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Majális közösen, vidám hangulatban
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. majálisa színes
programsorozattal várta
munkatársait, a kikapcsolódni vágyó kollégákat és
családtagjaikat a munka
ünnepén, az ASE Sporttelepen. A hagyományokhoz
híven e rendezvény keretében adták át az Atomerőmű Kiváló Karbantartója, az Atomerőmű Kiváló
Üzemeltetője díjakat, valamint az Igazgatósági Nívódíjakat. E napon a Paksi Atomerőmű mintegy 80 dolgozója részesült elismerésben.
Az idei évben a rendezvény szervezését a Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai,
az ATOMIX Kft. Létesítmény Üzemeltetési
Szakágazatának dolgozói az Üzemi Tanáccsal
karöltve végezték.
A sportprogramok széles választékában
felnőttek és gyermekek egyaránt közelebbről
is megismerhették és kipróbálhatták a Paks
városában jelen lévő sportágak nagy részét.
Kajak-kenu, dzsúdó, karate, sakk, teke, íjászat,
twirling, horgászat, röplabda, búvárkodás és
floorball várta a sportolni vágyókat.
A II. Majális Foci Kupa keretében szervezetek közötti kispályás rangadókat láthattak
az érdeklődők, a 11-es rúgó bajnokságon pedig részt is vehettek. Az Erőmű – Színészválogatott közötti mérkőzés szintén színesítette a sportprogramokat, valamint különböző
mozgásformákkal mutatkoztak be a paksi
fitneszklubok.
Hagyományőrző jelleggel a délelőtti órákban a főzőversenyé volt a főszerep, ahol 30 csapat versengett, bizonyította főzőtudását, majd
Benke Laci bácsi szakmai tudása segítette a
zsűri döntését.
Az erőmű kitelepülő egészségközpontja
minden korosztály számára lehetőséget nyújtott különféle tesztek és mérések elvégzésére,

Közmeghallgatások Pakson
Több témában tartott közmeghallgatást az Országos Atomenergia Hivatal Pakson, a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Május 5-én a Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. által benyújtott, az
új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének
engedélyezésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatban tartották
a közmeghallgatást, amely a tör-

emellett különböző orvosi műszerek megismerésére is lehetőség nyílt.
A gyermekeknek kínált programok között
szerepeltek kézműves foglalkozások, arcfestés,
csillámtetoválás, valamint légvárak is színesítették a kisebbek napját.
A programsorozatok fő eseménye a Paksi
Atomerőmű által alapított munkáltatói díjak
átadása volt, amelyek Bognár Péter humán
igazgató köszöntőjét követték. Az igazgatóságok bíráló testületeinek döntése alapján kimagasló teljesítményük elismeréseként adták
a munkatársak számára az Igazgatósági Nívódíjakat, az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője és
az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjakat.
A színpadon zenés, énekes, táncos produkciók váltották egymást, a nagysikerű Tűzvirág
Táncegyüttes színvonalas műsorával szórakoztatta a közönséget. Egymást követte a Csillag Show és a Csámpai Táncegyüttes műsora,
valamint ugróköteles bemutató, amelyet a Vak
Bottyán Gimnázium diákjai adtak elő. A résztvevők hallhatták a Roger Schilling fúvószenekart és a Másképp zenekart, végül Gáspár Laci
fellépése zárta a rendezvényt.
A Paksi Atomerőmű munkavállalói egy kellemes napot tölthettek el május elsején közösen, vidám hangulatban családtagjaikkal, kollégáikkal!

S-SZ.CS.

Múzeumi program:

pozitív iskolai visszajelzések
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai
Múzeuma (AEM) „A fizika nagyszerű, mert egyszerű” címmel fizika tantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatot indított a tantárgy népszerűsítése, egyúttal az atomenergetikával kapcsolatos tájékozottság
növelése érdekében. A program – amely első lépésként a Duna bal partján található TEIT-települések
(Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás) hetedikes tanulóit célozta – április 22-én a sajtó nyilvánossága előtt ért véget.
A Paksi Atomerőmű fontos célja, hogy a Duna alföldi
oldalán élő tehetséges és a természettudományok iránt
érdeklődő fiatalokat – a fizikán keresztül is – közelebb

vényi előírásoknak megfelelően
zajlott. Május 6-án 12 órakor a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kérelme alapján a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója üzemeltetési
engedélyének módosítása kapcsán, majd 15 órakor az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. 2. blokkjának tervezett üzemidőn túli üzemeltetése
vonatkozásában tartották a közmeghallgatást.

Az MVM kommunikációs igazgatója
a magyar médiaipar legbefolyásosabb
személyiségei között
A magyar médiaipar 50 legbefolyásosabb embere
közé választották Felkai Györgyöt, az MVM Csoport
kommunikációs igazgatóját. A szakember egyedüliként képviseli mind az energetikai, mind a nemzeti
tulajdonú társaságokat a hazai média szűk elitjében.

Hevesy György-díjat kapott Elter Enikő
A Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen
vette át Elter Enikő, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vegyészeti főosztályának vezetője a „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért” elismerést.
Elter Enikő a díj I. kategóriáját kapta az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alkalmazottjaként végzett több mint 20 éves kiemelkedő
munkájáért, az atomerőmű radioaktív hulladékkezelés fejlesztésének kidolgozásában és
a megvalósítás során az engedélyezés koordinálásában, valamint az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélyeztetésében
a telephely jellemzési program, és az ehhez kapcsolódó környezeti
hatásvizsgálat összeállításában, engedélyeztetésben vállalt jelentős
szerepéért, a teljesítménynövelés vízjogi engedélyezéséhez kapcsolódó feladatok koordinálásáért, számos, a napi feladatoktól eltérő műszaki és üzemviteli feladat végrehajtásának sikeres irányításáért.
A díjat az MTA, a „Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági
oktatásért és kutatásért” közhasznú szervezet és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. alapította.

hozza a műszaki területekhez, segítve ezáltal pályaorientációjukat. A 7.
évfolyam tantervére épülő kísérleteket Krizsán Árpád, az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium fizikatanára mutatta be. Az AEM-ben
február 18-tól tíz héten át minden kedden megtartott
rendezvénysorozaton négy település tíz osztályának
240 diákja vett részt.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. kommunikációs igazgatója a program hátteréről
elmondta: – A részvénytársaság számára kiemelten
fontos, hogy a fizika tantárgy iránti érdeklődés növekedjen a térségben. Ezért támogatta azt a múzeumi
elképzelést, hogy az iskolákban csak nagyon ritkán
látható kísérletekkel a társaság járuljon hozzá a fizikával kapcsolatos érdeklődés felkeltéséhez, fenntartásához. A tantervben először a hetedik évfolyamban
kap helyet a fizika, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a

korosztályt célozzuk meg. Ők legyenek azok a gyerekek, akiknek a fizika szó érdekes, izgalmas tantárgyat
jelent.
folytatás a következő oldalon
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Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Az MVM a FŐGÁZ kisebbségi
tulajdonosa
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. április 14-én kifizette a FŐGÁZ Zrt. kisebbségi részvénycsomagjának szerződésben rögzített 41 milliárd forintos
vételárát az RWE részére. A hatósági jóváhagyásokat követően a fővárosi gáztársaság 49,83%-os részvény adásvételi tranzakciója lezárult. A finanszírozáshoz szükséges forrásokat az MNV Zrt. bocsátotta az MVM Zrt. rendelkezésére.
A FŐGÁZ Zrt. új igazgatóságai tagjává nevezték ki dr. Laczó Sándort, Králik
Gábort és dr. Cseh Tamást, míg a felügyelő bizottság új tagjává választották
Kóbor Györgyöt és Kiss Csabát. A vagyonértékelést független, nemzetközileg
elismert szakértők végezték.
Forrás: mvm.hu

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány idén is megrendezte
országos, kétfordulós modern fizikaversenyét, amelynek döntőjét a hagyományoknak megfelelően Pakson az ESZI-ben, a
Paksi Atomerőmű bázisiskolájában tartották április 11–13. között. Két kategóriát állítottak fel minden hazai és határon
túli gimnazista és szakközépiskolás számára. Az I. csoportban az érettségi előtt
állók és az azt megelőző évfolyam tanulói,
a II. csoportban az általános iskola 7. osztályáig, a „fiatalabbak” mérethették meg
képességeiket.
Mintegy 287-en vettek rész a verseny
első, iskolai fordulóján, de közülük csak
93-an érték el a második fordulóba történő nevezéshez szükséges ponthatárt.
A ponthatárt elértek közül a legjobb 20
diákot az I. kategóriából, 10-et a másodikból hívtak meg Paksra.
A felkészüléshez az iskolai tananyagon kívül nyolc könyv szerepelt ajánlott
irodalomként. Tíz elméleti feladatból az
első hét mindkét csoport számára azonos volt. Nehezek voltak a feladatok, de
a versenyen történő sikeres szerepléshez
nemcsak az elmélettel kellett tisztában
lenniük a versenyzőknek, hanem gyakorlati tudással is rendelkezniük kellett, mivel a verseny az elméleti feladatokon kívül kísérleti és számítógépes szimulációs
fordulót is tartalmazott.
Míg a diákok a feladatok megoldásával
voltak elfoglalva, felkészítő tanáraik előadásokat hallgathattak meg a jövő fejlesztési irányairól.
A helyes megoldásokat dr. Sükösd
Csaba, a BME Nukleáris Technikai Intézet címzetes egyetemi tanára és a versenybizottság elnöke ismertette. A verseny
ünnepélyes díjkiosztóján azt is elmondta,
hogy a történelem során többször hitték
azt a tudósok, hogy már mindent tudnak
és nincs több felfedezni való. A 19. század
végének elbizakodottságát Max Planck
törte meg a kvantumhipotézis felállításával, amely a kvantummechanika alapja
lett. A 20. század végére is van egy tökéletesnek hitt elméletünk, az elemi részecskék „Standard Modellje”, amelynek utol-

só, régóta megjósolt építőkövét 2012-ben
találták meg a CERN-ben, a Higgs-bozont. Az elbizakodottságra azonban most
sincs semmi ok: a csillagászok egyre távolabbi galaxisokat fedeztek fel, és ebből
a 21. század elején rájöttünk arra, hogy a
mindenségnek csak kb. 4%-át ismerjük, a
többi sötét anyag és sötét energia. Ezeknek a mibenlétéről egyelőre fogalmunk
sincs. Lesz még mit fölfedezni az elkövetkező generációknak is!
A zárórendezvényen ünnepélyes keretek között szavalat, fuvolaszó és a
megjelent képviselők bemutatása után
a versenybizottság elnöke ismertette az
eredményeket, és Leber Ferenc, Paks alpolgármestere társaságában átadta az értékes díjakat és a könyvjutalmakat:
I. kategória első helyezett. Juhász Péter, Budapest, Piarista gimnázium (98%);
II. kategória első helyezett: Kovács Péter Tamás, Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós
Gimnázium (75%);
A legeredményesebb lányt, Németh
Flóra Borókát vendégül látja Pakson,
az erőműben a WiN, jelentette be Hanti
Ágota elnök. A Marx György javaslatára
alapított felkészítő tanári Delfin díjat idén
Nagy Tibor, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára – aki most is 3 diákjával jött el - vehette
át Csajági Sándor kuratóriumi elnöktől.
A Marx György-vándordíjat a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium nyerte, és a gimnázium versenyzői
vették át: Borsi Márton, Czeglédy Levente, Tamás Gábor, Pintér Gergő és Ványi
András Szabolcs. A Magyar Nukleáris
Társaság (MNT) tanári különdíját Horváth Norbert, a budapesti Baár-Madas
Református Gimnázium felkészítő tanára
kapta Hózer Zoltán elnöktől.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
ajándékaként mindkét kategória első öt
helyezettje egyéves előfizetést nyert a Fizikai Szemle folyóiratra; a Magyar Nukleáris Társaság ajándékaként pedig az első
három helyezett kedvezményesen vehet
részt az MNT nyári nukleáris táborában,
Gödön (az első helyezettek ingyen, a második helyezettek 50%-os, a harmadik
helyezettek pedig 25%-os kedvezményt
kapnak). 
gyulai

Glattfelder Béla európai parlamenti képviselő, a Magyar Szolár Szövetség elnöke, május 5-én sajtótájékoztatót tartott Pakson az „Elektromobilitás – villamosenergia-alapú, CO2-mentes közlekedés” címmel, és bemutatta hibrid autóját,
amelyet az atomerőműnél töltött fel. Kiemelte, hogy környezetet nem szennyező energiára van szükség ahhoz, hogy Magyarország át tudjon térni a villamosenergia-alapú közlekedésre.
folytatás az előző oldalról

Múzeumi program: pozitív
iskolai visszajelzések

Örömmel tapasztaltuk, hogy a kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az iskolák részéről
pozitív visszajelzések érkeztek. Ezen
túlmenően törekedtünk arra is, hogy
az atomerőműves hiányszakmákhoz
kapcsolódó ismeretek visszaköszönjenek a látottakból – mondta Kovács
Antal. Az alkalmanként hatvanperces,
látványos bemutatókon való részvéte-

len túl a diákok a múzeumot is megtekinthették.
Ez a kezdeményezés az első eleme
az idei évre tervezett múzeumpedagógiai programsorozatnak. A folytatásról – amely hasonló résztvevői körre
fókuszál majd – hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Vöröss Endre

Az MVM OVIT sikeres tevékenysége
a CERN-ben
Az MVM OVIT Zrt. befejezte azt a
másfél éves korszerűsítési projektet, amelynek során a genfi székhelyű CERN (Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet) – a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma – 66 kV-os villamos hálózata
védelmi és irányítástechnikai rendszerének felújítását végezte el.
A CERN által felhasznált (évente
1,3 TWh) energiát egy 400 kV-os,
200 MW beépített teljesítménnyel
rendelkező alállomás szolgáltatja,
a 66 kV-os főelosztó hálózaton keresztül.
Az MVM OVIT Zrt. nemzetközi
versenytárgyaláson nyerte el a korszerűsítésre kiírt pályázatot. A 2012
augusztusában aláírt szerződés egy
tizenegy mezős, 66 kV-os főelosztó
állomás és a hozzá kapcsolódó hét
66/18 kV-os transzformátorállomásból álló hálózat védelmi és irányítástechnikai rendszerének felújítására
vonatkozott. Az MVM OVIT által
elvégzett munka magyarországi előkészítő szakasza magában foglalta
a rendszer tervezését, a védelmi és
irányítástechnikai vezérlőszekrények

gyártását és a komplett rendszer
gyártóművi tesztjét. A projekt 2013
áprilisában kezdődő helyszíni szakaszában megtörtént a védelmi szekrények telepítése, a szabadtéri berendezések szekunder kábeleinek teljes
cseréje, valamint a helyszíni szerelés és üzembe helyezés. A 66 kV-os
hálózat rövidre szabott feszültségmentesítési időszaka nagymértékű
koordinációt igényelt, de valamen�nyi munka a végső határidőre, 2013.
július 31-re elkészült. Ezt követte az
alállomások ütemterv szerinti feszültség alá helyezése, majd a projekt
2014 márciusában az újonnan épült
MEH59-es alállomás csatlakoztatásával fejeződött be.
2013 októberében Nagy Sándor,
az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának
elnöke, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese vezetésével delegáció
látogatott Svájcba, ahol a CERN projektmenedzsment szervezete személyes elismerését fejezte ki az MVM
OVIT által elvégzett szakmai munka
minőségével kapcsolatban.

