenupáros
nyerte. Ők Európa-bajnokként térhettek haza. Koleszár Zoltán emellett egyéniben is remekelt, s a dobogó második fokára állhatott fel. Amint arról edzőjük, Bedecs Ferenc szerkesztőségünknek beszámolt, a fiúk rendkívül taktikus
versenyezést mutattak be. A rajt mind egyesben, mind párosban jól sikerült.
A futószakaszoknál történő kiszállások, majd az újbóli vízre szállások mindig
kritikus pontjai a hosszú távú versenyeknek, de mintaszerűen oldották meg
a feladatot. A kenu-egyesek küzdelmében Zoltánnak időnként nehéz dolga
volt, amikor az élbolynak már-már sikerült megszöknie, ám rendkívüli elszánt
versenyzéssel, egyszersmind ügyesen használva ki az oldalvíz adta lehetőségeket minden alkalommal vissza tudott kapaszkodni, s végül csak az utolsó
egyenesben, a másik magyar indulóval szemben maradt alul. A páros kenuk
megméretése a következő napon már kevesebb izgalmat tartogatott. A paksiak a futam közben szinte játszottak a riválisokkal, hogy aztán az utolsó körben az egész mezőnyt faképnél hagyják, s nagy előnnyel érjenek célba.
A szintén jó esélyekkel induló Fritz Anettnek – aki a szolnoki Gál Fruzsinával
kajak-kettesben állt rajthoz – ezúttal sajnos nem jött ki szerencsésen a lépés,
mindazonáltal az elért ötödik helyezés is szép és a jövőre nézve biztató eredmény. Anettet Meczker András készítette fel.

Prancz Zoltán
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Gyógykezelések kedvezményes igénybevétele
a Paksi Gyógyászati Központban
Az újonnan megnyitott Paksi
Gyógyászati Központ gyógyfürdőjében nyújtott egészségügyi
szolgáltatások kedvezményes
igénybevételéről egyeztetett a
gyógyfürdő és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. humán vezetése. A tervezett új lehetőségekről kérdeztem Lászlóné Németh
Ilonát, a Munka- és Személyügyi Osztály osztály
vezetőjét.
– Milyen megfontolásból került sor az egyeztetésre?
– Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. célja munkavállalói egészségének megőrzése, a mozgásszervi megbetegedések megelőzése, illetve a már meglévő tünetek
csökkentése. Ennek érdekében kezdeményeztünk párbeszédet a Paksi Gyógyászati Központtal, melynek célja, hogy szerződéses konstrukció keretében a központ a
munkavállalók számára lehetőséget biztosítson gyógykezelési szolgáltatások kedvezményes igénybevételére.
– A tervek szerint milyen szolgáltatásokat biztosít
kedvezményesen a Gyógyászati Központ a munkavállalók számára és milyen módon élhetnek ezekkel?
– A részvénytársaság munkavállalói meghatározott
értékben vehetik majd igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, az általuk választott kezelésekre. A támogatás keretében a gyógyászati központ által biztosított
szolgáltatások közül kizárólag a kiadásra kerülő kezelő-

lapon feltűntetett szolgáltatásokra (OEP-támogatás nélkül igényelhető kezelések, fürdőbelépők, gyógyászati
kezelések és szolgáltatások, víz alatti tornák, frissítő kezelések: aromaterápiás fürdők, masszázsok, pakolások)
jelentkezhetnek. A támogatás az OEP által támogatott,
illetve orvosi javaslathoz kötött egészségügyi szolgáltatásra nem használható majd fel, az továbbra is a hagyományos, más betegek számára is elérhető rend szerint
(háziorvosi, majd szakorvosi beutaló alapján) igényelhető. A Paksi Gyógyászati Központ által biztosított
szolgáltatások koordinálását, az igénybevétel nyilvántartását a tervek szerint az MSZO Személyzetfejlesztési
Csoportja végzi. A kezelések a három példányban elkészített, sorszámozott, cégszerű aláírással ellátott kezelőlappal, valamint a fényképes belépőkártya felmutatásával vehetők majd igénybe. A kezeléseket a munkavállaló
választhatja ki, az igénybevétel a munkavállalónak átadott kezelőlappal, a beosztásnak megfelelő időpontban
történhet (időpont-egyeztetést nem igénylő szolgáltatás
kihasználása a gyógyászati központ nyitvatartási idejében bármikor történhet). Fontos tudni, hogy a munkavállalók egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó igénye a
jelentkezés sorrendjében kerül majd nyilvántartásba. A
keretösszegen felül igényelt szolgáltatások a gyógyfürdő
normál működési rendje szerint vehetők igénybe, fizethetők SZÉP vagy egészségpénztári kártyákkal, bankkártyával, illetve készpénzzel.

Krausz Attila

Gyógyfürdővel gazdagabb a város
Ez év tavaszától üzemel a Paksi Gyógyászati Központ Mozgásterápiai
Részlegét és Gyógyfürdőjét, amely a
városi rendelőintézethez kapcsolódva
a Táncsics Mihály utca 13. szám alatt
található.
Paks város egészségügyi koncepciójának
fontos eleme az ország talán egyedülálló
intézményének létrejötte, egy egészségügyi
rendelőintézet és egy gyógyfürdő alkotta
komplexum működtetése. A Paksi Gyógyászati Központ rendhagyó módon egyesíti magában az OEP által finanszírozott
közellátást, valamint a piaci egészségügyi
és gyógyfürdő-szolgáltatások rendszerét.
A 3250 m2-es létesítményben nemcsak a gyógyfürdő kapott helyet, hanem itt működhet a reumatológiai és ortopédiai, a bőrgyógyászati szakrendelés, és itt történik a gyógytorna és a fizioterápiás kezelés. A központ Paks város
és a vonzáskörzetében elhelyezkedő 13 település egészségügyi ellátását végzi szakrendelésein, gondozóintézetein
keresztül.
A rendelkezésre álló gyógyvíz 52 °C hőmérsékletű, sótartalma igen magas, 14.450 milligramm literenként (ez
kb. tízszerese a hazai átlagnak), amely gyógyhatás szempontjából igen kedvező. A sós-kloridos gyógyvíznek kiváló
a gyulladáscsökkentő hatása, ezért mozgásszervi betegségek és egyes bőrgyógyászati problémák kezelése esetén
különösen ajánlott, de bizonyos nőgyógyászati és urológia gyulladások kezelésére is jó. A gyógyfürdő legkomolyabb műszaki bravúrja a rendkívül magas ásványianyag-tartalmú víz kezelése. Minden köbméter vízben 15 kg
gyógyhatású ásványi só van. Ez a magyarországi fürdők között is kiemelkedő mennyiség.
A gyógyfürdő szolgáltatásait nemcsak a gyógyulni vágyók, hanem az egészségüket megőrizni kívánó látogatók is
igénybe vehetik. Exkluzív, modern, kényelmes környezetben vehetők igénybe a fürdőgyógyászati és medical-wellnes kezelések. A gyógyfürdő medenceterében négy medence – 1 db súlyfürdő, 1 db tornafürdő, 2 db különböző
hőfokú gyógymedence – áll rendelkezésre, melyek közül az egyik 34–36 °C, a másik 32–34 °C-os gyógyvizes medence.
Különböző masszázsok, tornák, pihentető, kényeztető kezelések és fürdők közül választhatnak a vendégek. Magas szakmai színvonalú, minőségi ellátás várja az ideérkezőket.
A gyógyfürdő megépítésével, a gyógyászati központ létrehozásával a város újabb meghatározó lépést tett a modern egészségügyi ellátás megvalósításáért.