Forrás: MVM OVIT
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Fotók: Bodajki Ákos, László Orsolya

Vendégeink voltak
Az indiai nagykövet, Malay
Mishra és kísérői április 4-én
érkeztek látogatásra a Paksi
Atomerőműbe.

A Pakson járt WANO-team
és az erőműves szakemberek közös fotója április 7-én
készült.

Április 10-én török delegáció járt az erőműben.

A Paksi Atomerőmű logisztikai főosztálya április 10-én
üzemanyag-beszállítással
kapcsolatos konferenciát
szervezett, melyen hazai és
nemzetközi szakemberek
vettek részt.

Április 11-én az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny résztvevői érkeztek erőműlátogatásra.

Április 22-én az EU-Oroszország Parlamentközi Energetikai Munkacsoport kihelyezett ülést tartott a Paksi
Atomerőműben és megtekintették az erőmű üzemi
területét.

Április 24-én a Lányok napja program keretében diáklányok ismerkedtek az erőművel.

Április 28-án az ASE kosárlabdacsapata tett látogatást
az erőműben.

BÁ

Jelentős, az ország
ellátásbiztonságát növelő
akvizíciók után rekord árbevételt
ért el az MVM Csoport
Az MVM Csoport a Nemzeti
Energiastratégia támogatása, a
rezsicsökkentések
végrehajtása és több, a hazai
energia-ellátásbiztonságot jelentősen
erősítő tranzakció
mellett eredményes
évet zárt. A tulajdonosok jóváhagyták a
társaságcsoport éves
beszámolóját, illetve
a 2014-es év üzletpolitikai célkitűzéseit. A társaságcsoport konszolidált árbevétele 922 milliárd
forint volt.
Az MVM 2013 elején a folyamatok
átláthatóságának javítása és a költségek optimalizálása érdekében
átalakította az egész vállalatcsoportra kiterjedő vállalatirányítási
rendszerét. Az MVM Csoport az
előző évinél több mint 150 milliárd
forinttal magasabb, 922 milliárd
forintos árbevétele mellett 106 milliárdos EBITDA-t realizált, illetve
22 milliárd forintos mérleg szerinti
eredménnyel zárt 2013-ban. A közgyűlés döntése értelmében az MVM
Zrt. részvényenként 300 forint, ös�szesen 10,174 milliárd forint osztalékot fizet. Az adózott eredmény
fennmaradó része eredménytartalékba kerül, azt az MVM Zrt. a tervezett fejlesztések finanszírozására
fordíthatja.
„Az MVM Csoport, mint nemzeti tulajdonú, regionális szinten is
meghatározó, vertikálisan integrált
energetikai vállalkozás küldetésének tekinti a Nemzeti Energiastratégiával összhangban álló energiapolitikai célok megvalósítását,
illetve további gazdaságpolitikai
célok támogatását, különös tekintettel a hazai energiarendszer stabilitásának megőrzésére és kapacitásának fenntartására. Ezzel az MVM
Csoport célja az ellátásbiztonság
növelése és az energiafüggőség
csökkentése, a nemzeti vagyonelemek gyarapítása az energetikában,
az energiatermelés és -szolgáltatás
fenntartható fejlesztése, valamint a
további növekedés a hitelképesség
megőrzése mellett,” mondta Baji
Csaba, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az MVM Csoport stabil működésével évek óta mindent megtesz
azért, hogy folyamatosan a lehető legkedvezőbb áron termeljen,
tároljon és értékesítsen villamos
energiát és földgázt, ezzel szavatolja

Magyarország energiabiztonságát
és a megfizethető energiaárakat. A
társaságcsoport eredményes működésével
kiemelkedő
költségvetési
befizető, különböző
adónemekben tavaly
több mint 145 milliárd forinttal, az elmúlt négy év során
összesen több mint
520 milliárd forinttal
járult hozzá az államháztartáshoz.
Mindezt az tette lehetővé, hogy az
MVM a cégcsoport átvilágítása és
a korábbi veszteségforrások felszámolása után az elmúlt négy évben
növekedési pályára állt. Az MVM
meglévő eszközeire és szakértelmére alapozva, az alaptevékenységhez jól illeszkedő területekre is
belépett, fél évszázados fennállása
alatt az elmúlt négy évben realizálta a legjobb termelési és értékesítési eredményeit, ezzel a legnagyobb
nemzeti tulajdonú társaságcsoport
Közép-Európa egyik meghatározó
vállalatává vált.
Tagvállalatai közül az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. európai
szinten is kiemelkedően biztonságos üzemelés mellett 15 370 GWh
termelési eredményt ért el. Az idei
év legfontosabb feladata a 2. blokk
üzemidő-hosszabbításához szükséges engedélyek megszerzése lesz. A
2013-ban az E.ON-tól megvásárolt
Magyar Földgáztároló Zrt. és Magyar Földgázkereskedő Zrt. immáron nemzeti tulajdonban szavatolja
Magyarország biztonságos földgázellátását. A két új társaság jelentős
mértékben járult hozzá az MVM
Csoport árbevételének növekedéséhez.
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
ZRt. legfontosabb feladata a magyar
villamosenergia-rendszer biztonságos és rugalmas üzemeltetése,
amelynek forgalma tavaly meghaladta a 42 TWh-t. A társaság egyik
legnagyobb energiakereskedője, az
MVM Partner ZRt. a teljes villamosenergia-rendszeren forgalmazott mennyiség mintegy kétharmadát, 26 821 GWh villamos energiát
értékesített tavaly. Kimagaslóan jó
évet zárt az MVM OVIT Zrt. is,
2013-ban a társaság árbevételének
közel 50 százaléka a csoporton kívül megkötött szerződések teljesítéséből származott, és meghaladta az
53 milliárd forintot.
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Elismerés az ifjak patronálásáért
Több évtizede van már a szakmában,
elkötelezetten dolgozik azért, hogy
javuljon a nukleáris energetika hazai
és nemzetközi megítélése. Támogatja, tanítja a fiatal generáció tagjait,
amiért idén elnyerte az Európai Nukleáris Társaság (European Nuclear
Society) díját, a Jan Runermark-díjat. Cserháti András, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője az első magyar, aki ebben az elismerésben részesül.
A díjat 1995-ben alapította az Európai
Nukleáris Társaság a tragikus hirtelenséggel elhunyt Jan Runermark emlékére, aki svéd vezető nukleáris energetikai
szakemberként a Young Generation Network (YGN, Ifjú Nemzedék Hálózata)
megalapításának kezdeményezője volt.
Az elismerést minden évben olyan személy kapja, aki több évtizedes szakmai
tevékenységével kiemelkedő szolgálatot
tett a fiatal generáció javára, elősegítve

ezzel céljaik megvalósulását. E célok között szerepel a tudáscsere a fiatalok és
idősebbek között, a tudás és tapasztalat
teljes Európán átívelő terjesztése, illetve
a fiatal szakemberek inspirálása a nukleáris technológia területén tervezett jövőbeni fejlesztésekre.
Cserháti András neve nem ismeretlen a hazai és a nemzetközi nukleáris

energetikában. A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) alapító tagja, egy ideig alelnöke, sok cikluson keresztül elnökségi
tagja, jelenleg a felügyelőbizottság elnöke. Az MNT első weblapjának elindítója
és évekig szerkesztője, ott is a kezdetektől támogatva az ifjak ténykedését (pl.
klímakonferenciák, kitelepülés a Szigetre). A Nukleon online folyóirat alapító
főszerkesztője, a mai napig szerkesztőségi tag. Lassan negyvenéves szakmai
tapasztalatait igyekszik átadni. Cikkeket ír, egyetemeken, középiskolákban,
a Nukleáris szaktáborban, fizikatanári
ankétokon, FINE (Fiatalok a Nukleáris
Energetikáért) továbbképzéseken tart
előadásokat. Felvillantja a nukleáris karriercélt és az atomenergetika munkahelyi perspektíváit. Társszerzője a fiataloknak írt Prométheusz magyar unokái
című könyvnek. Az éves Nukleáris Technikai Szimpóziumok szervezőjeként is
odafigyel az ifjú előadókra.

A mostani kitüntetés meglepetésként érte. A FINE vezetősége még februárban tájékoztatta, hogy őt jelölnék a
díjra. Csak abban az esetben kerül be a
jelöltek közé valaki, ha az adott ország
YGN-szervezete benevezi az illetőt.
Összeállítanak róla egy rövid pályázati
anyagot, ami szakmai pályafutását, ifjúság érdekében kifejtett tevékenységét
tartalmazza. A döntőbizottság tagjai
az egyes tagországok ifjúsági nukleáris
szervezeteinek vezetői, akik a pályázati anyag alapján kiválasztják a nyertest.
A szavazás márciusban zajlott, Cserháti
Andrást pedig ezt követően a Magyar
Nukleáris Társaság elnökségi ülésén értesítették arról, hogy idén ő kapja az elismerést. Az ünnepélyes átadás a franciaországi Marseille-ben, a május 11–14.
között megrendezésre kerülő ENC 2014
(European Nuclear Conference) keretében történik.
SZ.Z.

20 éves az ATOMIX Kft. – Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat
Az ATOMIX Kft. megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából sorozatban mutatjuk be a vállalkozást,
annak egyes üzletágait, szakterületeit. Második alkalommal a Biztonsági Üzletág Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatának történetét ismertetjük.
A Paksi Atomerőmű területén 1986. április 1. óta látják el
készenléti szolgálattal a mobil tűzvédelmet. Kezdetben
ezt a feladatot a Paksi Városi Tűzoltó-parancsnokság
kihelyezett rajjal oldotta meg. Az erőmű vezetésének
kezdeményezésére az Országos Tűzoltó-parancsnokság
önálló parancsnokságot szervezett, amely 1990. május 1-jével állt fel. Majd az 1991. évi XX. tv. értelmében
az üzemi tűzoltóság megszűnt. A hivatásos állományú
Atomerőmű Tűzoltóság az ATOMIX Kft. szervezetébe
épült be, Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat néven
működik 1994. június 1. óta. Külső megjelenésében
igazodik a magyar tűzoltóság általános formáihoz, de
az ATOMIX Kft. szakágazataként annak formai jegyeit is
magán viseli. A tűzoltóság megalkotta saját azonosítására szolgáló címerét, amelyet a ruházaton, a járműveken, a berendezéseken és minden tárgyon megjelenít,
amellyel szervezeti hovatartozását kívánja tudatni.
A szervezeti felépítés szinte teljesen megegyezik a
hivatásos tűzoltóságokéval, figyelembe véve a Paksi
Atomerőmű igényeit is. A Törzs áll az irányítás középpontjában, amelyhez három szolgálati csoport tartozik.
Egyrészt a tűzvédelmi törvényből és annak végrehajtási rendelkezéseiből adódnak a feladatok, másrészt a
működési területén felmerülő igények határozzák meg:
tűzmegelőzés, tűzoltási és műszaki mentés, vállalkozási
szerződésben foglalt tevékenység, saját működés, sürgősségi betegellátás, mentőszolgálat biztosítása.
A tűzoltóság aktívan közreműködik az atomerőmű
dolgozóinak tűzvédelmi felkészítésében is.
Mentőszolgálat végzi az atomerőmű paksi telephelyén a sürgősségi beteg-, a balesetes, rosszullétes ellátást, a veszélyhelyzetre való felkészülést, és segítséget
nyújt tömeges balesetek esetén az erőmű 10 km-es
körzetében. A mentőautó személyzete 24 órás szolgálati rendben egy mentőorvosból vagy mentőtisztből és
két mentőápolóból áll. Részt vesznek mindezek mellett
baleseti szimulációs gyakorlatokon, egészségügyi okta-

tásokon és továbbképzéseken. Közreműködnek az ellenőrzött zónán belüli elsősegélynyújtó helyek szakmai
felügyeletében, ide kapcsolódó képzésben, továbbképzésben.
A tűzoltóság gondoskodik dolgozói magas szintű
oktatásáról, képzéséről, és kiemelt hangsúlyt fektetnek
az egészség megőrzésére.
A személyi állomány kialakításában fontos szereppel bír a felvételi rendszer. A felvételizők szigorú orvosi
és pszichikai vizsgálaton, valamint fizikai állóképesség-felmérésen esnek át, és meghatározott idő alatt el
kell végezniük az előírt szakmai tanfolyamokat és a speciális atomerőműves képzéseket.
Itt nagy hangsúlyt fektetnek a megszerzett szakmai
tudás és fizikai állóképesség szinten tartására. Céljuk,
hogy a tűzoltók tevékenységük ellátására mind szellemileg, mind fizikailag hosszú ideig – lehetőleg a nyugdíjkorhatár eléréséig – alkalmasak legyenek. Munkájuk
során számtalan veszélyes helyzettel találkoznak, ezért
a technikai ellátottság mellett fontos az elméleti és gyakorlati felkészültség. A képzési időszak az év minden
napjára vonatkozik. Tartalmuk szempontjából az oktatási anyagok a teljes tevékenységi kört lefedik.
Az elsajátított elméleti ismeretek napi munkavégzés
során történő alkalmazására, a tudás csiszolására, a tapasztalatok elmélyítésére, pszichikai, fizikai állapotfelmérésre a különböző gyakorlatok adnak lehetőséget.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával terem-

tették meg azt a magas színvonalú műszaki hátteret,
technikai felszereltséget, ami alkalmassá teszi őket a
legkomolyabb feladatok gyors és szakszerű végrehajtására. A tűzoltóság vezetése folyamatosan törekszik a
leghatékonyabb, legfejlettebb eszközök használatára.
A kiképzések és fizikai felkészítések részét képezi a
különböző szintű tűzoltó-, egészségügyi és sportversenyeken való szereplés, amelyek eredményei a jó felkészültséget igazolják.
A tűzoltók munkája sok veszélyt rejt magában, az
életüket kockáztatják, amikor hivatástudattól indíttatva elszántan mennek a tűzbe, a füstbe, a romok közé,
veszélyes közegbe, hogy emberéletet mentsenek, értékeket óvjanak meg. Szervezetüket káros hatások érhetik, amelyek ellen védekezniük kell, ezért elsődleges
fontosságú a megfelelő fizikai adottság, testi képesség
és kiegyensúlyozott, erős lelkiállapot.
A teljesítmény-értékelési rendszer alapjait már
1992-ben lerakták, amely tartalmaz elméleti és gyakorlati vizsgát, egészségügyi alkalmasságot és fizikai teljesítmény-felméréseket. Ehhez illeszkedik a bérrendszer.
A módszer jól bevált, eredményeket érnek el vele.
A tűzoltók előtti tiszteletadásra, munkájuk méltó
elismerésére Szent Flórián napján kerül sor, az állományából minden évben többen részesültek különböző kitüntetésben a Tolna megyei Flórián-nap rendezvényein.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Mozaik
Múzeumtúra

Újság az olvasókért

A Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeuma (AEM) is csatlakozott ahhoz a múzeumnépszerűsítő kampányhoz, amely a Mozaik Múzeumtúra nevet viseli. A május 31-ig
tartó kampány egy matricagyűjtő játék, füzettel, múzeumok külsejét és belsejét ábrázoló matricákkal. Az AEM és a Paksi Képtár
mellett a megyéből két szekszárdi, egy ozorai, egy sárszentlőrinci és egy simontornyai
kiállítóhely szerepel a csatlakozott intézmények listáján. További részletek: www.mozaikmuzeumtura.hu. Az AEM díjmentesen
adja át az érdeklődőknek a dél-dunántúli
gyűjtőfüzetet, amely 36 múzeumot tartalmaz. További felvilágosítás: AEM 75-508711 telefonszámán.

Kedves Olvasóink, Kedves Munkatársaink!
Mint ahogy eddig is elfogadtuk az Atomerőmű újsággal
kapcsolatos javaslatokat, ötleteket, véleményeket, és bevontuk olvasóinkat, munkatársainkat a regionális jellegű üzemi
lapunk témaköreinek összeállításába, szerkesztésébe, úgy a
jövőben is törekedni fogunk erre.
Tesszük ezt azért is különösen nagy örömmel, mert a
közvélemény-kutatási eredmények alapján a Paksi Atomerőmű munkatársai a belső kommunikáció vonatkozásában
az Atomerőmű újságot jelölték az intranet után az elsődleges információforrásnak. Ez olyan visszajelzésnek tekinthető, amely szerint az újság valóban az olvasóknak, munIntranet

Atomerőmű újság

Heti hírlevél

Atomerőmű weboldal

Facebook oldal

Elsődleges információforrás

96,23%

54,09%

45,28%

11,32%

7,55%

Legegyszerűbben elérhető
információforrás

94,38%

20%

14,38%

7,5%

3,75%

Használat gyakorisága

Naponta

Inkább gyakran

Havonta,
vagy ritkábban

–

Hírek, információk tartalma,
nyelvezete, érthetősége
Hírek, cikkek relevanciája

Kováts Balázst, a nemrégiben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett aktív nyugdíjasunkat azért
kerestük, hogy életpályájáról beszélgessünk. Udvariasan hárított azzal,
hogy az elmúlt hetekben sok helyi és
térségi sajtóorgánumnak nyilatkozott
erről, és nem szeretne sokadszor is ismétlésekbe bocsátkozni. Közben megtekintettük a köztársasági elnök által
aláírt adományozó levelet, és az indoklásban a szakmai méltatás érdekes
részletére bukkantunk, amely kiemeli
a fiatalok megsegítését, a tehetségek
támogatását. Abban maradtunk, hogy
a beszélgetést erre a ritkán tárgyalt témakörre szűkítjük.
– Hová vezethető vissza, mi motiválta,
hogy napi munkája mellett sokat foglalkozzon az ifjúság ügyeivel is. Talán az ön
édes „gyermekénél”, az Energetikai Szakközépiskolánál és Főiskolánál keresendők
a gyökerek?
– Nem gondolom, hogy ezt ilyen egyértelműen ki lehet jelenteni. Már abban, hogy annak idején megkaptam ezt
a feladatot, megszakítva ezzel a nukleáris
műszaki pályafutásomat, valahol benne
volt Pónya vezérigazgató úr felismerése a
fiatalsághoz való kötődésemről. Az ESZI
sikere érdekében végzett tevékenység
munkaköri kötelességem volt, bár lehetett többféle módon csinálni. A szigor és
a tekintélyelvűség alapján vagy megértő
módon, alkotótársként a diákokkal. Én az
utóbbit választottam egyéniségemből adódóan, s az élet bizonyította, hogy ez lett a
jó irány, amely hosszú távra megalapozta
az intézmény stílusát, eredményességét.
Még csaknem 30 év távlatából is merésznek tűnik az akkori igehirdetésem, miszerint az iskolában mindenki és minden a

katársakról munkatársaknak szól, a környező lakosságot
tájékoztatja, erősíti a térségi kapcsolatokat. A visszajelzés, a
kutatási adatok az újság olvasottságát igazolják.
Az újság tudósítóinak köre, szerkesztősége mindent
megtesz a hiteles tájékoztatásért, és igyekszik széles körű ismereteket adni az atomenergetikáról, a Paksi Atomerőmű
működéséről, az itt dolgozók szakmai sikeréről, életéről.
Köszönjük, hogy olvassák lapunkat! Kérjük, továbbra is
tegyék ezt meg, és vegyenek aktívan részt a szerkesztésben
oly módon, hogy javaslataikat, véleményeiket eljuttatják
hozzánk.

Az újság szerkesztősége

4,39% (gyakran,
majdnem mindig
érhető)
–

Gyakran, de nem
mindig
4,56%
(majdnem mindig
érthető)
74%
(Inkább igen,
aktuális)

4,47%
(majdnem mindig
érthető)
61%
(Inkább igen,
aktuális)

Van másfajta kötelesség is – 1.

tanulók színvonalas oktatását, emberséges
nevelését szolgálja, beleértve az igazgatót
és tanárokat is. Nemrégiben emlegettük
az első ballagást, amikor egy rövid időre
eltűnt az iskola elől a hivatali gépkocsim,
illetve az asztalomról annak kulcsa. Már
a rendőrséget akartuk értesíteni, amikor
egy harmadikos kislány érkezett sietve,
kezében a slusszkulccsal. Mondta nagy
természetességgel, hogy a díszítéshez sürgősen kellett még orgona, és ezt a megoldást találták a leglogikusabbnak. Ártatlan
mosollyal megjegyezte, hogy mindig azt
mondom, itt minden őértük van, ez biztos
az autóra is igaz. Hát lehetett rájuk haragudni? Egy pedagógusnak biztosan égnek
állt volna a haja, de én igazgatóként is csak
egyszerű mérnök maradtam, aki megpróbál diákfejjel gondolkodni.
– Az ESZI néhány év alatt az ország
egyik legjobb középiskolája lett, nemcsak
felszereltsége, rendhagyó módszerei, de az
eredményessége tekintetében is. A szűken
vett oktatási feladatok mellett mi az, amire
különösen büszke a hőskorszakból?
– Két ilyen dolog van. Az egyik a fémipari alapképzés megreformálása, amelynek érdekében pályázatot írtunk ki az erő-

mű műszaki szakemberei részére. Bódis
Árpád nyert, aki versenyképes gokartautók komplex építését javasolta, az akkor
még az egész ország szakképzésére jellemző kalapácsfej-reszelés és fűrészkeret-készítés helyett. Tessék belegondolni, micsoda motiváció egy tizenéves fiatalnak, hogy
tanórán versenyautót építhet, majd beleül
és elszáguld vele! Az iskola gokartszakköre
ma is működik. A másik büszkeségem a
közösségi és versenysport. Minden osztály a négy év alatt legalább egyszer részt
vett külföldi sítáborban és nyáron tiszai
vízitúrán. Kicsit könnyebb volt akkoriban
a kirándulás, mert saját autóbusza volt az
iskolának. Érettségire pedig csak az mehetett, aki megtanult úszni. Emlékszem,
egyetlen tanulónk kapott felmentést,
mert a vízre téve úgy süllyedt el, mint a
vasmacska. A versenysportban pedig a
kosárlabda vitte a prímet. Megnyertük
a középiskolai Diákolimpiát, a sok éven
keresztül megrendezett FESTO-kupákon
több néző és nagyobb szurkolás volt,
mint manapság az ASE meccsein. Sok ország fiataljai találkoztak ennek keretében,
ahol a szervező-, a tolmács- és a hoszteszfeladatokat a diákjaink látták el. Olyan

3,96%
(inkább gyakran érthető)
47%
(Inkább igen,
aktuális)

41%
(Inkább igen,
aktuális)

játékosok nőttek itt fel, mint a későbbi
Európa-válogatott Gulyás Robi.
– Az ESZI-korszak után mi motiválta
még a továbbhaladásra ezen az úton?
– Ha a családban gyermek születik,
akkor a több évtizedes törődés ideje jön
el a szülők számára. De az élet nemcsak
a családban folyik, hanem más közösségekben is, új feladatokkal, kedvtelésekkel.
Mire valaki felnőtté válik, addigra több tucat ember próbálja formálni, felkészíteni,
életképessé tenni. Vallom, hogy akinek
van lehetősége, annak van kötelezettsége is a következő generáció felé. Segíteni
kell őket, mert ők jelentik a folyamatosságot a jövő irányába. Nemcsak szülői
vagy munkaköri kötelesség van, hanem
vannak másfajta kötelezettségek is. Ennek felszínre jutása függ az egyén habitusától, a környezet viszonyulásától. Ennek
nagyon jó példája a felsőfokon tanulók
diplomamunkája, szakdolgozata, tudományos diákköri pályázata. Évtizedek
óta látom, hogy többségük szenved, mert
nem kap elég támogatást, nehéz konzulenst, szakmai segítőt találni. Pedig ha
nem segítenek nekik a tapasztalt szakemberek, akkor hova forduljanak? Nagyon
sokszor kerestek meg panasszal, hogy
hiába ajánlottak nekik céget, szakembert,
elutasításra kerültek. Erősen hiányoltam,
hogy az emberbarátsága és támogatási
rendszere miatt többszörösen kitüntetett
atomerőműnél a diplomamunkák általában a magánügy kategóriában működtek.
Nekem csaknem 40 diplomázóm volt az
elmúlt sok évben, de erről a cég soha nem
érdeklődött, legfeljebb annyit mondtak,
hogy biztosan nincs kitöltve a munkaidőm, hogy még erre is ráérek.
Az interjút következő számunkban folytatjuk.
Szabó Zoltán
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Az atomerőmű közelében

Időszaki kiállítás a múzeumban

Ma is bíznak a szakemberekben
A Paksi Atomerőmű közelségében élők
közül sokan vallanak úgy az atomerőműről, hogy az számukra biztos megélhetést nyújt, biztonságosan működik és a
környezetet sem szennyezi, sőt az erőmű
természeti környezete olyan, mint egy
arborétum, egy szép liget, erdőség. Ilyen
helyen, folyóval övezve, a Duna partján,
és mondhatni szó szerint a Paksi Atomerőmű szomszédságában, az erőműtől
légvonalban körülbelül 1 km-re, Magyaripusztán él egy nyugdíjas házaspár, Kiser
Ferenc és felesége, Kiserné Törjék Eszter.
Nem egyszerű eljutni hozzájuk, hiszen házukhoz az erőmű meleg vizes csatornájának
partján, a Duna-töltés mellett, az erőmű kerítésének két kapuján keresztül – engedél�lyel – áthaladva vezet az út. Az atomerőmű
és annak horgásztavai szomszédságában
élnek. Postájuk is az Atomerőmű Horgászegyesület büféjéhez érkezik. Hogy milyen az
erőmű szomszédjának lenni, milyen az élet
az atomerőmű mellett? Minderről Kiserné
Törjék Eszter örömmel mesélt nekünk.
Elmondta, hogy 24 évvel ezelőtt költöztek Magyaripusztára. Már megépült, működött az atomerőmű, amikor megvették itt
a romos tanyát. Ő akkortájt Madocsán volt
orvosírnok, férje pedig a Szekszárd-Paks
Vízitársulat alkalmazásában az erőmű területén dolgozott, és ha kellett a szennyvíztisztítónál, a szivattyúházban vagy a horgásztavaknál végezte munkáját. Mindkettejüknek
megtetszett a környék szépsége, nyugalma.
A rossz állapotban lévő házat az évek során,
minden pénzüket rááldozva felújították, bővítették, csinosították. Nagyon szép családi
ház, otthon lett belőle. És bár nem volt vezetékes víz, központi fűtés és villany, mégis jól
érezték magukat Magyaripusztán, és most is
szeretnek itt élni. A házat nagy diófák társasága és szépen gondozott, füves kert öleli
körül. Bár a baromfik mellett a veteményes
kert sok munkát igényel, de megéri a foglalkozást, a fáradságot, mert megterem benne
minden, amiből jut az egész családnak.