Wollner Pál

Elismerés
a részközgyűlésen
Az ADÉSZ idei részközgyűlésén a beszámolók, tájékoztatók, valamint az alapszabály elfogadása és a tisztségviselők megválasztása
után több évtizedes munkásság elismeréséről is szó esett.
Néber Tibor elnök az ADÉSZ elmúlt évi szervezeti tevékenységéről, a programokról, rendezvényekről és a szervezet kapcsolatairól
adott tájékoztatást, kiemelve a főbb témákat,
eseményeket. Beszélt a bértárgyalások elhúzódásának okairól, a bérmegállapodásért tartott demonstrációkról, amelyeken részt vettek
szervezetünk képviselői is, valamint a helyi
KSZ-módosításokkal és a cégcsoportszinten
egységesített munkaszerződésekkel kapcsolatos komoly egyeztetésekről. Örömmel elevenítette fel a majális és a nyári családos kirándulás
összekovácsoló élményét. 2013-ban is megtartottuk szokásos éves találkozónkat a Sepsiszentgyörgy központú romániai szakszervezet
képviselőivel. Immár 15 évre visszatekintő
kapcsolatunk a szakmai tapasztalatcserén túl
a kulturális értékek, személyes barátságok ápolását is jelenti. Fontos esemény volt az EVDSZ
novemberi tisztújító kongresszusa, melyen küldötteink is részt vettek, ahol döntés született az
EVDSZ vezetőségének személyi változásairól.
A továbbiakban ismertette az elmúlt évi bevételek és kiadások alakulását a megváltozott
szabályozások miatt csökkent bevételek, a befizetési kötelezettségek teljesítése és a lehetséges megtakarítások tükrében. Hangsúlyozta,
hogy továbbra is törekedni kell a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére.
Ezt követően a Felügyelőbizottság vezetője
beszámolt a bizottság éves ellenőrzési tevékenységéről, amelynek során az előírásoktól
való eltérést, hiányosságot nem tapasztalt.
A Polgári Törvénykönyv, valamint a többször
módosított Civil törvény rendelkezései az alapszabályunk megújítását tették szükségessé.
Az új Alapszabályt a részközgyűlés elfogadta,
és megválasztotta a 11 főből álló Elnökség elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, valamint az
5 fős Felügyelőbizottság elnökét és tagjait.

Markotán Károly és Néber Tibor

Markotán Károlyt – aki korábban szervezetünk elnöke, majd társelnöke volt – tiszteletbeli
elnökké választották a jelenlévők, ezzel ismerve el a szervezet érdekében kifejtett több évtizedes kiemelkedő munkáját. Néber Tibor ünnepélyesen átadta Markotán Károlynak „A LIGA
Szakszervezetek 25 éve” című 2013-as jubileumi kiadvány Gaskó István, a LIGA elnöke által
részére dedikált példányát, amelyet az ünnepelt meghatottan vett át.
ADÉSZ
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Az AREVA modernizálja a bolgár blokkokat
Irányítástechnikai és villamos rendszerek korszerűsítését bízzák a
francia cégre
A vállalat közleménye szerint az 5. és 6. blokk biztonsági vonzatú rendszereihez kapcsolódó további szervizszolgáltatásokra
vonatkozó szerződést nyert el a társaság. Ennek alapján szakértői
segítséget nyújtanak a generátorok cseréje vagy átalakítása témájában, amely munkák után 10%-os teljesítménynövekedést várnak
mindkét blokkon. A cég már korábban telepítette az ezres blokkokra a TELEPRM XS digitális biztonsági rendszert, ezek további üzemeltetéséhez ad segítséget a vállalkozó. Az új szerződés azt
bizonyítja, hogy vevőink teljesen elégedettek szolgáltatásainkkal,
és így tovább erősíthetjük pozíciónkat a VVER-blokkok piacán –
nyilatkozta Tilo Landgraf, a cég alelnöke.
Kozloduj 1-4. blokkjait az EU-csatlakozás miatt le kellett állítani, a megmaradt blokkok üzeme 1987-ben, majd 1991-ben kezdődött. Üzemeltetési engedélyük 2017 novemberében, illetve 2019
októberében jár le. Az üzemidő meghosszabbítása elsődleges cél a
blokkok vonatkozásában, és jelenleg folyik a hosszú távú üzemeltetés terveinek elemzése.
Varga József
Forrás: NEI Magazine, 2014. június

NEI SmartBrief
Tudományos látogatóközpont nyílhat
a Hanford telephelyen
A felszámolási munkák elhúzódása ellenére már most vannak tervek arra, hogy megnyitják a közel 1500 négyzetkilométer nagyságú
terület egy részét, közölte az Energiaügyi Minisztérium illetékese
a közelmúltban. Ezt a földet korábban az adófizetőktől vettük el,
de mostanra nagyrészt megtisztítottuk, és lehetővé kívánjuk tenni
a közösségi felhasználást – nyilatkozta Colleen French, a program
kormányzati vezetője. Problémák adódtak a tárolótartályok szivárgásával és a hulladékot befogadó épület építésének elhúzódásával
is, de French asszony szerint a még hátralévő munka megfelelően
halad. A radioaktív anyagokat tároló tartályok megtisztítását a jövő
év végére kívánják befejezni, és a minisztérium máris a telephely
jövőjét vizsgálja.
Az óriási térséget a II. világháború idején sajátították ki hadászati célú plutónium gyártására, és a hidegháború alatt összesen kilenc reaktor létesült itt. A takarítási munkák 1989-ben kezdődtek,
eddig hat reaktort ágyaztak betonba, 743 épületet romboltak le, valamint 16 millió tonna szennyezett talajt távolítottak el és helyeztek
el speciálisan kialakított fogadóhelyen. A telephely jelentős turisztikai látványossággá válhat. Jelenleg is kb. tízezer látogató keresi fel
évente, elsősorban a B reaktorhoz szervezett túrák miatt. Ezt a létesítményt 2008-ban nemzeti történelmi emlékhellyé nyilvánították,
bár korábban le akarták bontani. Most itt tudhatják meg a látogatók, hogy miként érkeztek ide munkások az ország minden pontjáról, és hogyan építették fel mindössze tizenegy hónap alatt. Republikánus párti javaslat szerint a területet nemzeti történelmi parkká
kell minősíteni, ahol akár évi százezer látogatóval is számolhatnak.
Lehetőségként az is felmerült, hogy – kihasználva a Columbia folyó
adta lehetőségeket – rekreációs szolgáltatások is kiépüljenek. Ha
elszállítják az összes szennyezett talajt és minden reaktort izolálnak, akkor turistaútvonalak és táborhelyek is létesülhetnek a folyóvölgyben. A terület gazdasági jövője fontos kérdés. A felszámolási
munkák mintegy huszonöt évre munkahelyeket teremtenek, de
nem tartanak örökké. A továbbra is ipari célú térrészen naperőmű
épülhet. A minisztérium lakossági fórumokon fogja kikérni az emberek véleményét Hanford jövőbeni hasznosításáról.
Forrás: NEI SmartBrief, 2014. június

Varga József

Orosz–kazah nukleáris
együttműködés
A Roszatom és a Kazatomprom atomerőmű építéséről kötött megállapodást
A május 29-én aláírt memorandum szerint a
felek fenntartják érdekelődésüket, hogy együttműködnek VVER típusú atomerőművi blokkok
tervezésében, építésében, üzembe helyezésében
és üzemeltetésében – áll a Roszatom közleményében. A dokumentumot Szergej Kirijenkó vezérigazgató és Vlagyimir Szkolnyik elnök látta el
kézjegyével. A blokkok teljesítménye 300 és 1200
MW között lesz. A felek együtt kívánnak működni
abban is, hogy az erőmű számára készülő üzemanyagot vagy annak egyes összetevőit Kazahsztánban állítsák elő, a fennálló ipari keretmegállapodás alapján.
Az országban jelenleg nem üzemel nukleáris
blokk, de korábban itt üzemelt a Sevcsenko nevű,
BN-350 típusú gyors neutronos egység. Üzeme
1972 és 1999 közé esett, és tervezett kapacitásának soha nem lépte át a 75%-át. Számos kitétel
foglalkozik a virágzó uránbányászat jövőbeni fejlesztésével is. Kazahsztán a világ lelőhelyeinek
12%-át tudhatja magáénak, termelése is jelentős.
Rögzítésre került a memorandumban az atomenergia békés felhasználására való közös törekvés
elve, valamint a sugárbiztonsági kutatásokban és
fejlesztésekben való együttműködés.