Kiserné Esztike szavaiból a meggyőződés
és elégedettség sugárzott, ahogy beszélt az
elmúlt időkről és a jelenről: „Minket egyáltalán nem tartott vissza, nem befolyásolt
az atomerőmű közelsége. Mi akkor is bíztunk, és ma is bízunk a szakemberekben.
Semmiféle hátrányt nem éreztünk, sőt támogatást kaptunk, amikor bevezettük házba a villamos áramot. Tudtuk akkor, és ma
biztosak vagyunk abban, hogy minden segítséget megkapunk a Paksi Atomerőmű
vezetői, munkatársai és a horgászbüfé dolgozói részéről. Nekünk mindenkivel nagyon
jó a kapcsolatunk. Az atomerőmű rengeteg
embernek ad munkát itt a környéken. Az én
fiam is az erőműben dolgozik, az ATOMIX
Kft.-nél, a szállítási szakágnál. Néhány évig
magam is dolgoztam az erőműben, külsősként. Nyugodtan mondhatom hát, hogy
az atomerőműtől senkinek nem kell félni,
mert képzett szakemberek üzemeltetik, biztonságosan működik. Mi örülünk a bővítésnek, és reméljük ezzel mások is így vannak, hiszen ezzel sok fiatal jut munkához.
És örömmel vesszük, hogy a legolcsóbban
adja az országnak az áramot, és bízunk abban, hogy ez továbbra is így lesz!” – mondta, majd befejezésül a következőket hangsúlyozta: „Gyermekeink a közeli településeken
élnek, és ők is, mint ahogy az unokák is, sőt
a rokonok, ismerősök is szeretnek idejönni
hozzánk, jól érzik itt magukat. Nekünk természetes az erőmű közelsége. Életünk részévé vált.” 
LAnna

Lányok napja 2014
Második alkalommal szervezték meg az országos, több száz diákot megmozgató „Lányok
napja” rendezvényt. A „Lányok napja” egy interaktív nyílt nap, amelynek során a program
résztvevői – a középiskolás lányok – betekintést nyerhetnek egy-egy Magyarországon vezető szerepet betöltő vállalat, cég vagy egyetemi laboratórium életébe. A program során,
amelynek egyébként „Vedd kezedbe a jövőd”
a szlogenje, a pályaválasztás előtt álló lányoknak alkalmuk van megismerkedni egy általuk
kiválasztott, programba benevezett vállalattal és az ott dolgozó nőkkel, akik már sikeres
karriert futottak be. A programba összesen 60
cég kapcsolódott be, többek között az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. is, így április 24-én 13
érdeklődő lány érkezett az erőműbe. A Paksi
Atomerőműben dolgozó nőket a WiN Magyar-

ország (Nők a nukleáris energetikában) erőműves szekciója mutatta be. A cég és a WiN
bemutatása a TLK-ban kezdődött, a TLK tárlatvezetését és az üzemi területen való kalauzolást Hanti Ágota, a WiN Magyarország elnöke
vállalta magára. Ezt követően a vendéglányok
és a WiN-tagok közötti kötetlen beszélgetés
következett, amely során a WiN-esek röviden
elmondták, hogy ki, hol és mit dolgozik az
atomerőműben, így több szakma és foglalkozás került bemutatásra. A WiN-es hölgyek
karriertörténetei meggyőzően hangzottak a
lányok számára, általában a személyes példa
a legeredményesebb. Bízzunk benne, hogy a
foglalkozás elérte a célját, és a fiatal lányokból
leendő atomerőműves munkatársak, sőt mi
több – WiN-tagok lesznek.
Szucsán Marina, WiN

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Atomenergetikai Múzeuma (AEM)
időszaki kiállítást rendezett kiállítóterének galériáján. Ez a múzeum
első időszaki tárlata, címe A kibernetika hőskora – avagy volt élet a
PC előtt. A kiállítással Nemes Tihamér, a magyar kibernetika egyik
úttörőjének munkássága előtt tisztelegtek, ezért a tárlat megnyitását
a feltaláló, a „Kibernetikai gépek”
című könyv szerzőjének születésnapjára időzítették.

Az április 29-én nyílt kiállítást
Képes Gábor, a Magyar Nemzeti
Digitális Archívum és Filmintézet
főosztályvezetője nyitotta meg. Képes Gábor – aki a Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum szakembereként részt vett a gyűjtemény több
éven át tartó összeállításában – a
témakör szakavatott ismerőjének
számít, a megnyitó után szakmai
tárlatvezetést is tartott az Atomenergetikai Múzeumban. A tárlat
2014 októberéig látogatható.

Ballagás az ESZI-ben
Elbúcsúztak az alma matertől, diáktársaiktól és tanáraiktól az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) végzősei április 30-án.
Az elmúlt évekhez hasonlóan két „felvonásban” történt mindez, azaz
az érettségizők ballagásával és a technikusok elbúcsúzásával.
A négy végzős osztály 119 tanulója osztályfőnöki órán elevenítette fel az elmúlt évek emlékeit, majd az érettségiző 12. osztályosok végigjárták a feldíszített osztálytermeiket. Az ünnepség zászlóátadással és Szabó Béla igazgató búcsúztatójával folytatódott. A 11.
osztályosok rövid műsora után a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
végzősök részesültek elismerésben.
A főiskolai nagyelőadóban a technikusbúcsúztatóval folytatódott
az eseménysor, amely igazgatói köszöntővel indult. Az ünnepségen
részt vettek az ESZI-t működtető és segítő alapítványok képviselői is.
A kiváló munkát végző hallgatók jutalomban részesültek.
Az idei ballagáson így összesen 269 diák búcsúzott az intézménytől. Májusban nyolc szakmában 150 diák kezdte meg a szakmai vizsgákat.OrbánO

WiN-es nyílt nap a Paksi Atomerőműben
Az egyik kolléganőm és barátnőm, aki tudja rólam, hogy aktívan
WiN-ezek, arra kért, hogy segítsek
neki a vidéki rokonait bevinni az
atomerőműbe, és ott végigkísérni
őket, mert a rokonokat nagyon érdekli az erőmű, és már régóta tervezik
a látogatást. Nekem is voltak hasonló
ígéreteim a saját ismeretségi körömben. Akkor született az ötlet, hogy
megkérdezzük az MNT-címlistáján
szereplő MNT-tagokat, hogy nekik is
vannak-e hasonló még be nem váltott ígéreteik. Kiderült, hogy vannak.
A programot, a WiN nyílt napját április 5-re hirdettük meg, és összesen 56
fő jelentkezett a felhívásunkra.
Két csoportra kellett bontani a
jelentkezőket, mert az üzemi területre max. 40 fős csoport mehet

egyszerre. Az első csoport az Erőterv Zrt. kollektívája volt. Az ott dolgozó WiN-tagunk, Deme Klári közzétette a felhívásunkat a cég belső
levelezőrendszerén, így 23 fős lett a
csoportjuk.
A második csoport magába foglalta az összes többi jelentkezőt.
Az ország számos településéről –
Budapest, Kiskunfélegyháza, Székesfehérvár, Tamási, Zagyvaszántó,
Hőgyész, Lőrinci, Paks – jöttek az
érdeklődők. Voltak köztük férfiak és
nők, fiatalok és idősek (a legfiatalabb
látogatónk 16 éves, a legidősebb 82
éves volt), szellemi és fizikai munkát
végzők.
A vendégek sokat láttak és hallottak, jártak a TLK-ban és az üzemi
területen.
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Területi szavalóverseny
Dunapatajon

Dunapatajon, a Pataji Múzeum unitárius templomában rendezték a Weöres Sándor Megyei Szavalóverseny
területi fordulóját. A környékbeli
települések versenyzőit, a felkészítő
tanárokat, a zsűrit és az érdeklődő
közönséget Szabó László iskolaigazgató köszöntötte. A zsűri: Gyurita Józsefné tanár, Schill Mátyásné nyugdíjas tanár és Vajda László nyugdíjas
könyvtáros sok színvonalas előadást
hallott a részt vevő gyerekektől: Szabó Nóra, Gyulai Balázs és Köhler
Tamás dunapataji; Vargacz Leona és

Orsós Szimóna géderlaki; Petróczki
Karina és Sárosdi Bernadett foktői,
Szabó Péter és Gudics Bence István
ordasi, valamint Nemes Tímea uszódi kisdiáktól. Az alsós szavalók eredményei: 1. hely: Szabó Nóra, 2. hely:
Nemes Tímea, 3. hely: Vargacz Leona, különdíj: Gyulai Balázs. A felső
tagozatban két helyezést mondott ki
a zsűri: 1. hely: Sárosdi Bernadett,
2. hely: Orsós Szimóna. A körzetet a
kiskunhalasi Weöres Sándor Megyei
Szavalóversenyen Szabó Nóra 4. osztályos dunapataji tanuló képviseli.

Világot járó fotók
Vincze Bálint, a Paksi Atomerőmű grafikusa, tipográfusa a világ több nagyvárosában
GENUIN
bemutatkozott már a Paksi Atomerőmű
Vincze Bálint
környezetében készített természetfotóival.
Alighogy visszatért oroszországi kiállításkörútjáról, április 28-án a paksi Pákolitz István
Városi Könyvtárban tartott előadást Egy fotóalbum születésének története címmel. Az
előadás a Genuin című könyv elkészítésének
műhelytitkaiba nyújtott betekintést. A válogatás négy év felvételeit négy évszakba sűrítve tartalmazza. A képek a Paksi Atomerőmű
közvetlen és közvetett környezetében, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Gemenc Zrt., a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. területein készültek. Vincze Bálint fotói nagy sikert arattak Bécstől
Moszkván át Rio de Janeiroig, Európában és Amerikában egyaránt. A paksi könyvtár közönsége világot látott fotókat ismerhetett meg a Vincze Bálint kollégánk által.
Fotó:

Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivál
A IV. Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivál színvonalas, sokak által látogatott rendezvényeket sorakoztatott fel. A Pro Artis Művészeti
Iskola és a Csengey Dénes Kulturális Központ is kivette részét a fesztivál jelentős sikeréből.
Tóth Viktor a Fortune Tellers-szel lépett fel, és szép sikert aratott a Családok a színpadon produkció. Volt
háziverseny, és több koncert. A Pro
Artis Művészeti Iskola nyílt napjain
minden művészeti ág bemutatkozott.
A középiskolásokat „pokrócpartira” hívták, amelyen diákok adtak
elő megzenésített verseket társaik-

nak. A paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár vendége Bács Ferenc Jászai
Mari-díjas színművész volt. A Paksi Pedagóguskórus az evangélikus
templomban koncertezett, ahol Tell
Edit alpolgármester mondott köszöntőt.
Rövid értékelőjében Hefner Erika, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai igazgatója és Simon
Péter, a Pro Artis Művészeti Iskola
igazgatója arról számoltak be, hogy
az idei fesztivál a „leg”-ek programja volt, a hét helyszínen megvalósított
23 rendezvénynek közel kétezer látogatója volt.
Wollner Pál

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. Az Atomerőmű újság is erősíteni kívánja a jószomszédi kapcsolatot azzal, hogy nemcsak az atomerőmű híreiről, hanem a térség eseményeiről tudósít.
Meglehet, hogy a folyó bal partján élők talán kevesebb friss információval
rendelkeznek a Paksi Atomerőműről, annak eseményeiről, mint akik az erőmű
közvetlen környezetében élnek, de ugyanolyan nagymértékben részesülnek a figyelemből, amely az erőmű részéről feléjük megnyilvánul.
A környező lakosság a túlpartról is látja és értékeli a Paksi Atomerőmű és
alapítványainak támogatását, amelynek visszajelzését mutatja az alábbi cikk,
amit Zsigmond Enikő Bács-Kiskun megyei tudósítótól kaptunk.

Kívül-belül megújult az ordasi óvoda
Egy gyönyörű polgári lakóház áll Ordas központjában, amely már 55 éve óvodaként
szolgál. Egy régi álma vált valóra az ordasiaknak azzal, hogy ez az épület kívül-belül
megújult, köszönhetően a Paksi Atomerőmű alapítványa és az RHK Kft. támogatásának. Szabó Zsolt polgármester az átadó ünnepségen elmondta, hogy 8 millió
400 ezer forinttal a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány, 2 millió forinttal pedig a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta a
felújítást, amely így a saját erőt is beleszámítva mintegy 13 millió forintba került.
Az intézmény vezetője, Borsodiné Vargacz Edit úgy nyilatkozott: az óvoda igazán
olyanná lett, ahol jó gyermeknek lenni és jó gyermeket nevelni.

KKÁT: Tároló az erőmű szomszédságában
A 6-os úton Budapest felé haladva szinte alig
lehet észrevenni az atomerőmű robosztus
blokképületei mellett a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) sárga színű, modulokból álló 10 emelet magas épületét. Pedig ha ez a létesítmény nem lenne, az erőmű
sem tudna működni: ide kerülnek ugyanis az
elhasznált fűtőelemek, amelyek a reaktorból
kiemelve 3–5 évet a pihentetőmedencében
töltöttek.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját
1998, vagyis a megalakulása óta a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. üzemelteti. A társaságot azért hozták létre, hogy a radioaktív
hulladékok tárolásának, végleges elhelyezésének, valamint a nukleáris létesítmények
leszerelésének önálló, felelős gazdája legyen.
Az RHK Kft. üzemelteti a paksi létesítmény
mellett a nem atomerőművi kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok számára
fenntartott telephelyet Püspökszilágyban, a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT), amely az atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású hulladék föld
alatti, végleges lerakója. Ezenkívül kutatásokat végez a Nyugat-Mecsekben, a tervezett
nagy aktivitású és hosszú élettartamú hulladékok végleges tárolójának kialakításához.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója meghatározott egységekből (ún. modulokból) felépülő, száraz, kamrás típusú
létesítmény, amely jelenleg 20 kamrából áll.
A következő négy kamramodul építését 2014
októberében kezdik meg.
A KKÁT-ban az elhasznált üzemanyagot
tárolják 50 évig, ezt követően kerülhet majd
végleges helyére. A létesítményben a fűtőelemek egyenként, függőleges helyzetű,
vastag falú, hermetikusan zárt acélcsövekben helyezkednek el, betonfalakkal körülvett kamrákban. A betonkamra biztosítja a
sugárzás elleni megfelelő védelmet. A száraz tárolás azt jelenti, hogy nincs semmiféle

hűtőfolyadék, az acélcsövekben a kazettákat
semleges (nitrogén) gázkörnyezet veszi körül. A hűtőlevegő a tárolócsövek között áramlik a kamrákban termelődő hő a természetes
huzathatás révén távozik. Ez a passzív hűtési
rendszer folyamatosan működik, így elektromos vagy más műszaki hiba következtében
sem kell tartani a hűtés megszűnésétől, a kazetták fölmelegedésétől.
A KKÁT jelenlegi 20 kamrájában 9308 acél
tárolócsőben 7987 darab kiégett fűtőelem
van.
Az atomenergia alkalmazásakor mindig
a biztonság a legfontosabb, ennek minden
más szemponttal szemben elsőbbsége van:
a lakosság, a munkavállalók és a környezet
védelmét minden körülmények között garantálni kell. Épp ezért a KKÁT működését
– ahogy az atomerőműét is – szigorú szabályok, hatósági előírások, biztonsági elvárások
határozzák meg.
Az RHK Kft. érvényes üzemeltetési engedély birtokában tevékenykedik, ám ezt a
közeljövőben módosíttatni kell. Ugyanis az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – gazdaságossági
és környezetvédelmi meggondolásokból és a
nemzetközi törekvésekkel összhangban – a
jelenleginél magasabb dúsítású üzemanyag
használatára készül. A nukleáris létesítmények üzemeltetési engedélyének módosításához a vonatkozó kormányrendelet előírásai
alapján kell lefolytatni az eljárást. Az RHK Kft.
tehát elkészítette a megfelelő dokumentumokat az engedélymódosításhoz, és a törvény előírásainak megfelelően közmeghallDécsi Ágnes
gatást is tart május elején. 
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Nagyadózói fogadás
A Prelátusba hívták azt a több mint 30
cégvezetőt és egyéni vállalkozót, akik
nagyadózóként sokat tettek a helyi gazdasági élet élénkítéséért, erősítéséért, fejlesztéséért. A rendezvényen Hajdú János
polgármester és Tell Edit alpolgármester
tartott összefoglalót és mondott köszönetet a megjelenteknek.

Nyilvános szerződéskötés
Közbeszerzési eljárás eredményeként
Nyílt rendszerű kémiai laborautomata beszerzésére és szállítására köt szerződést
Paks Város Önkormányzata a Beckman
Coulter Magyarország Kft-vel. A beszerzés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány támogatásával valósul meg.

„Aprók báljában”
járt a Szarkaláb
A Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület is
részt vett a XXIII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron, Budapesten.
Jártak az „Aprók bálja” című rendezvényen, mely a Sárközi lakodalom forgatagát varázsolta eléjük, és részesei is lehettek
a lakodalmi menetnek, megismerhették
az esküvői hagyományokat, szokásokat
egyaránt. Tanulhattak somogyi, sárközi,
horvát, bukovinai, baranyai, méhkeréki
román táncokat.
A csoport utazását az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. támogatta, amelyet ezúton is köszön az egyesület.
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Kiállítás Kőszegen
Paksi fotós mutatta be képeit április 12-én
Kőszegen. Wollner Pált a közelmúltban
Pakson kiállító Kőszegi Csók István Művészkör invitálta meg a tárlatra, amelynek a Hotel Írottkő aulája adott otthont.
A „Fotós szemmel” című kiállításon Wollner Pál harmincöt képét mutatta be, amelyek Pakson és környékén készültek. A kiállítást, a természetet és a várost megörökítő
képeket Huber László, a város polgármestere ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, eljöttek a megnyitóra a közelmúltban Pakson
járt Csók István Művészkör tagjai is. A megnyitón fellépett a BE-JÓ táncegyüttes és
Tolnay Veronika énekes.WP

Bennmaradó helyen
az MVM–Paks
288 nap után ismét győzött az MVM–
Paks labdarúgócsapata az OTP Bank
Ligában. A zöld-fehérek a Diósgyőr
otthonában 4 : 0-ra diadalmaskodtak, így elkerültek a kieső helyről.
A gárda a lapzártánk időpontjában a
14. helyen állt.
„Ma minden bejött, szenzációsan
futballoztunk.”– mondta Csertői Aurél vezetőedző. Az MVM–Paks 2013
szeptemberében a Kaposvárt 2 : 0-ra
győzte le, az addig lejátszott 18 bajnokiján rendre döntetlent ért el vagy
vereséget szenvedett. Az év negyedik
hónapjában az MTK 3 : 1-re győzött,
majd a következő játéknapon Mezőkövesden 2 : 2-es döntetlent ért el.
Egyre nagyobb gondba került tehát a
kiesést illetően a paksi társaság, mivel közvetlen riválisai ellen sem sikerült a győzelem. Haraszti Zsolt ügyvezető akkor így összegzett: „Nagy
csalódás ez a tavasz, ettől a teljesítménytől lényegesen többet várt
mindenki. Hétről hétre vívjuk harcunkat, de ameddig sanszunk van,
addig küzdeni fogunk.” A Debrecen
elleni 0 : 0-val és a diósgyőri sikerrel
megelőzte a Mezőkövesdet az MVM–
Paks. Csertői Aurél alakulata május
2-án a kecskeméti KTE-Phoenix Mecano csapatával szemben 2 : 0-ás, május 11-én a Szombathelyi Haladással
szemben 1 : 0-s győzelmet aratott.

Faller Gábor

Gyermekeket és felnőtteket egyaránt
rendkívül gazdag programokkal várták
április 5-én az Együtt a parlagfű ellen
Alapítvány családi napján. A rendezvényen volt allergiaszűrés és vércukorszintmérés, dietetikus táplálkozási tanácsadás,
kézműves szappanok és kozmetikumok
bemutatója és vására, a kicsiknek pedig
sok egyéb más mellett kézműves sarok,
ugrálóvár és Sünizene. Az allergiatotó helyes kitöltői között ajándékot sorsoltak ki,
és a rendezvény alatt ingyenesen vehették
igénybe a látogatók a sóbarlangot.
Sáhi Manuéla ügyvezető elmondta,
egész évben terveznek programokat. Javában zajlik az általános iskolák közötti
Zöldalma vetélkedő. Április elején osztották ki a tavaszi virágosításhoz a palántákat az összes paksi általános iskolának
és óvodának. A sóbarlang átalakításának
eredményeként alapterülete a duplájára nőtt, és 10-12 ember befogadására alkalmas. Az előzőleg rendelkezésre
álló sótéglakészlet közel ezer darabbal
bővült, lesz a helyiségben sóionizátor,
valamint az igényeknek eleget téve kialakítanak egy három négyzetméter
alapterületű sóhomokozót. Mindemellett
hamarosan megkezdik az idei lakossági

virágosítási verseny zsűrizését, szervezik
az asztma-allergia klub havonkénti ös�szejöveteleit, a társaság májusi egynapos
kirándulását, illetve a júliusban esedékes
lengyelországi gyógyüdülésüket. Lesz
majd nyári napközis gyermektábor 6–12
éveseknek, környezetvédelmi vetélkedő
általános iskolásoknak.
A virágban pompázó városkép kialakításához újra hozzájárult az alapítvány:
április 22-én háromezer tő egynyári virágon osztozhattak azok, akik bekapcsolódtak tavaly a virágosítási versenybe.
Sáhi Manuéla 2005 óta ügyvezetője
az Együtt a parlagfű ellen Alapítványnak, munkájában jól tudja kamatoztatni eddigi tanulmányait, tapasztalatait és
szívesen foglalkozik az emberekkel. Tiszta, virágos, biztonságos városnak tartja
Paksot, és ragaszkodik hozzá. 1995-ben
a Paksi Atomerőmű és két helyi cég alapította az alapítványt azzal a céllal, hogy
az egészséget károsító, allergiás betegséget okozó parlagfű terjedésének visszaszorításában szerepet vállaljon. A parlagfű-mentesítés ma is cél, de társult hozzá
az egészségmegőrzés, a környezetvédelem és a nevelés.

Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Paks város hírei

Térségi kitekintő
Az Együtt a parlagfű ellen Alapítvány
programjairól

Sárgödör tériek a Gundelben
A Gundel étterem borpincéjében mutatkozhatott be Kovács Sándor és Kovács Mihály Sárgödör téri borász egy-egy kiváló
kadarkájával. Kovács Mihály, a Sárgödör
téri Présháztulajdonosok Egyesületének
főpohárnoka lapunknak elmondta, hogy a
2011-es kadarkájával nevezett a versenyre, ahol a bora aranyérmes lett, és különdíjként a „leghagyományosabb ízű kadarka” címet nyerte el. A paksi résztvevők
borait nem csupán a borbírák értékelték
kedvezően, hanem annak a budapesti Ka-

darka Körnek is elnyerte a tetszését, amely
meghívta a Gundel étterem borospincéjébe a paksi borászokat.
„Nagy sikere volt a paksi boroknak és
megtiszteltetés, hogy ott lehettünk. Ismerjék meg a városunkat, ahol a többi paksi
bort is meg kell kóstolni. Hiszen, vannak
helyek, ahol híresek a borok, Pakson viszont nagyon jók” − mondta el Kovács
Mihály pohárnok, aki reméli, folytatása is
lesz az ismeretségnek, és vendéglátóik is
ellátogatnak a paksi Sárgödör térre.

Rendhagyó borverseny
A tizenharmadik borversenyt tartották április 5-én a Sárgödör téren. A Fabro Pincében hat bírálóbizottságban mondtak véleményt a beküldött több mint 150 paksi mintáról. A húsz hivatásos és a hetven laikus borbíráló egybehangzó véleménye
szerint az utóbbi időben nagyon sokat javult a paksi borok minősége. A színvonal
folyamatosan emelkedik, ezt bizonyítja, hogy egyre több paksi borász mutatkozik be
országos borversenyeken és szerez kimagasló elismeréseket. Fehér, vörös, rozé, siller
és óbor kategóriákban lehetett nevezni két-két palackkal. Kovács Mihály főpohárnok,
szervező elmondta, hogy nem volt olyan bor, amely ne ért volna el valamilyen minősítést. Aranyérmet 56 bor érdemelt ki.
OrbánO
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fotók: Vincze Bálint és Lovásziné Anna

Erőműves híradások

Majális – 2014
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A Paksi Atomerőmű kitüntetések átadásával ismerte el munkavállalóit
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is az atomerőmű majálisa
adott otthont annak az ünnepségnek,
amelyen a társaság kitüntetések átadásával ismerte el kiemelkedően teljesítő
munkavállalóinak munkáját. 2014-ben
az Atomerőmű Kiváló Karbantartója
díjban 10 fő, Kiváló Üzemeltetője díjban
19 fő, míg az Igazgatósági Nívódíjban 46
fő részesült.
Az Atomerőmű Kiváló Karbantartója
díjjal az atomerőmű a karbantartás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó
szakemberek munkáját kívánja elismerni. A kitüntetésre javaslatot a közvetlen
munkáltatói jogkört gyakorló vezetők
(osztályvezető szintig bezárólag), vala-

mint az igazgatóság munkavállalóinak
kollektívái tesznek. A javaslatokat minden évben az igazgatóság főosztályvezetőiből és az érdekvédelmi szervezetek
képviselőjéből álló testület bírálja el a
karbantartási igazgató vezetésével. Az
elbírálás során figyelembevételre kerül
többek között a munkavállaló társaság
iránti elkötelezettsége, teljesítménye, a
munkatársakkal kialakított kapcsolatai.
A díj alapítása óta az idei évben díjazott
10 fővel együtt immáron 231 fő részesült e kitüntetésben.
Az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjjal a munkáltató célja az üzemviteli területen kiemelkedő, példamutató teljesítményt nyújtó szakemberek

munkájának elismerése. Az elismerés
adományozására a váltóműszakos munkakörök esetén az operatív irányítók
(ügyeletes mérnökök, osztályvezetők,
blokkügyeletesek, váltóműszakos szolgálatvezetők), valamint az üzemviteli
igazgató, a nem műszakos üzemviteli
munkakörökben pedig az illetékes szervezeti egység vezetői tehetnek javaslatot. Az idei évben átadott kitüntetésekkel együtt 2005 óta 199 fő részesült az
elismerésben.
Az Igazgatósági Nívódíjjal a társaság
a tartósan kiemelkedő munkavégzést,
a különös méltánylást érdemlő teljesítményt, a példamutató magatartást, a
toleráns munka- és emberi kapcsolato-

kat, a céghez való kötődést kívánja elismerni. A kitüntetésre javaslatot ez esetben is a közvetlen munkáltatói jogkört
gyakorló vezetők tehetnek, a benyújtott
javaslatokat az igazgatóságok főosztályvezetőiből, osztályvezetőiből álló testület bírálja el. A kitüntetettek névsorát az
illetékes igazgató hagyja jóvá. A 2010ben alapított kitüntetésben immáron
221 fő munkavállaló részesült.
Mindhárom kitüntetési forma esetében a vezérigazgatói köszöntő után a
szakterületi igazgatók gratulációját fogadták a díjazottak, majd a kitüntetések
átadása pezsgős koccintással zárult.

Krausz Attila

Igazgatósági Nívódíj kitüntetettjei
Vezérigazgató
közvetlen
szervezetek

Varga József,
önálló mérnök,
Tájékoztató és
Látogatóközpont

Humán Igazgatóság

Bajor László, szakterület instruktor,
Szimulátor Osztály
Homoki Zoltán, hr csoportvezető,
Munka- és Személyügyi Osztály
Szabó Zoltán, főtechnológus,
Technológiai Oktatási Osztály
Takács Zoltánné, humánpolitikai
munkatárs, Jóléti Osztály
Üzemviteli Igazgatóság

Botás Attila, csoportvezető, Irányítástechnikai Üzemviteli Osztály
Fauszt Gábor, művezető, Reaktor Osztály
Lengyel András, technológus mérnök, Vegyészeti Technológiai Osztály
Matvijan Vlagyimir, csoportvezető, Külső Technológiai Osztály
Sebestyénné Horváth Marianna Judit, műszaki ügyintéző, Turbina Osztály
Süliné Goda Edit Elvira, önálló mérnök, Karbantartás Irányítási Osztály
Szinger Ádámné, analitikus laboráns, Vegyészeti Ellenőrzési Osztály
Tamás Péter, üzemtechnikus, Radioaktív Hulladékkezelési Osztály

Műszaki Igazgatóság

Bakos Gyula, csoportvezető, Üzemidő Hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt
Bencze Roland, projektvezető, Projekt Főosztály
Dobó Natálija, projektvezető, Tokozott Üzemanyag Kezelés Kiemelt Projekt
Kákai Mónika, csoportvezető, Villamos Műszaki Osztály
Kálya Zoltán, csoportvezető, Reaktorfizikai Osztály
Kiss János, vezető mérnök, Műszaki Főosztály
Kiss Tibor, elemző mérnök, Fejlesztési és Elemzési Osztály
Laki Tamás, csoportvezető, Építészeti Osztály
Lőkös Gábor, vezető berendezés mérnök, Villamos Műszaki Osztály
Papp Zoltán, csoportvezető, Irányítástechnikai Műszaki Osztály
Treszl Gábor, berendezés mérnök, Gépész Műszaki Osztály
Wolf Gábor, csoportvezető, Rendszertechnikai Osztály
Karbantartási Igazgatóság