Folyik a viharkárok felszámolása
Az Entergy Arkansas szerint június közepére végeznek a munkákkal
Az áprilisi tornádó jelentős károkat okozott az
Arkansas Nuclear One (ANO) távvezetéki rendszereiben. A rendszerirányító április 27-én adta ki
leállítási utasítását az 1. blokkra, míg a 2. blokkot
kötelezte, hogy csökkentse teljesítményét. Az 1.
blokk nem indult vissza, mert május 11-én megkezdték annak tervezett éves karbantartását. Sarah Millard, az üzemeltető szóvivője nem közölt
pontos adatokat a 903 MW-os blokk visszaindulásáról és a 100%-os kapacitás tervezett eléréséről, mivel azokat „érzékeny üzleti információknak”
tartja. A másik, 1065 MW-os egység továbbra is
72%-on üzemel. A rendszerirányító utasítására
maradtak ezen a szinten, a szóvivő közlése szerint
„nincs semmi gond” a blokkal.
A telephelyen semmi károsodás nem történt
az öt hullámban érkező tornádók miatt. A forgószelek azonban mintegy hat mérföldes hosszban
megrongálták az 500 kV-os távvezetéket, négymérföldnyi léptékben a 115 kV-os rendszert, és
másfél mérföldes szakaszban okoztak károkat a
160 kV-os rendszerben. Megsérült a viharok során 3–3 darab 500 és 115 kV-os oszlop, továbbá
jelentős károkat szenvedett a Mayflower nevű
alállomás is. A jelenlegi ismeretek birtokában a
helyreállítási költségek a 90–120 millió dolláros
sávba esnek, bár még nem történtek meg a biztosítói becslések.
Forrás: Nucleonics Week, 2014. június

Varga József

Érdekes emelési manőver
a Leningrad II. telephelyen
Újszerű technológiát használtak a reaktortartály beemelése során
Az 1. blokk 327 tonnás reaktortartályát június
első hetében emelték be és helyezték el végleges helyén. A szakmában eddig nem használt
eljárást alkalmaztak a művelethez. A szokásos,
a falon lévő nyíláson való vízszintes vonszolás helyett a Titan-2 nevű cég más megoldást
választott. Egy hernyótalpas daru átemelte a
reaktorépület még nyitott tetején a terhet, majd
a polárdaru két gerendája között – csupán pár
centiméterre azoktól – lesüllyesztette azt a helyére. Jurij Galancsuk, a II. fázis vezetője szerint
ez az eljárás egyszerűsíti a tartály elhelyezésének menetét, és csökkenti a kockázatokat azzal,
hogy a szükséges lépések számát nyolcról háromra csökkenti. A külső daru sokkal pontosabban képes dolgozni, mint a csarnoki gép, biztosítva így a minőségi munkát.
A Leningrad II. a már létező Leningrad telephellyel szomszédos, és két AES-2006 típusú blokk épül itt. Az új blokkok üzembe lépése
2016-ban és 2018-ban várható. Ebből a hasonló 1200 MW-os egységből a Novovoronyezs II.
helyszínen is épül egy blokk. Annak reaktorát a
hagyományos, vízszintes technológiával juttatták át a szerelőnyíláson.

Jól halad a munka
Osztrovecben
Kiöntötték a második blokk első betonját Belorussziában
Az alapozási munkák első ütemében 4500
köbméter beton került a helyére, a műveletek
mintegy húsz órát vettek igénybe. Andrej Barkun, az építést végző állami vállalat helyettes vezetője jónak ítélte a munkák előrehaladási ütemét. A betonágy kialakításával lehetőség nyílik
a további építészeti munkák megkezdéséhez, és
a reaktorberendezés komponensei is ütemezés
szerint készülnek. A program teljes sebességgel pörög – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes. A telephelyen két AES-2006 típusjelű, 1200
MW-os egység épül. A jelentősebb építési munkák 2011 októberében kezdődtek, a két ország
nukleáris vállalatai között pedig 2012 júliusában
vált véglegessé a 10 milliárd USD értékű szerződés.
Az 1. blokknál 2013 novemberében indultak
a betonozási munkák. Az építési munkálatok
hosszát 60 hónapban rögzítették, ami alapján
2018 novemberére tervezik a blokk fizikai indítását. Ez a határidő a 2. blokknál 2020 júliusa.
Szergej Kirijenko a napokban tájékoztatta Medvegyej orosz miniszterelnököt a belorusz program helyzetéről. Azt közölte, hogy az első blokknál 1, a másodiknál 4-5 hónappal jobban állnak
a tervezett határidőknél.
Forrás: World Nuclear News, 2014. június

Varga József
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Műszakos sportnap az Üzemviteli Igazgatóságon
Az elmúlt hónapokban sportos időszakát élte az üzemvitel, hiszen három műszak is sportnapot rendezett.
Hogy milyen eredménnyel? Erről az alábbiakban
adunk tudósítást.

D MŰSZAK
Rendkívüli eseményre került sor június 5-én az erőmű
rendezvényhelyiségében, a Tekézőben. Negyedik alkalommal rendezték meg az Üzemviteli Igazgatóság D műszakos sportnapját, idén is nagy sikerrel.
Négy évvel ezelőtt az év elején, az egyhetes szinten
tartó oktatás pénteki műszakos napján merült fel az ötlet, hogy jó lenne tartani egy olyan egész műszakot – a
szó szoros értelmében – megmozgató rendezvényt, ami
minden kötöttségtől mentes. Nincs kötelező részvétel és
mindenki olyan versenyszámokban szerepel, amiben jónak tartja magát és szívesen vesz részt. Az Erzsébet Nagy
Szállóban évről évre megtartott műszakos napnak is egyik
célja a mai napig is az, hogy a műszakban a különböző
szakterületen dolgozók megismerjék egymást és ezt az ismeretséget a munkavégzésük során kamatoztassák.
A sportnap fő célja szintén ez. Ha a kollégák közelebbről is megismerik egymást, teljesen másképp viszonyulnak egymáshoz, munkakapcsolatuk sokkal közelibb lesz,
másképp kommunikálnak egymással, ami mind-mind
pozitív irányba segíti a biztonságos, hibamentes munkavégzésüket.
– A rendezvény megszervezését az ötletadó Szabó
Attila vállalta magára. Már hónapokkal előtte elkezdte a
szervezést. A szolgálatvezetők segítségével felmérte, hogy
ki kíván részt venni a sportnapon. Itt szeretném megra-

gadni az alkalmat és megköszönni a műszak nevében Attilának az évek óta tartó színvonalas szervezés és lebonyolításban nyújtott áldozatos munkáját – mondta Mészáros
János D műszakos ügyeletes mérnök.
Az üzemviteli igazgató is minden évben meghívást kapott, idén a humán igazgatóval közösen látogatták meg
a rendezvényt. Tervben van, hogy jövőre a sportrendezvényekre is meghívást küldenek, mert ritka az olyan alkalom, amikor a vezetők kötetlenül beszélgethetnek a
munkavállalókkal. Ezeknek a ritka alkalmaknak az ilyen
rendezvény is lehetőséget teremthet.
– Sikerünkön felbuzdulva tavaly, illetve idén az A és C
műszak is szervezett már hasonló sportnapot, más műszak pedig tervezte, hogy megszervezi, de a megvalósítás
még várat magára. Buzdítanék továbbra is minden műszakot, hogy szervezzék meg a saját műszakos sportnapjukat, éljenek a lehetőséggel, hogy a műszak jobban összekovácsolódjon. Mi biztos, hogy jövőre is megrendezzük
– fejezte be gondolatait M
 észáros János.

Orbán O
A MŰSZAK
Már nem hallgatjuk irigykedve a D műszakosok beszámolóit a sportnapjukról, hiszen nekünk is van. Mi is létrehoztunk valami újat, valami jót. Idén ismét belevágtunk,
és május 15-én tartottuk
most is, amolyan „pótmajális”-ként.
Mindenki várta már
nagyon a napot. Az időjárás nem fogadott a kegyeibe bennünket. 10 fok,
orkán erejű szél, szakadó
eső. Ötvennégyen dacoltunk az időjárással. Négy
csapat, a szakterületek mérték össze „erejüket” egymással
délelőtt tekével, csocsóval, majd focival és kötélhúzással.
A nevezetes napra négy különböző színű feliratos pólót is
készíttettünk a MÉSZ anyagi támogatásával, hogy a csapattagok összetartozását így is erősítsük. A foci sok izgal-

mat, vidámságot hozott, hiszen olyan kollégákat is láttunk
játszani, úgymond „mozogni”, akiket talán még sosem.
A kötélhúzás nemcsak az erő, a kilók, de az idegek harca
is volt. Mindeközben nagyon finom péklángossal lehetett
a fogyó energiánkat pótolni. Délután folytatódott a darts,
a teke és a csocsó. A vegyespöri remek volt. Majd győztest
hirdettünk. Idén is a piros pólós csapat nyert. A „hab a
tortán” pedig ismét a karaoke volt.
Elhatároztuk: jövőre ismét találkozunk! Köszönet a
szervezőknek és a MÉSZ-nek.