Böjtös András, technológus mérnök, Biztonsági Rendszer Osztály
Farkas Tamás, rendszermérnök, Digitális Rendszerek Osztály
Kardos Ádám, csoportvezető, Építészeti és Szakipari Szerviz Osztály
Kern Gábor, karbantartási műszaki ellenőr, Építészeti és Szakipari Szerviz Osztály
Merkl Gábor, rendszermérnök, Híradástechnikai Osztály
Nyitrai János, karbantartási műszaki ellenőr, Reaktor és Készülék Karbantartó
Osztály
Runyai Gábor Ferenc, rendszermérnök, Automatika Osztály
Szeip Attila, művezető, Villamos Karbantartó Osztály
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Biztonsági Igazgatóság

Cseri Csaba Imre, tűzvédelmi mérnök, Munka- és Tűzvédelmi Osztály
Daróczi László Sándor, üzemvezető, Környezetvédelmi Osztály
Horváth György, csoportvezető, Minőségellenőrzési Osztály
Horváth László, osztályvezető, Minőségfelügyeleti Osztály
Makovecz Gyula Péter, üzemeltetés vezető, Dozimetriai Osztály
Némethné Hubert Erzsébet, biztosítéki előadó, Nukleáris Biztonsági Osztály

Gazdasági Igazgatóság

Béndek Tibor, szakterületi mérnök, Létesítmény Üzemeltetési Osztály
Csapó Zoltán, gazdasági elemző, Közgazdasági Osztály
Engert Ferencné, raktáros, Raktározási Osztály
Kajári Attila, műszaki főszakértő, Minőségirányítási és Működésfejlesztési Osztály
Krum Péter, szakterületi mérnök, Létesítmény Üzemeltetési Osztály
Rostás Györgyné, gazdasági csoportvezető, Pénzügyi és Számviteli Osztály
Szél István, csoportvezető, Beszerzési Osztály

Atomerőmű Kiváló Karbantartója díj kitüntetettjei

Agócs Imre, vezető szerelő, Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály
Fazekas Attila, darukarbantartó villanyszerelő, Gépész Szerviz Osztály
Heimbuch Fülöp, művezető, Villamos Karbantartó Osztály
Koleszár Zoltán, csoportvezető, Biztonsági Rendszer Osztály
Lacza Imre, csoportvezető, Biztonsági Rendszer Osztály

Peleskei István, nukleáris karbantartó lakatos, Turbina és Forgógép Karbantartó
Osztály
Práger Antal, nukleáris műszakvezető, Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály
Szabó Péter, vizuális vizsgáló, Reaktor és Készülék Karbantartó Osztály
Táibl József, műszerész, Automatika Osztály
Tell Ferenc, vezető szerelő, Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály

Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díj kitüntetettjei

Biztonsági Igazgatóság

Barta Csaba, dozimetrikus, Dozimetriai Osztály
Üzemviteli Igazgatóság

Almási Pál, vezető elektrikus, Villamos Üzemviteli Osztály
Bánóczki Attila, ügyeletes műszerész, Irányítástechnikai Üzemviteli Osztály
Bartos Krisztián, művezető, Villamos Üzemviteli Osztály
Bérces Béla, blokkügyeletes, Üzemirányítási Osztály
Csányi Dániel, szolgálatvezető, Turbina Osztály
Fehér László, turbinagépész, Turbina Osztály
Fekti Lászlóné, ellenőrző laboráns, Vegyészeti Ellenőrzési Osztály

Haag Istvánné, külső üzemi operátor, Külső Technológiai Osztály
Halász Sándor Ferenc, primer köri főgépész, Reaktor Osztály
Hódy Ferenc, ügyeletes műszerész, Irányítástechnikai Üzemviteli Osztály
Juhász Gábor, ügyeletes mérnök, ügyeletes mérnökök
Kiss Péter Pál, turbinagépész, Turbina Osztály
Klettlinger Krisztián, turbinaoperátor, Turbina Osztály
Lóczi János, művezető, Villamos Üzemviteli Osztály
Molnár József, primer köri gépész, Reaktor Osztály
Németh István, KÜV operátor, Reaktor Osztály
Szabó Attila, víztisztító műszakvezető, Vegyészeti Technológiai Osztály
Vörös György József, szolgálatvezető, Külső Technológiai Osztály
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
AKIK ÜNNEPNAP IS DOLGOZTAK

Rovatunkban ez alkalommal olyan munkatársakat mutatunk be, akik három műszakos munkarendjük miatt az ünnepnapokon is, mint például húsvétkor, vagy
éppen május elsején is dolgoztak. Ők az ünnepet nem családjuk, vagy barátaik körében, hanem a munkahelyükön töltötték, ünnepnapon is dolgoztak.

Varga Szabolcs
átrakógép operátor

Szabolcs Gyöngyösön született.
A szüleivel költözött Paksra,
miután édesapja – a régebb óta
itt dolgozók által jól ismert Varga Béla – az atomerőműben helyezkedett el.
A gimnáziumi érettségi letételét követően gépésztechnikusi képesítést szerzett. Az erőműben biztonsági őrként
kezdett dolgozni 1998-ban, az Atomix Kft. alkalmazásában, majd 1999-ben primer köri gépész lett, 2002-ben pedig – a szükséges tanfolyamok elvégzése után – átrakógép
operátorrá nevezték ki.
A munkatársaival közösen végzendő feladatai közé tartozik a beérkező üzemanyag méretellenőrzése, tárolása, a
készlet nyilvántartása, az üzemanyag-átrakások lebonyo-

lítása, a kiégett üzemanyag kiszállítása a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójába (KKÁT), valamint a KKÁT üzemviteli feladatainak ellátása. Munkája során a legfontosabb
szempontnak a precizitást, az odafigyelést tartja, mivel
mind munkaeszközüket, az átrakógépet, mind az üzemanyag-kazettákat tekintve hatalmas értékekkel dolgozik.
A kezdetektől fogva műszakozik, hiszen már biztonsági őrként is ebben a munkarendben alkalmazták. Mint
mondja, sikerült ehhez alakítania az életvitelét, de ahogy
a gyerekek nőnek, ez egyre nehezebbé válik, mivel az ő
napi programjuk a délelőttös munkarendhez illeszkedik.
A műszakozásnak emellett az a kellemetlen velejárója is
megvan, hogy könnyen felborítja az az ember alvásritmusát. Ugyanakkor a munkatársi gárda kiváló, a kapcsolatuk

Tóth Krisztián

folyékony radioaktív hulladékkezelő
műszakvezető
Nagykőrösön született 1972-ben, az általános iskoláit is itt, majd később Pakson végezte. A középiskolai tanulmányait 1990-ben
végezte el az ESZI-ben mint atomerőművi gépész.
2005 óta dolgozik PA Zrt.-s állományban a Radioaktív Hulladékkezelési Osztályon műszakvezetői beosztásban. A D műszak feladatainak
elvégzéséért felelős.
Távolabbi terveit tekintve semmi extra célt nem tűzött ki maga elé,
csak a gyerekeit szeretné a megfelelő hátteret biztosítva pályára állítani.
Ünnepnapok a műszakozás mellett igazából nem léteznek, ilyen a
május 1-jei ünnep is. A családja megszokta, hogy műszakozik, és Krisztián számára pedig egy teljesen elfogadható „veszteség”, ha nem majálisozhat.
Kollégánk lánya Zsófi 11 éves múlt, Kristóf fia 14 lesz, a feleségével
pedig 15 éve házasok.
Szabadidejében kosárlabdázik, szeret motorozni, mióta megépült
a kerékpárút, azóta kerékpárral jár dolgozni, ha az időjárás engedi.
Mindkét gyermeke kosárlabdázik, a meccseiken való szurkolás a legkedvesebb elfoglaltsága.
OrbánO

Lóczi János
művezető

1957-ben született Kékestetőn
(gyöngyösi közigazgatási területen.). Az általános iskola után
a villamosipari pálya felé orientálódva Jászberénybe felvételizett. Az ottani erősáramú szakközépiskolában folytatta középiskolai tanulmányait, majd az 1976-os érettségit követően a BKV Metrónál helyezkedett el, ahol elektrikusi végzettséget szerzett, majd utána a budapesti Üteg
utcai Villamosenergia-ipari Technikumba járt 1982-től
1984-ig, és ott villamosenergia-ipari technikus oklevelet kapott. A Paksi Atomerőműbe 1985 végén került, itt
elektrikus munkakörben helyezkedett el. Öt évvel később
blokkelektrikus lett, jelenlegi beosztásába 1999-ben nevezték ki, az 1. kiépítésen villamos művezető. Főbb feladatai: szakterületéhez tartozó kollégák tevékenységének
irányítása, felügyelete, villamos üzemvitellel kapcsolatos

baráti, már-már családias. Ez abban a segítőkészségben
is megnyilvánul, amit az olykor kinek-kinek szükségessé
váló műszakcserék megoldása terén tanúsítanak egymás
iránt. A csapat összetartása, kiegyensúlyozottsága jelentős részben köszönhető annak, hogy kisméretű üzemet
alkotnak, a munka színvonalas elvégzését és a felmerülő
problémák megoldását közösen kell biztosítaniuk.
Szabolcs nős. Melinda, a felesége fogászati asszisztensként dolgozik. Két gyermeket nevelnek, a tizennégy éves
Edvint és a tízéves Virágot.
A szabadidejükben gyakran szerveznek családi programokat. Ezenkívül Szabolcs aktívan sportol, a karate
kyokushin irányzatát műveli, ami heti háromszori vezetett edzést jelent, valamint – ezeken kívül – a szükséges
technikai és erőnléti edzéseket. Hobbija még a terepmotorozás, amit már a nagyfiával is megszerettetett.

Prancz Zoltán

Szabó Zoltán
primer köri gépész
1977-ben
született
Dunaújvárosban,
az általános iskolát
már Pakson kezdte, miután átköltöztek családjával. Az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégiumban folytatta tanulmányait,
ahol gépésztechnikusként végzett. A Paksi
Atomerőműben 1998 óta dolgozik. Először
egy külsős cégnél műszaki előkészítőként
helyezkedett el, majd 2001 óta primer köri
gépész beosztásban tevékenykedik. Mindennapi munkája a reaktor kiszolgáló rendszereinek üzemeltetésére terjed ki, valamint a
leállások idején a rendszerek, berendezések
kizárása, ürítése, töltése, nyomáspróbák
elvégzése is feladatai közé tartozik. A műszakozás, ahogy mondja, számára elég megterhelő, főként azért, mert úgy érzi emiatt
nincs rendszer az életében. Megszokni a műszakozást szerinte sem lehet, 13 év alatt legalábbis még nem sikerült. Az okozza talán a

koordináció, üzemzavar-elhárítás, hibafeltárás, társszervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés a
problémamegoldások idején. Közel három évtizede dolgozik műszakos munkarendben, pontosabban három
műszakban itt a Paksi Atomerőműben. Ahogy mondja, ő
már megszokta ezt, neki nem különösebb hétvégén vagy
ünnepnapon dolgozni járni, mint a hétköznapokon.
Jánosnak három gyermeke van, egy fiú és két lány, akik
már mind felnőttek, közülük a fiuk is itt dolgozik társaságunknál. Unokája is három van (nemsokára jön a negyedik), náluk viszont fordított a nemek aránya. Két fiú és egy
lány boldog nagypapája, számára a család a legfontosabb
az életben.
Hobbija több is van, aktívan tölti mindig a szabadidejét.
Ebbe beletartoznak a nyári és téli külföldi és hazai utazások, a vitorlázás, síelés és a snowboardozás is.

Gyöngyösiné Nyul Petra

nagyobb nehézséget, amikor ünnepnapokon
és hétvégén kell otthagyni a családi körben
szervezett ebédet és társaságot, mert indulni
kell a délutános műszakba. Amellett, hogy
ez nem kellemes, megbirkózik vele, mivel a
munkáját szereti. Úgy érzi, hogy szakmai kihívás még bőven van, ezért tervezi a továbbmenetelt főgépészi, majd utána operátori
munkakörbe.
Munkahelyi kötelezettségei mellett immár
tíz éve, hogy szerepet vállal a FINE (Fiatalok
a Nukleáris Energetikáért) szervezetében tagként, amelynek egyik, ha nem a legfőbb célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a
társadalom (nemcsak) fiatal tagjai számára a
nukleáris energia békés célú felhasználásának
előnyeiről, illetve szakmai tájékoztatást adjon
az atomerőmű működéséről.
Zoltán hobbija a fényképezés, és kirándulni
is szeret.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Pumerschein Zsolt
blokkügyeletes

1977-ben született Pakson, tősgyökeres paksi családban. A
városban végezte az általános
iskolai és középiskolai tanulmányait. Ezek befejeztével, 1995-ben felvételt nyert
a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karára
(MEDFK). A képzést 1999-ben sikeresen teljesítette
gépészmérnök (karbantartó-üzemmérnök) – mérnöktanár szakirányon. 2001-ben helyezkedett el az atomerőműben, a Turbina Osztályon. Egy év atomixes betanulás után, 2002 augusztusában került teljes körűen a
PA Zrt. alkalmazásába. A szakmai ranglétrát végigjárva
(turbinaoperátor, turbinafőgépész, reaktoroperátor)
2012-ben sikeres blokkügyeletesi hatósági vizsgát tett,
és azóta a 4. blokki B műszakban teljesít szolgálatot.

Jelenleg a vezénylőben dolgozó emberek operatív felettese, de inkább csapattagnak tekinti őket. Napi feladatai
közé tartozik kollégák munkájának felügyelete, koordinálása, de a több szakterületet átfogó vagy a biztonsági
rendszereket érintő tevékenységek irányítása is. A munkatársakkal együtt a blokk operatív üzemeltetését biztosítja, az előírások pontos betartásával.
Amint szakmai pályafutásából is kitűnik, a kezdetek
óta műszakozik. Elmondása szerint, fiatal kora miatt ez
a munkarend még nem annyira megterhelő a számára,
könnyen tud regenerálódni, pihenni, s így, a megfelelő kikapcsolódás mellett elviselhető a műszakozás.
Felesége, Orbán Orsolya, az ESZI-ben tanítja a leendő
gépészeket. Két gyermekük van, Dóri és Dávid. A kislányuk 7 éves, most kezdte az általános iskolát, a kisfiuk 5

Madách Ferenc Zsolt
szolgálatvezető

Pincehelyen született 1973-ban.
Ötéves korától Pakson él, itt
végezte el az általános iskolát,
majd az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) folytatta tanulmányait
irányítástechnikai műszerész szakon. 1991-ben érettségizett, majd ebben az évben kezdett el dolgozni az atomerőműben, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon

műszerészként, három műszakban. Később művezetővé
nevezték ki, jelenleg pedig irányítástechnikai szolgálatvezetőként dolgozik a C műszakban. A munka mellett
tanulmányait is folytatta, először ipari elektronikai
technikus minősítést Pécsett, majd a Dunaújvárosi Főiskolán mérnök informatikus diplomát szerzett. Két
gyermeke van, akiktől sajnos sokat van távol.