Az A műszak dolgozói és barátai
C MŰSZAK
Immáron többéves hagyománya van az „össznépi
C műszakos buli”-nak keresztelt rendezvényünknek.
Minden évben két ilyen eseményt tartunk, egyet tavas�szal és egyet ősszel.
A különlegessége
az, hogy mindig
másik szakterület
a rendező csapat.
Ez azért jó, mert
minden
rendező
csapat igyekszik kitalálni valami újat, valami különlegeset, amivel még magasabbra teheti a mércét a következő szervező brigádnak.
Idén a sportnapra esett a választás, amihez támogatást is
nyújtott a MÉSZ. A rendezvényt június 5-én tartottuk az
Atomfittben, ahol kihasználtuk a hely adta lehetőségeket,
és izgalmas csocsó-, pingpong- és billiárdjátékokban vettünk részt. A nyugodtabb sportokat kedvelők pókerben is
összemérték tudásukat. A sport mellett a gasztronómia
is fontos szerepet kapott. Egy profi grillező szakembert
hívtunk meg, hogy jobbnál jobb falatokat sütögessen nekünk. Osztatlan sikert aratott. A hangulat tetőzéseként
éneklésre is volt lehetőség, ami sokszor mosolyt csalt az
arcokra. A programok után mindig jók a visszajelzések,
és alig várjuk, hogy a másik szakterület mivel rukkol elő
majd a következő alkalommal.

A C műszakos sportnap szervezői

Személyes azonosítási kötelezettség a Pannónia Pénztáraknál
A Pannónia Nyugdíjpénztár és a Pannónia Önsegélyező Pénztár tagjai
2014. júniusban és július elején személyes azonosításra (ügyfél-átvilágítás) vonatkozó tájékoztató levelet kaptak és kapnak. A személyes azonosítás okáról és annak végrehajtásáról adtak tájékoztatást
a Pannónia Pénztárak.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Törvény) értelmében Pénztáraink részére is kötelező,
hogy a pénztártagokat átvilágítsa, azaz a tagok személyes
azonosítását elvégezze.
Az ügyfél-átvilágítás során a tagnak a pénztár képviselője előtt személyesen meg kell jelennie, be kell mutatnia
a személyazonosító okmányát, valamint a lakcímét igazoló
okmányát (lakcímkártya). A Pénztár képviselője az azonosítás keretében személyi adatokat rögzít, ellenőrzi a tag
személyazonosságát és a bemutatott okmányok érvényességét.
– Mikor kell a személyes azonosítást végrehajtani?
– Önkéntes pénztári tag esetében a tagsági jogviszony
létrehozható és az egyéni számla megnyitható a személyes azonosítás nélkül, de kifizetés már nem teljesíthető a
személyes azonosítás hiányában. Tagdíjbefizetés azonban
a személyes azonosítás nélkül is lehetséges. Főszabály,

hogy ügyfél-átvilágítás hiányában – annak végrehajtásáig
– a pénztárak kifizetést (pl. szolgáltatás, hozam kifizetése,
átlépés, kilépés) nem teljesíthetnek. Pénztáraink kifizetést
2014. október 1-jétől – a Törvény előírásait alkalmazva –
csak a személyes ügyfél-átvilágítást követően teljesítenek.
Ez időponttól megszűnik az egyszerű igazolvány másolatok beküldésének lehetősége, kivéve a közjegyző előtt
készített másolat esetét. A Törvény további előírása szerint
a korábban már belépett, de a személyesen még nem azonosított Pénztártagok esetében legkésőbb 2014. december 31. napjáig el kell végezni a személyes ügyfél-átvilágítást – függetlenül attól, hogy 2014-ben tervezik-e kifizetés
igénylését. Amennyiben az ügyfél-átvilágítás az előbbi
határidőig nem történik meg, a Pénztáraknak az ügyleti
megbízás (kifizetés) teljesítését 2014. december 31-ét követően meg kell tagadniuk, a hiányzó személyes ügyfél-átvilágítás végrehajtásáig.
– Hol lehet a személyes azonosítást végrehajtani?
– A személyes azonosítás a pénztár képviselője előtt,
alapvetően a pénztárak ügyfélszolgálatain oldható meg.
Távol lévő ügyfél esetében megoldás a közjegyző által
elvégzett azonosítás és személyi azonosító okmányok
közjegyző általi másolatának megküldése. A külföldön
tartózkodók esetében a magyar konzuli tisztviselő általi azonosítás is elfogadható. A Pannónia Életbiztosítóval

vizsgáljuk azt, hogy a Biztosító értékesítési hálózatánál is
lehetséges legyen a pénztári ügyfél-átvilágítás végrehajtása. Amennyiben ez lehetséges lesz, a honlapunkon szintén
közzétesszük, illetve egyes tagjainkat az átvilágítást végző
értékesítők személyesen is megkereshetnek majd.
– Van-e személyes azonosítási lehetőség Pakson?
– A Paksi Atomerőmű Zrt. területén a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Dekoten Kft. munkáltatók támogatásával alakítottak ki a Pannónia Pénztárak ügyfél-átvilágítási pontokat. A Paksi Atomerőmű Zrt. dolgozói körében Hanolné
Féhr Krisztina, Csibiné Wiedeman Tünde, Ódor Csilla végzik
el a személyes azonosítást – akik az Atomix Kft. dolgozóit
is fogadják. A Dekoten Kft. dolgozói körében Bartháné Németh Anikó pénztári megbízott végzi el a személyes azonosítást. Bővebb információ a Pénztárak honlapján és a
munkáltatók belső tájékoztatási csatornáin érhető el. Azon
pénztártagok, akik mindkét Pannónia Pénztárban tagok,
elegendő, ha az egyik Pénztárban azonosítják magukat,
amennyiben ezzel egyidőben a másik Pénztár irányába
az átvilágítás eredményének átadására felhatalmazást
adnak. A személyes azonosítás végrehajtására kellő idő
áll rendelkezésre, ezért kérjük, hogy nyugalommal várják
meg a paksi „ügyfél-átvilágítási pontok” kialakítását. Bízunk tagjaink megértésében és együttműködésében.
 Pannónia Nyugdíjpénztár, Pannónia Önsegélyező Pénztár
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Ezüstérmes az Atom Dragon

Immár 17. alkalommal került megrendezésre a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége által kiírt kispályás labdarúgótorna.
A június 10-én lebonyolított versenynek az ASE sporttelepe adott
otthont az Atomerőmű Tűzoltóság szervezésében. Az embert próbáló hőség ellenére színvonalas, küzdelmet nem nélkülöző mec�cseket láthattunk. A kupákat és okleveleket Udvardi Sándor elnök
(LTSZ) és Szücs Gábor ügyvezető igazgató (ATOMIX Kft.) adta át a
helyezést elért csapatok számára.
Helyezések: 1. ISD Dunaferr • 2. ATOMIX Kft. • 3. FER Komárom
„ROSSI” • 4. FER Százhalombatta • 5. FER Algyő • 6. FER Tiszaújváros
• 7. Borsodchem BC Zrt. Kazincbarcika

Schreiner István

Második helyezést ért el az Atom Dragon csapat
a sárkányhajó magyar bajnokság versenysorozat
harmadik versenyén Baján, június 21-én. A versenyt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezte. A második helyezés nagy öröm a csapatnak
és nagy szó a sárkányhajósportágban. Az Atom
Dragon már hatodik éve indul az országos versenyeken, az első években céges kategóriában szerepelt és rendre érmet hozott az atomerőműnek.
Két éve viszont a versenyszervezők megreformálták a versenyszabályzatot, a kategóriák helyett
divíziók lettek, és az előző évek eredménye alapján az Atom Dragon a legmagasabb, az I. divízióba került (összesen három plusz egy divízió van a
rendszer szerint). Az I. divízió elit divíziónak is nevezhető. Az elmúlt év során a csapat még jobbára
csak alázatot tanult az élcsapatoktól és tapasztalatot gyűjtött. A tavalyi összesített eredménye alapján
az Atom Dragon 4. lett a hat csapatból álló I. divízióban. Az idei évben sikerült felnőni a feladathoz,
megtörni a pszichológiai gátat, felzárkózni az élen levőkhöz és a versenysorozat harmadik versenyén
dobogóra állni. Az ezüstérem nagy lendületet adott, még három verseny van vissza az idei szezonban. Hajrá, Atom Dragon!
Szucsán Marina

Nem jutott a focidöntőbe a csapat

Az ATOMIX Kft. csapata az előkelő 2. helyet szerezte meg
A csapat tagjai: Kovács István, Wolf István, Szintai László, Lacza János,
Lengyel Miklós, Fink Péter, Gyöngyösi Tamás, Ferenc Győző,
Kepics László, Szabó Tamás és Major István (felkészítő)

A 2014-es villamos iparági kispályás foci déli csoportjának selejtezőjén kilenc csapat versengett.
A 2013-as döntőn megváltozott a versenykiírás, amely szerint törlésre került a pontegyenlőségnél
az egymás elleni eredmény és az erőnyerő eredménye. A mostani játék során az „A” csoportba
kerültünk: az EDF DÉMÁSZ mint erőnyerő, az E.ON Hungária, ELMŰ–ÉMÁSZ és az E.ON BS (Pécs)
csapataival. A Paks–E.ON BS 2:0, E.ON Hungária–Paks 1:0, Paks–EDF DÉMÁSZ 2:0, ELMŰ–Paks 1:2
mérkőzéseket 9 ponttal, 6:2-es gólaránnyal zártuk. Aztán számolások következtek. Másodikak lettünk a csoportban, de nem jutottunk be a döntőbe. A csapat így úgy döntött, hogy nem játszik a
torna első helyéért.
A csapat így is megérdemli a gratulációt, hisz remekül játszottak, és nem rajtuk múlott, hogy
nem jutottak a döntőbe.
Lengyel József

Kéktúrázók, széllel szemben is erdőn, mezőn
Minden évben, így tavaly is alapos tervezés előzte meg a 2014-es túraprogram
összeállítását. Az országos kéktúrasorozat 8. szakaszában – május közepén
– a szőlőkkel, présházakkal, bizarr sziklaalakzatokkal és bájos aprófalvakkal teli
Balaton-felvidék és a zárt erdőrengeteg
benyomását keltő Keszthelyi-hegység
volt a cél.
A hűvös, felhős idő ellenére 23 fős
csapat vágott neki az útnak. Első pecsétünket Balatonhenyén ütöttük be, majd
– emelkedők után – elértük a Fekete-hegyi Eötvös-kilátót, ahonnan az egész
Káli-medence jól látható, a tanúhegyek,
mögöttük a Balaton. Az egyre barátságtalanabb felhők elől hamar lesétáltunk
Szentbékkállára, első napi szálláshelyünkre. Másnap reggel az esőkabátok is
előkerültek, amikor a kőtenger kipreparálódott kövei között megtaláltuk azt az
ingókövet, amely egy turista súlya alatt is
elmozdul. Szemerkélő esőben emelkedtünk, a Csobánc fennsíkjára felkapaszkodó kitérőt kihagyva szőlők és présházak
között ereszkedtünk Káptalantótig.
Következő reggel különös „kopogásra” és „susogásra” ébredtünk. Első hallásra nem ismertük fel, de hamarosan kiderült, hogy ő Yvette, akinek erejétől az
öreg fák törzsei is meghajoltak. A csapat
nekivágott a Badacsonynak, amely markáns alakjával a legismertebb tanúhegy.

A szőlők és pincék között folyamatosan
emelkedve értünk a Kőkapuhoz, a vályúszerű kanyonban emelkedve felértünk a

jén jutottunk le Badacsonytördemicre,
majd Szigliget hegyei felé fordultunk.
Szigliget igényesen felújított várából is

felújított Kisfaludy-kilátóhoz. Aki az egyre erősödő szél ellenére körbenézett a
kilátó tetejéről, a Kab-hegyet, sőt a magányos Somló tömbjét is láthatta. A Badacsony fennsíkján haladtunk tovább a
Ranolder János veszprémi püspök utasítására 1857-ben állíttatott súlyos, faragott kőtömbökből épített – és róla elnevezett – keresztig. A kereszttől néhány
lépcsőfok vezet le egy kis „teraszra”, mely
tulajdonképpen bazaltorgonák lesimult
felső lapjai. Sokáig időztünk itt az elénk
táruló panoráma miatt. Az 1936-ban gigászi munkával épített Bujdosók lépcső-

kivételes a kilátás, ezt fotózni ugyan lehet, de amit a retina rögzít, azt nem adja
vissza még a Galaxy S6 sem.
Másnap a Tapolcai-medence közepén
„terpeszkedő” Szent György-hegy tetejéről gyorsan lejöttünk az erős szél miatt,
a Malom-tónál eltöltött kellemes pihenő után egyre félelmetesebb volt a szél
ereje. Badacsonytomajra érve már szinte
mindent kifújt belőlünk a szél.
A következő napot regenerálódásra
fordítottuk, majd ezután szél- és esőmentes időben vághattunk neki a Keszthelyi-hegység emelkedőinek. Az alapo-

san átázott talajon helyenként fától fáig
haladtunk felfelé, átléptünk Zala megyébe, és ha kis lépésekkel is, de felértünk a
tetőre. Búcsúpillantást vetettünk a Tapolcai-medencére és a tanúhegyekre. Egyre
többet láttuk az árnyékunkat, miközben
a Festetics-kilátóhoz felkapaszkodtunk.
Hosszú városi séta után kaptuk meg pecsétünket a vasútállomáson. A Helikon
parkban kidőlt fák mutatták az előző napokban tomboló szél erejét. Keszthely
gyönyörűen felújított főterén gróf Festetics György ülőszobránál készíttettünk
egy csoportképet. Utolsó nap a Festetics
kastély kapujától indulva a Hévízi láp területén kiépített kerékpárúton jutottunk
el Hévízre. Még egy emelkedő, majd a
Gyöngyös-patak völgyének földútján
beértünk a végállomásra, a Gyöngyösi
csárdához.
A túra során 6 nap alatt 95 km-t gyalogoltunk, az időjárás próbára tette a
felszereléseinket is, de kiálltuk a próbát.
Folytatás ősszel, amikor is a Kemeneshát
dombvidékének bejárására várjuk az aktív pihenést, az egészséges életmódot és
az ország megismerésének ezt a formáját választó „bakancsos” turistákat.

Gergely László
túravezető
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Családi házában kerestem fel Weisz
Jánosné Katit, hogy felidézze kedves
emlékeit, meséljen nyugdíjas éveiről.

A házban és a kertben csodás virágok,
látszik a gondos, szorgalmas kéz munkája. Az „én virágos házam” feliratot
büszkén viselheti a gazda.
– Mint tősgyökeres paksit, kérlek, mesélj a régi Paksról, életedről!
– Itt születtem, a szüleim és az őseim
is itt éltek. Népes családban nőttem fel,
heten voltunk testvérek. Édesapám halászként dolgozott, szinte mindennap
a Dunán volt. Az öcsém és az egyik bátyám szintén ezt a foglalkozást folytatta.
Nagy halászok voltunk, sokszor éjjel is
mentünk a Dunára, húztuk a hálót. Kicsi gyerekként megtanultunk kiválóan
úszni, ezután mehettünk egyedül fürödni a nagy vízbe. Hétvégeken édesapám felpakolt bennünket a ladikokba, és mentünk a strandra. Halásztak,

„Nagy halászok voltunk, sokszor éjjel is mentünk a Dunán.”
fogtak békát és békacombot sütöttünk.
A Dunán még üzemeltek a vízimalmok. A ruhákat mindenki ott mosta
háziszappannal és terítette ki a sziklákra, hogy a nap tisztító erejét is kihasználják. A halászhálók és a ladikok
szinte egymást érték. Nyüzsgő élet zajlott a vízparton. A mostani Gesztenye
sétány már akkor is a fiatalok kedvenc
tartózkodási helye volt. A Villany utca
végén üzemelt egy kádas fürdő, ahová
2 Ft-ért jártunk fürödni. Kedves emlékként őrzöm a családi együttléteket.
Kicsi korunkban megtanultuk, hogy ha
boldogulni szeretnénk az életben, szorgalmasan kell dolgoznunk.
– Mikor és hol kezdtél el dolgozni, mikortól lettél PAV-os?
– Iskoláim elvégzése után 1954-ben
Budapesten, a Csepel (Rákosi) művekben esztergályosként kezdtem dolgozni,
a repülőgépalkatrész-gyárban. Akkoriban az esztergályos szakma komoly fizikai megterhelést jelentett. Pár év után
egészségi problémák miatt, fel kellett
adnom ezt a hivatást. Drága jó apám
akkor hazahozott, és felépülésem után
a konzervgyárba mentem dolgozni.
Az erőműben 1979. június 20-án volt az
első munkanapom, és 1991. augusztus