Horváth Károly
KTO gépész

Bölcskén született 1958-ban, az általános iskolát is itt végezte. 1977-ben
érettségizett a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, Esztergomban, majd a Bánki Donát Gépészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait.
Az atomerőműben 1982. október 15-től dolgozik az Üzemviteli Igazgatóság Külső Technológiai Osztályán gépész beosztásban. A munkaköréből adódóan eléggé változatos a munkája.
A szakterületükhöz tartozik többek között a vízmű és a dízelek
is. Úgy gondolja, hogy folyamatosan kell képeznie magát, hogy
lépést tudjon tartani az újabb és újabb gépészeti berendezések megismerésével és a kihívásokkal. Munkáját 2005-ben az
Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjjal is elismerték.
További tervei közt szerepel, tisztességgel helytállni a munkájában, a magánéletében pedig a fő célja a gyermekei felnőtté
válásának a segítése, mind erkölcsileg, mind anyagilag.
Az, hogy ő dolgozik, míg mások majálisoznak, eleinte igen
rosszulesett. Míg mások ünnepelnek, szórakoznak (és a feltételek biztosítva vannak hozzá), addig ő dolgozik.
A család ezt és általában az ünnepeket úgy oldotta meg, hogy
áthelyezték az ünnepnapokat. (Például az is előfordult, hogy
reggel hét órakor tartottak születésnapot.)
Károly nős, felesége a Dunaföldvári Takarékszövetkezetben
dolgozik. Fia, Karesz ötödik évfolyamos az általános iskolában
Bölcskén. Lánya, Ivett elsős a Kecskeméti Református Gimnáziumban. Hétvégenként jön haza, ezért még fontosabbá vált,
hogy minél több időt töltsön együtt a család. Szabadidejükben
szeretnek kirándulni, kerékpározni, síelni.
Kollégánknak van egy faipari műhelye, ahol nagyon szeret
belsőépítészeti munkákkal foglalkozni: bútorokat, korlátrendszereket, dísztárgyakat tervezni és készíteni. Az utóbbi években
kezdett el kertészkedni is. Mindezek mellett büszkén vallja,
hogy mégis legfontosabb dolog az életében a család.
OrbánO

éves, óvodás. Mint mondja, a család „még” tolerálja, elviseli a munkabeosztását, és alkalmazkodik ahhoz. Az
évközi ünnepnapokra eső munkavégzés nem jelent problémát, inkább a karácsonyi együttlétek megoldása a nehézkesebb, azonban a kollégákra ez ügyben maximálisan
lehet támaszkodni. A 4. blokki blokkügyeletesi csapatot
kivételesnek nevezi: maximálisan segítőkész mindenki,
nincs olyan probléma, amit ne tudnának közösen megoldani. Kollégáival nagyszerű a kapcsolata, mindent
megtesznek egymásért (halkan teszi hozzá ehhez: bízik
benne, hogy ők is így gondolják). Tőlük mind emberileg,
mind szakmailag rengeteget lehet tanulni.
Zsoltnak jelenleg nem sok szabadideje akad: a családi
házuk felújítása közepén tartanak, emellett tanulmányokat folytat a BME-n. Ami ideje marad, azt megpróbálja
tartalmasan eltölteni a családjával és a barátaival. Ezenkívül heti rendszerességgel jár sportolni: télen-nyáron,
hidegben-melegben aktív labdarúgóéletet él.

Prancz Zoltán

Zsolt úgy gondolja, hogy az ünnepek alatt még nehezebb távol lenni a szeretteitől, de ez a munkája, ezt vállalta
és az eltelt 23 év alatt mindehhez hozzászoktak.
A folyamatos három műszak rányomja bélyegét a családi életre, nagy szüksége van erős kötelékre és toleranciára a család többi tagjától. Szerencséjére jelenlegi párja
ezt biztosítja és támogatja abban, hogy munkáját a tőle
telhető legnagyobb szakértelemmel és elhivatottsággal
végezze. Szabadidejében igyekszik gyermekeivel a lehető
legtöbb időt eltölteni, mert úgy gondolja, a család a legfontosabb dolog az ember életében.
OrbánO

Wolf Attila Antal
turbina főgépész

Hatvanban született, majd a szüleivel Gyöngyösre költöztek. Középiskolai
tanulmányai Esztergomba szólították, innét egyenes út vezetett számára az
atomvárosba 1983-ban. Azóta is a Paksi Atomerőmű alkalmazásában áll. A
Turbina Osztályon kezdett el dolgozni, szekunder köri segédrendszeri gépész munkakörben. Ezt követően lett turbinagépész, turbinaoperátor, majd 1987-től turbina főgépész az 1. blokkon. Tevékenységeinek körébe tartozik a műszak során adódó feladatok és a felmerülő
problémák kezelése – kollégáival, a turbinaoperátorral és a gépészekkel szoros együttműködésben.
Ezen a területen közel 30 éve végzi munkáját – csupán a katonaság másfél éve alatt nem műszakozott.
Tulajdonképpen azt is mondhatná, hogy megszokta már ezt a munkarendet, de ez így nem egészen
igaz, mert ezt inkább elfogadni lehet, megszokni nem. Elfogadni azt, hogy sok baráti, családi programból kimarad, mert minden esetben szabadságot sem lehet kivenni. Elfogadni azt, hogy éjszakás
műszak után majdnem az egész napot át kell aludni és erre az időre nem igazán lehet betervezni semmit. Az üzemviteli munkakörök viszont ezzel járnak együtt, ezt vállalták, amikor ide felvételt nyertek.
Napi munkáján kívül a MÉSZ elnökségében tölt be tisztségviselői szerepet, e mellett az Üzemi Tanács
tevékenységében – annak tagjaként – is közreműködik. Az elmúlt évek során vezetői felkérésére számtalan apró, a blokk műszaki állapotával kapcsolatos pluszfeladatot elvégzett már.
Családjával Dunakömlődön él. Felesége is itt dolgozik az erőműben, ő is műszakos munkarendben
van, ellenőrző laboráns a radiokémiai szakterületen. Érdekessége a dolognak, hogy különböző műszakban dolgoznak, így van olyan időszak, amikor pár napig nem is találkoznak. Két gyermekük van, lányuk
Pakson él és dolgozik, fiuk egyetemista Budapesten, építésznek készül.
Attila szabadidejében szeret kertészkedni, túrázni és horgászni, bár ez utóbbira elég kevés lehetősége
maradt mostanában.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Képzések az Etikai Kódex megismertetése érdekében
Az MVM Csoport 2012-ben megalkotta és hatályba helyezte az MVM
Csoport Etikai Kódexét, 2013-ban
megkezdte az Etikai Kódex csoportszintű oktatásának előkészítését,
amely oktatás 2014 áprilisában néhány társaságnál már meg is kezdődött. Erről a sok ezer embert érintő
képzésről kérdeztük az MVM Zrt. humán erőforrás vezérigazgató-helyettesét, Fluck Benedeket, aki egyben a
szponzora is ennek a munkának.
– Egy felmérés szerint a világ 200 legnagyobb vállalata közül 86% rendelkezik
etikai kódexszel. Az MVM Csoport tehát
nem követ járatlan utat, ugyanakkor sokunkban felmerülhet a kérdés, hogy mi
szükség van az Etikai Kódexre, amikor
mindannyian tudjuk, hogyan illik viselkedni? Miért döntött úgy 2012-ben az
MVM Csoport vezetése, hogy megalkotja
saját csoportszintű Etikai Kódexét?
– Az MVM Csoportnak – mint stratégiai jelentőségű nemzeti tulajdonú
vállalatnak – szigorú és példaértékű erkölcsi elvárásoknak kell megfelelnie és
a legmagasabb fokú etikai követelményszintet kell képviselnie. A társaságcsoport sikerességét befolyásoló tényező
az, ha etikai kérdésekben is ugyanolyan
magas szintű elvárásokat támaszt munkatársai, vezetői és üzleti partnerei felé.
Ennek a célnak az elérése és megőrzése
érdekében alkottuk meg 2012-ben az
MVM Csoport Etikai Kódexét.
– Az MVM Csoport Etikai Kódexe
hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a társaságcsoport munkatársai megfeleljenek
ennek a magas szintű etikai elvárásnak?
– Az Etikai Kódex megalkotását
elsősorban a tisztességes üzlet melletti elköteleződés, az elfogadott normák
írásba foglalása, a vállalati kultúra fejlesztése, valamint a kockázatok csökkentése motiválta. Az Etikai Kódexünknek 4 fő célja van. Rögzíti az MVM
Csoport munkatársaira vonatkozó er-

kölcsi, magatartási szabályokat, segítséget nyújt a munkatársak számára ezek
betartásához, tájékoztatást ad a nyilvánosságnak a munkatársaktól elvárható
magatartásról, és végül, de nem utolsó
sorban, védi az MVM Csoport munkatársait a visszaélésekbe való bevonási
kísérletektől, az önkényes munkáltatói
intézkedésektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól. Az MVM Csoport
Etikai Kódexe tehát nem tisztán szabályok gyűjteménye, hanem inkább irányt
mutat a közös munkához, megőrizve
meglévő értékeinket.
Mindezek mellett fontosnak tartom
még azt is kiemelni, hogy egy ilyen csoportszintű normagyűjteménynek kultúraalkotó, -befolyásoló szerepe is van,
illetve a közös normák követése az ös�szetartozás-tudatot is erősíti.
A megalkotáson túl fontosnak tartom a megismerést is, mivel az Etikai
Kódex megismerése egyfajta elköteleződés kialakulását is segíti a munkatársakban. Mint minden nagy múltú
ágazatban és szakmában, a villamosenergia- és a földgáziparban is megvannak azok a szakmai értékek, általános
magatartási normák, amelyek generációról generációra öröklődnek. Ez egy
olyan alap, amire remekül lehet építeni,
és amely kimondva, kimondatlanul, de
erősíti az összetartozás-tudatot.

Bemutatjuk
Matviján Szabina
logisztikai szakértőt

Szabina 1988-ban született az
egykori Szovjetunió területén,
Novovoronyezsben. 2 éves
volt, amikor szüleivel Paksra költözött, ahol általános és
középiskolai tanulmányait is végezte. Az érettségit követően a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán tanult tovább, ahol nemzetközi gazdálkodási
szakon végzett. Szakmai gyakorlatát a Gazdálkodási és
Kontrolling Főosztályon töltötte, itt került először közelebbi kapcsolatba az atomerőművel.
Tanulmányait folytatva a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkezett, ahol mesterképzés keretein belül
logisztikai menedzser szakon végzett 2013 júliusában.

A most induló Etikai Kódex csoportszintű oktatásának közvetett célja az
is, hogy strukturáltabb formába öntve
hozza felszínre és mondja ki a közös értékeket, magatartási mintákat. Segítsen
az MVM Csoport minden munkatársának abban, hogy felismerje, hogyan
lehet és kell a leírtakat a gyakorlatban,
mindennapi munkája során alkalmaznia és meglássa azt, hogy mi a személyes szerepe, felelőssége az MVM Csoport belső és külső (társadalom általi)
megítélésének alakításában.
– Hatalmas feladat ennyi ember képzését megoldani, illetve biztosítani, hogy
az újonnan csatlakozók is megismerjék
az Etikai Kódexünket. Milyen módot talált erre az MVM?
– Az MVM Csoport aktuálisan több
mint 8000 főt számlál, és ez a létszám
folyamatosan bővülni fog, ezért egy, a
XXI. századi technológiai elvárásoknak
megfelelő megoldást alkalmazunk csoportszinten. Ennek a megoldásnak az
alkalmazására az MVM Csoport informatikailag felkészült, hiszen 2011-ben
bevezettük az SAP-t a HR-területen, és
ennek egy modulja támogatja az e-learning képzést.
Az elmúlt félév során azon dolgoztunk, hogy a száraz, kicsit talán unalmas
szabályzatból (CsSz-25) egy érdekes, figyelemfelkeltő és interaktív e-learning
tananyagot alakítsunk ki. Ennek a megoldásnak számos előnye van, itt csak az
olvasók számára legfontosabbakat emelem ki. Az Etikai Kódex online kurzust
minden e-maillel rendelkező kollégánk
egy úgynevezett SAP oktatási portálon
keresztül el fogja tudni érni, nem kell
más hozzá, mint a számítógépe, a törzsszáma és egy jelszó, amit e-mailben fog
megkapni. A kurzust mindenki akkor
végzi el, amikor az a saját ütemezésének
a leginkább megfelel. Mi csak egy „időablakot” fogunk meghatározni, tehát
pl.: mondjuk június 1. és 31. között kell

Fiataljaink
Pályakezdőként a Gazdasági Igazgatóság Beszerzési
Osztályán helyezkedett el 2013 novemberében. Szerencsésnek érzi magát, hiszen a végzettségének megfelelő
munkakörben sikerült elhelyezkednie a BSZO Szolgáltatás Beszerzési Csoportjánál logisztikai szakértőként.
Munkaköri feladatainak ellátása során a beszerzési folyamatban vesz részt, a beszerzési igény keletkezését
követően az ajánlatok bekérésével, ellenőrzésével, értékelésével foglalkozik, valamint a szerződések megkötéséhez kötődő feladatokat végzi. Tevékenysége elsősorban a reklámszerződésekre terjed ki. Munkahelyén
gyorsan sikerült beilleszkednie, jó közösségben, segítőkész kollégákkal dolgozik együtt a Beszerzési Osztályon.
Szabina szülei is az atomerőműben dolgoznak,
édesanyja, Júlia a MIG MFO Villamos Műszaki Osztályán

elvégezni a képzést. Ezt az „időablakot”
a társasági HR-vezetőkkel együtt fogjuk
kiválasztani. A fenti tulajdonságoknak
köszönhetően a hálózati hozzáféréssel
rendelkező kollégák esetében elkerülhető lesz a tantermi képzések szervezésével járó összes feladat, idő- és költségráfordítás. Az e-learning megoldás
kimondottan költséghatékony.
Minden munkatárs egyformán fontos számunkra, ezért a hálózati hozzáféréssel nem rendelkezőkkel a hagyományos módon, tantermi képzés keretében
ismertetjük meg a tananyagot. Ezt a
társaságok saját oktatói fogják tartani,
akiket április elején felkészítettünk erre
a feladatra. Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. két oktatójának közreműködésével
az ATOMIX Kft.-ben már meg is kezdődtek a tantermi képzések.
– Milyen eredményt vár ettől a csoportszintű képzéstől?
– Elvárásaim között szerepel, hogy
eloszlassuk az Etikai Kódex tartalmával szembeni tévhiteket, biztosítsuk
mindenki számára az Etikai Kódex
megismerését, és mindenki kötelező érvényűnek tekintse magára nézve
annak tartalmát. Bízom abban, hogya
képzés ténylegesen segítséget nyújt a
munkatársaknak a saját felelősségük,
ráhatásuk felismerésében, és egyfajta
szemléletmódot is elsajátítanak. Továbbá remélem, hogy a vállalatcsoporton
belül a jövőben több helyen alkalmazzák az e-learning megoldást, hiszen ez
egy korszerű, költség- és időhatékony
megoldás.
Ezúton köszönöm mindazoknak a
munkáját, akik részt vállaltak abban,
hogy elindítsuk ezt a csoportszinten
újdonságnak számító képzési formát,
illetve azoknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a tantermi képzések is sikeresen megvalósuljanak.