16-án mentem nyugdíjba. A szerszámkiadóban dolgoztam nyilvántartásokat
vezettem, anyagot adtam ki. Nagyon
szerettem a munkámat és a munkatársaimat. Mai napig tartjuk a kapcsolatot,
ha szerszámkiadós bulit szerveznek, a
meghívottak között vagyok.
– Családodról mondanál pár szót?
– Férjem 13 éve elment, amit a mai
napig nehezen tudok feldolgozni. Szinte
mindennap kimegyek a temetőbe. Két
fiam és négy unokám van – két lány és
két fiú –, akik már önálló életet élnek.
Fiaim mindketten az erőműben dolgoznak, János a karbantartáson, Zoltán a
Műszaki Igazgatóságon. Nagyon jó fiaim vannak, napi kapcsolatban vagyok
velük.
– Hogyan töltöd napjaidat?
– A mai napig aktív szakszervezeti
tag vagyok. Nyugdíjas aktivistaként 12
nyugdíjassal – mint összekötő – tartom
a kapcsolatot. Minden évben nőnapkor
180-an összejövünk, és megbeszéljük
az elmúlt év történéseit. Évente kétszer,
kora tavasszal és ősszel van az összekötőknek gyűlés, ahol vezetőink tájékoztatnak bennünket az aktuális hírekről,
tennivalókról. 10 éve kaptam kitüntetést az „Öt évtizedes szakszervezeti

tagság elismeréseként”. Tavaly meg a
„PADOSZ kiváló aktivistája” kitüntetésben részesültem. Az idén töltöm a 60-ik
évemet a szakszervezet berkeiben. Mindig szerettem beosztani az időmet úgy,
hogy a dolog is el legyen végezve és a pihenésre, kikapcsolódásra is jusson idő.
Korán kelek, fél 12-kor már ebédelek,
majd pihenek 1 órát. Rendszerint olvasok vagy rejtvényt fejtek, de van, amikor alszom is. Egy családi házban mindig van tennivaló. A kertemben minden
zöldséget, gyümölcsöt megtermelek,
vannak tyúkjaim, csirkéim. A rengeteg
virág a ház körül szinte mindennap ad
valami elfoglaltságot. Megtanultam a
számítógép kezelését, az internetezés
rejtelmeit. Téli hónapokban kötök, varrok, gobelint hímzek, olvasok. A tv-ben
vannak kedvenc sorozataim, amelyeket
szívesen nézek. Van egy kicsi autóm,
amit a mai napig szeretek vezetni, így
a bevásárlást, az intézni valóimat el tudom rendezni. Minden évben elmegyek
Balatonfüredre, többször jártam külföldön. Mondhatom, hogy aktív életet élek
mint nyugdíjas. Nagyon sok öröm, bánat, keserűség volt az életemben. Sokszor kerültem nehéz helyzetbe, de az
önzetlen szeretettel minden akadályt le
tudtam küzdeni.

Vadai Zsuzsa

Nyugdíjas éveiben is megtalálta örömét, elfoglaltságát
A Paksi Atomerőmű
ü ze m - e g é s z s é g ügyi szolgálatának
egykori vezetője,
dr. Ótos Miklós főorvos
nyugdíjas
éveiben is igen tevékeny, aktív életet
él. Az erőműben
töltött éveire való
visszaemlékezését és mindennapjainak örömeit az
alábbiakban osztja meg olvasóinkkal.
– 2010. május elsejével mentem nyugdíjba, és lett
családi feladatom. Megalakítottam a „papa konyháját”,
bevásároltam, főztem, mosogattam. Ugyanis miután
nagy örömünkre a lányunokáink mellé 2011-ben megszületett a fiúunokánk, a feleségem állandóan ott segítette a gyerekellátást, így rám szakadt a családi konyha.
Úgy alakult az életünk, hogy mind a két lányom lakásunk
közelében dolgozik, és miután mi korábban is főztünk,
ezért hozzánk jártak ebédelni. Két lányom van, Enikő és
Réka, három lányunokám 9, 10 és 11 évesek Boglárka,
Luca és Csenge, és a család szíve csücske Regő, aki most
hároméves.
Foglalatoskodtam még a kertünkkel, és barkácsoltam is. Aztán jött egy ötlet – mindig szerettem a történelmet –, és arra gondoltam, helytörténeti kutatásokkal
kellene foglalkozni. Mivel a város helytörténetével már
számos könyvben foglalkoztak, ezért – vallásos ember
lévén – arra gondoltam, hogy egyháztörténettel kellene
foglalkoznom, már csak azért is, mert ilyen témájú könyv
1879 óta nem jelent meg Szekszárdról. Felkerestem hát a
plébános urat, és elmondtam elképzelésemet, aki a bíz-

tatáson kívül hasznos segítséget is adott, többek között
megkaptam a „Historia domust”, azt a könyvet, amelyet
a plébánosok már évtizedek óta vezetnek a plébánia történetéről. Elkezdtem rendezni a plébánia levéltárát is.
A régi levelekből, írásokból, könyvtári és levéltári kutatásokból kétéves munkával sikerült összeállítanom egy
szép háromszáz oldalas könyvet „A katolikus egyház története Szekszárdon” címmel, aminek a könyvbemutatója
2013. október végén volt nagy érdeklődés mellett. Külön
öröm, hogy a kiadást a Paksi Atomerőmű is támogatta.
Ezt a munkát nem fejeztem be, mert a plébánia levelei
közel sincsenek feldolgozva, és további levéltári kutatásokat is végzek, korabeli, múlt századbeli újságokat olvasok, ahol nagyon sok érdekes dologról lehet értesülni.
Épp olyan gyorsan telnek a napjaim, mint aktív koromban az erőműben. Hetvenéves koromig dolgoztam
az erőműben, ahová 1980. december közepén kerültem.
Egy minisztériumi szemle során határoztak arról, hogy az
ottani orvosi ellátást nagyüzemi egészségügyi szolgálattá kell átszervezni. A megyei kórházban én vérképző
szervi betegségekkel foglalkoztam abban az időben.
Mindenki attól félt, hogy az erőmű működése során itt
gyakori sugárbalesetek lesznek, olyan problémák, amelyek a vérképző szervi betegségek károsodásával fognak
járni, és bennem egy olyan szakembert láttak, aki ezt a
feladatot meg tudná oldani. Örömmel vállaltam el a felkérést, mert ez egy teljesen új feladat volt Magyarországon.
A szolgálat orvosaival mi nemcsak a szorosabban vett
üzem-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi feladatokat láttuk el, hanem nagyon sok olyan pluszfeladatot
is felvállaltunk, ami nem lett volna a munkánk, de egy
nagyon hatásos aktív szűrővizsgálati rendszer szakmai

követelményeibe beilleszthetők voltak. Ebben a munkában kiemelném műszerezettségünket, saját laboratóriumunkat, a szakellátást és azt a számítástechnikai rendszert, amit már a nyolcvanas évek közepén kialakítottunk
és fejlesztettünk. 2005 júliusában felkértek bennünket,
hogy szervezzük meg az üzemi mentőszolgálatot, és ez
három hónap alatt megtörtént. Kérésünkre került gyógyszertár is a területre. Külön öröm számomra, hogy az erőmű a tevékenységemet Céggyűrűvel jutalmazta.
Most már hetvennégy éves múltam, nem vagyok fiatal, de azért van még bennem energia. Nyugdíjasként is
megtaláltam az örömömet, megtaláltam az elfoglaltságomat. 
Wollner Pál

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. június
— 10 éves —
Szűcs József

KAIG KAFO RKO

— 30 éves —
Kertai Pál
ÜVIG ÜVFO TO
Hangyási Sándorné
ÜVIG VEFO VEO
Györki László
KAIG KAFO FKO
Féhr Ferenc
KAIG KAFO AKO
Horváth Tamás
KAIG KAFO VKO
Remmert Csaba
KAIG SZFO GSZO
Gyutai Attila
KAIG SZFO GSZO
Göttlinger János
KAIG ÜFFO BRO
KFE
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Atomos asztalitenisz siker
A XXV. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz találkozón a Paksi Atomerőmű amatőr
számokban induló csapata a versenyszámonkénti pontozás alapján a legtöbb pontot érte el, és az 1000 fő feletti társaságok között elnyerte a „MI VAGYUNK A LEGJOBBAK!” Vándorkupát is. (Bővebben a következő számban.)

Állnak: Angyal János, Pach Ferenc, Szabó Sándor, Novák Lajos, Szabó Szilárd, Vida Károly,
Pataki János, Gyimesi Norbert, Kerepesi Ottó, Németh Zoltán, G. Szabó Pál.
Guggolnak: Gyarmathy Katalin, Riszter Margit, Link Marianna, Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna,
Ötvös Miklós

Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit

Szigligeten járva…
A balaton-felvidéki
vulkanikus hegykúpon magasodó vár
születése a 13. századra tehető. Szigliget
falu vára, mely maga is
a Szigliget nevet viseli,
szépségével méltán koronázza meg a Balaton
környéki tájat.
A vár legkorábbi részeit
a pannonhalmi bencések építették, majd a második honalapítóként is emlegetett IV. Béla királyunk birtokába került. Előbb a Móriczhidai család igazgatta a királyi várat, amit aztán I. Ulászló király Kolos Jeromosnak adományul
adott. Az Újlakiak közel száz esztendeig lakhatták a több úri gazdát is látott
palotát. Mert dicső volt, magas helyen megépített, szinte erődként magasodó
roppant kövekből megalapozott és felhúzott vár. A Habsburg-párti Török Bálint adománylevelet kapott a várra, ezért a nándorfehérvári bán felkérésére
Martonfalvay Imre deák segítő hadereje az összezavarodott ellenfél katonáira megsemmisítő vereséget zúdított. A vár életében ezután átépítés, kibővítés
következett. A vészes török időkben Szigliget is végvári vár lett, amely feladat
nagy volt, és történelmi erejű. A végvárak mint a megmaradt magyar föld védőbástyái magasodtak sziklák tetején az ágyú és puskatűz fojtogató füstjében.
Tulajdonosa sok volt, mígnem egy villámcsapás végleg elpusztította a történeti emlékekben oly’ gazdag Szigligeti várat.
Napjainkban kedvelt kirándulóhely a környék szőlősdombjaira mára már
szelíden letekintő több száz éves Szigligeti vár, amely minden esztendőben
színes programokkal várja a kíváncsi természetű látogatókat.
Ha már Szigligeten járunk, érdemes ellátogatnunk a tapolcai tavasbarlangba, a Hévízi-tóhoz, a keszthelyi Festetics kastélyba, a somogyvámosi Krisna-völgybe, az avasi templomromhoz, és folytathatnánk a látnivalók sorát,
amit a Balaton-felvidék ezen nyugati része kínál.
,,Történelmi emlékeidre légy mindig fogékony és
kíváncsi, hisz csak tanulsz és gyarapodsz tőlük és
mert sokszor mondják; nincs új a nap alatt.”
Az előző cikkben megjelent kérdésünkre a helyes válasz (Mit ábrázol a kép?): Tűztorony.
Következő feladványunk: Kit ábrázol a kép?

Lehmann Katalin

Bemutatkozik az Atomerőmű Sportegyesület
Kajak-kenu Szakosztálya
Az Atomerőmű Sportegyesület tevékenységét, sportéletét bemutató
cikksorozat mostani cikkében megismerhetik az egyesület Kajak-kenu
Szakosztályának
mindennapjait.
A szakosztály bemutatására Bedecs
Ferenc vezetőedzőt kértem meg.
– Mit tudhatunk meg a szakosztály
múltjáról, indulásának pillanatairól?
– A szakosztály megalakítása
(1979), valamint a kezdeti évek szakmai tevékenysége Szabó Tamás és Hajba Antal nevéhez köthető. Szerencsére
az általuk végzett szakmai munka rövid időn belül a versenyeredményekben is megmutatkozott, hiszen Szabó
Tamás és Balczer Gábor országos bajnok lett kenu 2-es 500 m-en. 1987-ben
Hoffman Ervin pedig az első nemzetközi sikereket érte el a belgrádi ifjúsági
világbajnokságon, ahol 3 aranyérmet
szerzett.
A szakosztály életében egy újabb
periódust jelentett Sziklenka László,
Makrai Csaba, Pruzsina István eredményes edzői munkássága, mely a
90-es évek sikereihez nagyban hozzájárultak.
– Röviden ismertesse a Kajak-kenu
Szakosztály szakmai munkáját!
– Az ovis korcsoport számára a
legfontosabb a víz megszerettetése, az
alapszintű úszástudás megszerzése,
velük októbertől áprilisig úszásfoglalkozásokat tartunk. A versenyszint a
0-dik korcsoporttal (9 éves kor) indul
el, itt kezdjük el a szakosztályon belül
a gyermekek élsportra nevelését. A kicsik számára heti négy alkalommal
tartunk foglalkozást, megismertetjük
velük a sportág alapjait. A serdülő korcsoportokban (14–18 év között) versenyző fiatalok számára már heti 9–10
alkalommal van edzés. Tavasztól késő
őszig mindez elsősorban vízi edzéseket jelent. A jó kondíció megszerzésé-

hez, megtartásához elengedhetetlenül
szükséges a konditermi és futásfoglalkozások beépítése is szakmai programba. A téli hónapokban pedig az alapozás kap nagy hangsúlyt, amely a városi
sportuszodában és a tornatermekben
tartott edzésprogramban előírtak végrehajtását jelenti. A minél jobb evezési
technikák megszerzését, fejlesztését a
csónakházban lévő tanmedence és kajakergométer segíti.
– Milyen versenyeken tudják megmérettetni magukat a fiatalok és milyen
fontosabb sikereket ért el eddig a szakosztály?
– Szerencsére évről évre számos hazai és nemzetközi versenyen mérhetik
meg tudásukat versenyzőink. A síkvízi
hazai kajak-kenu bajnokságok, a maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság,
európai vb-válogató versenyek, Európai Olimpiai Reménységek versenysorozat, a versenyrutin megszerzése
mellett, a kitartó, szorgalmas és tehetséges versenyzőink számára komoly sikerek elérésének a lehetőségét nyújtja.
Örömmel mondhatom, hogy számos
kiemelkedő eredményt értünk már el,
a teljesség igénye nélkül megemlíteném Dejcző Balázst, aki U23 és Ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmes
lett, Kozmann Györgyöt kétszeres
olimpiai bronzérmesünket, Boros Gergelyt aki idén májusban a milánói kajak kettes 500 méteren aratott győzelmet, a szegedi Kajak-kenu Világkupán
pedig ezüstérmes lett.
Bedecs Ferenc az interjú végén
hangsúlyozta, hogy a szakosztály szívesen vár minden érdeklődőt. A nyári szünidő első négy hetében tartott
kajak-kenu napközis tábor pedig remek alkalom arra, hogy az iskolások a
sportágat megismerjék és megszerethessék.

Bodnár Róbert

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Piskolthy Viktorné (1946–2014)
2014. május 17-én, 67 éves korában elhunyt Piskolthy Viktorné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. Nemesnádudvaron született 1946. szeptember 20-án. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1979. május 15-én lépett be. 1994. augusztus 23án vonult nyugdíjba a Gépész Karbantartási Főmérnökség
Reaktor Karbantartó Osztályáról, ahol darusként dolgozott.
Temetése 2014. május 22-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak kísérték végső útjára.
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Babahírek
Hum Zétények hívnak, és 2014. április 27-én születtem Szekszárdon, 3480
dekagrammal és 54 centiméterrel. Első
gyermekként érkeztem a családba. Napközben többnyire ébren vagyok, de éjszaka sokat alszom. Nagyon szeretem a pocakomat, sokat eszek. Imádom a fürdést,
a sétát és a nyüzsgést körülöttem. Vidám
baba vagyok, egészen addig, míg a pocim
ki nem ürül, és gyakran kiürül. Apa Hum
Mihály, a Reaktor Osztályon primer köri gépészként dolgozik. Anya
Hum-Horváth Júlia, születésemig minőségellenőrként dolgozott.

Kern Gábornak hívnak. Szekszárdon születtem 2014. május
20-án. Születéskori súlyom 3270
gramm, hosszúságom 52 centiméter volt. Második gyermek vagyok a családban. Szeretem éjjelente felébreszteni a 2 éves Ricsi
testvéremet a sírásommal, hogy aztán anya órákon át altathasson minket. Apa neve is Kern Gábor, ő a Digitális Rendszerek
Osztályán dolgozik mint rendszermérnök. Anyát Kern-Mukli
Renátának hívják, a paksi szivacsgyárban dolgozik, de most itthon van velünk és vigyáz ránk.

Horváth Armand a nevem, és
2014. május 3-án születtem Siófokon. Születésemkor súlyom 3510
gramm, hosszúságom 56 centiméter volt. Első gyermek lévén anya és
apa csak velem foglalkozik, így ezt
nagyon élvezem. Sokat mosolygok, mikor minden rendben van, viszont ha nem tetszik valami, hamar ráncolom a szemöldököm. A délutáni sétákat és az autóban való
utazást nagyon kedvelem. Balatoni születésű kisfiú révén, imádom
az esti fürdéseket, ott mindig megnyugszom, utána pedig nagyokat eszem és alszom. Apukám Horváth József, a Turbina Osztályon
turbinagépész munkakörben dolgozik. Édesanyám Horváth-Tibold
Ágnes, születésem előtt a Raiffeisen Banknál vezető szakértőként tevékenykedett, de most minden idejét nekem szenteli.

Tóth Viktornak hívnak, és Pécsen születtem 2014. május
21-én. Születésemkor 3460
dekagramm és 50 centiméter
voltam, de nagyon jó étvágyam van, így szépen növögetek. Szüleim és a nővérem,
Tamara, aki most lesz 2 éves, már nagyon vártak engem. Nagyon szeretek aludni, a legjobb, ha ezt anyán tehetem. Szeretem, ha Tami beszél hozzám, ezért még a sírást is abbahagyom.
Apukám Tóth Gábor, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon
dolgozik szolgálatvezetőként. Anyukámat Tóthné Kasza Krisztinát gazdasági ügyintézőként várja vissza a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ.

A nevem Lacza Milla Luca. Első
gyermekként, 2014. május 16-án
Szekszárdon láttam meg a napvilágot, 3840 dekagrammal, és 58
centiméterrel. Nagyon szeretek
enni, így teli pocakkal az éjszakai
pihenést biztosítom a szüleimnek.
Nappal azonban igen aktív életet élek, éber figyelemmel követem
a környezetemet. Az esti fürdéseket nem nagyon szeretem, a vízzel
még csak barátkozom. Apa Lacza János, az Atomix Kft.-nél tűzoltó.
Anyukám Lacza-Brázay Bernadett, érkezésemig szintén az Atomix
Kft.-nél dolgozott pszichológusként.
Fejes Dávidnak hívnak, és 2014.
május 18-án 01:28 perckor, a szekszárdi kórházban jöttem a világra.
Súlyom 3540 gramm, hosszúságom 57 centiméter volt. Harmadik
gyermekként érkeztem a családba. Nővéreim, Fanni (4 éves) és
Kitti (2 éves), nagyon vártak és örülnek nekem, sokszor kényeztetnek. Jó étvágyam van, de emiatt sokat fáj a pocakom, így éjszakánként sokszor nem hagyom a többieket aludni. Legjobbat apa hasán
tudok pihenni. Szépen fejlődök, már érdeklődéssel szemlélem a világot. Apukám Fejes Tamás, a Projekt Támogató Osztályon projektfelelős munkakörben dolgozik. Anyukám Fejesné Mész Andrea, a
testvéreim születése előtt banki ügyintézőként dolgozott.
Árki Lilla vagyok, és egy hétfői napon, 2014. május 19-én Szekszárdon születtem 3290 grammal és
51 centiméterrel. Első gyermek vagyok, akit már nagyon várt a család. Nagyon szeretek enni, szépen
gyarapodok. Napközben szeretek
kézben lenni és nézelődni. Édesapám Árki István vezető berendezésmérnök a Gépész Műszaki Osztályon. Édesanyám Árki-Bencze
Zsuzsanna, a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubjának vezetője.

Velencei Soma vagyok.
A szekszárdi kórházban születtem 2014. május 26-án,
55 centiméterrel és 3370
dekagrammal. Első gyermek
vagyok a családban és a harmadik unoka, akit az unoka
tesók már nagyon vártak. Szeretek nappal sokat nézelődni és
enni, viszont éjjel ügyesen alszom. Apukám Velencei János, az
Automatika Osztály rendszermérnöke. Anyukám Enyedi Tünde,
születésem előtt az Atomix Kft. Szállítási Szakágazatánál ügyintézőként dolgozott.
A nevem Hernádi Szonja, és 2014.
június 6-án születtem Budapesten. A súlyom születésemkor 3550
gramm, hosszúságom pedig 54 centiméter volt. Második gyermekként
jöttem a világra. Zalán augusztus végén lesz 2 éves. Testvérem és a szüleim már nagyon várták az érkezésemet. Szeretek enni, és evés után nagyokat aludni, még az sem
tud megzavarni ebben, ha a bátyám körülöttem játszik. Szeretek nagyokat sétálni a friss levegőn. Apukám Hernádi András,
az Építészeti Osztályon építészeti állapotfelügyelő munkakörben dolgozik. Anyukám Hernádi-Szabó Szilvia az MVM ERBE
Zrt.-nél gazdasági elemzőként dolgozott.
Putnoki Anna a nevem, és Pécsen születtem, 2014. június
7-én. Második gyerekként érkeztem a családba 3700 dekagrammal és 52 centiméterrel. Levente bátyám 3,5 éves,
és rengeteget segít anyának. Nagyon kiegyensúlyozott kislány
vagyok. Sokat eszem és alszom, és a szüleim nagy örömére
nem vagyok hasfájós. Apukám Putnoki Gergely, a Vegyészeti
Technológiai Osztályon víztisztító műszakvezető. Anyukámat
Weisz Évának hívják, és születésem előtt a megyei közigazgatásban dolgozott.
Kissné Farsang Erika

Mi illik?

Úton, vízen,
levegőben

Nyaralni jó! – mondtam legutóbb,
és mivel nyár van, eljött a szabadságok ideje. Elő a bőröndökkel, csomagoljunk és induljunk! Ha társasútra
megyünk, akkor folyamatosan alkalmazkodunk egymáshoz akár repülőgépre, akár buszra vagy vonatra
szálltunk.
A buszon: Már a legelején a csomagolásnál vegyük figyelembe,
hogy a busz csomagtartója véges,
az utastérbe pedig csak azt vigyük
fel magunkkal, amire út közben biztosan szükségünk lehet; hiszen előttünk, mögöttünk és mellettünk is
ülnek! De azért legyen velünk egy
melegebb pulóver vagy kendő a légkondi miatt; egy váltás zokni, hogy
cipőnket levehessük; egy kis üveg
innivaló (lehetőleg ne alkoholos); 1-2
szendvics és gyümölcs, no meg természetesen egy nylonzacskó a szemétnek. Az összezártság, a meleg
idő, a hosszú utazás próbára teszi
még a legnormálisabb társaságot is,
és az idegenvezető nemcsak szervezi ez idő alatt életünket, hanem
felelősséget is vállal a csoportért.
Az első számú szabály: a pontosság.
Előfordulhat, hogy tőlünk független
akadály miatt késünk, ez esetben feltétlenül hangosan kérjünk elnézést
utastársainktól is. Második szabály:
már felszálláskor jól tesszük, ha memorizáljuk az idegenvezető, a buszsofőr és a körülöttünk ülők nevét.
A vonaton: Alapjaiban hasonló,
mint egy buszos utazás, tehát ide is
a társas viselkedés szabályai az irányadóak. Bizton állítható, hogy ez az
egyik legkényelmesebb utazási forma, hiszen ha meguntuk a sok ülést,
nyugodtan felkelhetünk és akár sétálhatunk egy kicsit. Egy baj van csak
vele: nélkülünk is elindul!
A repülőgépen: Ez teljesen más,
megvan a maga különleges varázsa,
és repülve akár már egy-két óra alatt
célba érhetünk. A pontosság természetesen itt is alapfeltétel. Kézipog�gyász mérete és súlya ugyan meghatározott, de csak annyit vigyünk
fel magunkkal a fedélzetre, ami sem
minket, sem másokat nem akadályoz. Igaz, hogy már szabadságon vagyunk, de még nem a tengerparton,
így öltözetünk is ennek megfelelő
legyen! És végezetül, ha netán kissé
tartanánk is a repüléstől, ne alkoholba öljük félelmünk!
A fenti rövid gondolatokkal
kívánok mindenkinek jó nyaralást,
kikapcsolódást, pihenést!


Kovácsné Andrea, TLK