Bojtos Júlia

berendezéstechnikus, édesapja, Vlagyimir pedig jelenleg csoportvezető az ÜVIG ÜVFO Külső Technológiai
Osztályán.
A másoddiploma megszerzését követően továbbtanulási tervei rövid távon egyelőre nincsenek, viszont
szakmai fejlődését kiemelten fontosnak tartja. Szeretné
a logisztika szerteágazó területeit minél jobban megismerni, a közbeszerzés, a szállítmányozás, a vámkezelés,
visszutas-logisztika mint szakterület egyaránt érdekli. A
nyelvtanulást szintén fontosnak tartja, angolul felsőfokon, oroszul anyanyelvi szinten beszél, ugyanakkor az
atomerőművi technológiához kapcsolódó szaknyelvi
tudását mindenképpen szeretné fejleszteni.
Szabina számára fontos a mozgás, a sport, családjával rendszeresen járnak túrázni, kerékpározni, ezen kívül a fitnesz különböző válfajait is szívesen űzi. Jelenleg
még szüleivel él, de épp költözés előtt áll, amelyre lakása felújítását követően, ősz elején kerülhet sor.

Krausz Attila
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Értékünk a tudás
Projekt az elérhető tudás biztosítására – Interjú Kiss István teamvezetővel

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2014–
2017 közötti időszakra jóváhagyott
stratégiájának egyik célkitűzése a „Működés humán feltételeinek hosszú távú
biztosítása”, amelyhez egyik stratégiai
akcióként a Tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése tartozik. A tudásmenedzsment célja a vállalati szellemi
tőke megőrzése, növelése.
– Novemberben a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatóját kérdeztük a feladat időszerűségéről. Most Öntől kérdezzük, hol
tart a munka, melyek az épülő rendszer
főbb elemei?
– A stratégiai akció végrehajtásával
megbízott team több részfeladaton dolgozik, amelyek lassan a befejezésükhöz

közelednek. Ezek nagy része közel áll
ahhoz, hogy a nyilvánosság elé lépjünk
velük.
A legnagyobb erőforrást igénylő feladatnak a szervezeti tudásleltárak összeállítása bizonyult. A teamtagok irányításával társaságunk valamennyi szervezete
elkészítette ezt a „leltárt”, amely a szervezetek SZMSZ szerinti feladatainak elvégzéséhez szükséges tudást és személyes
kompetenciákat írja le, meghatározva
azt, hogy a szükséges tudás milyen módon szerezhető meg, minősítve annak
rendelkezésre állását, dokumentáltságát.
A leltárak összességében egy nagy adatbázisba kerülnek, amely egy informatikai
fejlesztést követően a szervezeti vezetők,
az oktatási és humán szakemberek munkáját fogja támogatni.
Hasonlóan nagy feladat a folyamataink tudáskezelés-szempontú elemzése. Itt több kiválasztott folyamat elemzését végezzük el, meghatározva azt,
hogy a folyamatokban részt vevőknek
milyen kompetenciákkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a szerepkörük szerinti feladatokat hatékonyan, felkészülten
hajthassák végre. A végső cél nemcsak a
folyamatgazdák és a szervezeti vezetők
támogatása, hanem azoknak az elemi
üzleti folyamatoknak a beazonosítása is,
ahol az abban való szerepvállalás külön

felkészítést igényel. Ha a mai, munkakör-megközelítésű képzettségi követelmény nyilvántartást ezzel a lényegében
személyre szabott információval ki tudjuk egészíteni, akkor követelményoldalról teljesen egyértelmű helyzetet tudunk
teremteni.
A feladatok sorát a tudáshagyaték
feldolgozásával folytathatom. Itt nem
kevesebbre vállalkoztunk, mint hogy áttekintsük az elmúlt évtizedek átalakítási
munkáit, projektjeit és egy egységes nyilvántartást készítünk ezekről. Ez a munka
részben dokumentációkutatást jelent, de
ennél fontosabb, hogy beazonosítsuk a
projektekben, átalakítási munkákban
részt vevő saját és külső szereplőket, és
begyűjtsünk tőlük olyan ismereteket és
információkat is, amelyek ma nincsenek
teljes körűen dokumentálva.
A napi munkavégzés támogatásának
egyik fontos eszköze lehet a nukleáris
szakkifejezés- és rövidítéstár, amely a
portálfelületen hamarosan elérhető lesz
mindenki számára. Ennek a szakszótárnak a szerepe, hogy megadja az egyes
szakterületek által rendszeresen használt szakkifejezések, rövidítések pontos
definícióját és elősegítse azok egységes,
szakszerű használatát. A szerkesztés és a
használat informatikai eszköze elkészült,
a feltöltést a napokban kezdjük.

A munkánk egyik végterméke lesz
a tudásmenedzsment-szabályzat, ami
keretbe fogja foglalni mindazt a tevékenységet, amelyet a szervezetek, felelős személyek a hatékony tudáskezelés,
tudásmegosztás és a tudásunk védelme
érdekében kell, hogy végezzenek. A szabályzat célja, hogy világosan megfogalmazza a különböző szintű felelősségeket
és leírja, hogy a tudásmenedzsment a
társaság folyamataiban milyen eszközökkel érvényesül.
– Mikorra várható a tudásmenedzsment-rendszer kialakításának befejezése?
– A munkát, amit a keretek, az eszközök és a szabályok meghatározásával
elkezdtünk, a folyamatos fejlesztési lehetőségek miatt soha nem szabad befejezettnek tekinteni. Ezt úgy értem, hogy
a team munkájának zárása után sem dőlhetünk hátra, hiszen a tudásunkkal való
gondos, okos gazdálkodás talán az elkövetkező években lesz a legfontosabb,
elég csak a kapacitásbővítés feladataira
gondolni.
A stratégiai akció teljesülését decemberben kell készre jelentenünk, előtte
van egy júniusi közbenső határidőnk,
amikor a cégvezetésnek adunk számot
az eddigi eredményekről.
KV

KAIG fórum
Éves rendes fórumát tartotta meg április 28-án a Karbantartási Igazgatóság az Irodaépület földszinti tanácstermében.
Első alkalommal tartott munkavállalói
fórumot Takács Zoltán karbantartási igazgató, aki ez év februárjától tölti
be posztját. Köszöntőjében röviden ismertette szakmai pályafutását, majd
arról beszélt, hogy a kollégákkal való
személyes beszélgetés alapján úgy látja;
egy nagyon jó szakembergárda hajtja
végre a feladatokat. S bár összességében elégedett, mindig vannak olyan
területek, ahol van mit javítani. Nem
tartja helytállónak azt a megállapítást,
hogy a Karbantartási Igazgatóság csak
kiszolgál, hogy ők a „kalapácsos emberek”, hiszen a csapat tevőlegesen, a legjobb tudásának megfelelően vesz részt
a munkálatokban. Számára kiemelten
fontos a megfelelő információáramlás,
ebben azonban az összes többi igazgatóságnak is szerepe van.
Rövid bevezetőjét követően értékelte
az igazgatóság 2013. évi célkitűzéseit,
a főjavítási munkákat. Ezután a KAIG
2014. évi célkitűzéseinek ismertetése
következett. Ezek között szerepel az
igazgatóság működésének és hatékonyságának javítása, közreműködés a tár-

sasági szintű stratégiai célok megvalósításában. Az igazgató kitért arra, hogy
a célokhoz akciók is vannak rendelve,
amelyeknek ütemes végrehajtása fontos feladat. A célok között szerepel még

utalt a bevezetőjében elmondottakra;
az ellenőrzések során gyakran kiderül, hogy vannak javítandó területek.
Az igazgatóság az idei évben szeretne közreműködni a kiemelt projektek

a főjavítások, üzemalatti karbantartási
munkák tervezett időtartamának betartása, bár – ahogy fogalmazott – ez
bizonyos mértékben a berendezéseken is múlik. A műszaki igényesség,
biztonságtudatosság nyomatékosítása,
mint célkitűzés megemlítésekor vissza-

munkájában, illetve igyekszik javítani
a vezetői-munkatársi kommunikáción,
hiszen ennek hiányában nem lehet hatékony munkát végezni.
A célkitűzések ismertetése után az
1-es blokki főjavítás rövid értékelése
következett. Mint mondta a tervezett

25 nap helyett 30 nap és két óra alatt
történt meg a folyamat. A zóna átrakása mellett a ciklusidőnek megfelelően
elvégezték az egyes berendezéseken a
főjavítási tervben megfogalmazott feladatokat.
Az előadás végén az egyéb feladatokról esett szó, úgy, mint az áprilisi
WANO TSM vizsgálatról, az év második felében tervezett OSART vizsgálatról (amelynek időpontja október 26. és
november 13. közé esik), az erre való
felkészülés már folyamatban van, a koordinálói eligazításokról, a munkaterület rendjének betartásáról. Itt az igazgató kihangsúlyozta, hogy a dolgozóknak
tudatosan kell a helyszínen elvégezni a
munkáikat, a meghibásodások, üzemzavarok elkerülése érdekében. A munkaterület rendjének betartása mellett
pedig az egyéni védőeszközök megfelelő használatával is el lehet kerülni a
munkabaleseteket. A feladatok között
szerepel továbbá a biztonságtudatosság
és a kommunikáció javítása. Utóbbit
szolgálják a kibővített igazgatói értekezletek és az igazgatói fogadóórák. Takács Zoltán hangsúlyozta, a fogadóórák
azért fontosak, mert szeretné hallani és
megismerni a kollégák véleményét.
SzZ
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Cél: jóból még jobbá válni – Lezajlott a WANO TSM
Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) által nyújtott
négy fő támogató tevékenység egyike
a röviden TSM-nek nevezett Technical Support Mission, azaz szakmai
támogató program. A Paksi Atomerőmű is igénybe vette ezt a lehetőséget,
az ehhez kapcsolódó eljárás a közlemúltban, április 7–11. között zajlott
le. A WANO TSM sajátosságairól, a
támogató program nálunk történt
lefolyásáról, és az általa hozott eredményekről Lakatos Gábor, a WANO
Paksi Atomerőműbe akkreditált helyi
képviselője és Cziczer János üzemviteli igazgató nyilatkozott szerkesztőségünknek.
Lakatos Gábor
– A WANO TSM
az
atomerőművek
üzemeltetése fejlődésének, illetve fejlesztésének egyik kiemelt
eszköze. Mint önkéntes alapon igénybe vehető támogató
tevékenységnek az az egyik fő sajátossága, hogy konkrét, jól meghatározott
területekre irányul. Tehát nem széles
körű vizsgálatra és átfogó tanácsadásra törekszik, hanem az atomerőművek
üzemeltetésének egy-egy pontosan körülhatárolt részletére, lokális problémájára fókuszál.
A TSM keretében egy, az adott területen nagyfokú képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberekből
szervezett szakértői csoport végez megfigyeléseket, hallgatja meg a munkavállalókat interjú keretében, majd – ezek
nyomán – javaslatokat fogalmaz meg
a javítás lehetőségeit illetően. A team
munkája kapcsán hangsúlyozni kell,
hogy nem csupán a kifejezett hibákra
vagy rossz gyakorlatokra irányul, hanem mindarra, ami továbbfejleszthető,
még jobbá tehető. Ilyen módon a jó
üzemeltetési és biztonsági színvonalú
atomerőművek esetében is igen hasz-

nos lehet, hiszen nincs az a szint, ahonnét ne lehetne továbbfejlődni, amit ne
lehetne tökéletesíteni. A Paksi Atomerőmű tipikus példa erre, mivel egyfelől
igen imponáló eredményeket produkál – lásd például a Biztonsági Mutató
Rendszer adatait –, emellett számos tekintetben bizonyította elkötelezettségét
a biztonságos és hatékony üzemeltetés
iránt. Ugyanakkor külső szemmel – jelen esetben a WANO szempont- illetve
mutatórendszerén keresztül – nézve
további javítható és javítandó területek
tárulnak fel, olyanok, amelyeket egy
belső monitoring kevésbé hoz felszínre. Nyilvánvaló, hogy egy külső szemlélő számára könnyebb elfogulatlanul
megítélni a helyi viszonyokat. További
előny emellett az is, ha a WANO-team
megerősíti az itteni szakemberek által
feltárt problémákat, valamint hozzáadja
mindehhez a nemzetközi tapasztalatokat.
Cziczer János
– A célterületet,
amelyre a WANO támogatói programját
igénybe vettük, egyes
főjavítási problémákkal történt szembesülés nyomán azonosítottuk, s az alábbi
két pontban határoztuk meg:
– munkaterületek üzemviteli előkészítése a karbantartás végrehajtására,
– munkaterületek átadásának-átvételének biztonságos és hatékony
végrehajtása.
A szakértői csoport tehát ezek viszonylatában vizsgálta a WANO irányelveihez képesti eltéréseket. A fejlesztés, illetve javítás lehetőségeit az alábbi
négy átfogó területen fogalmazta meg:
1. Az atomerőmű vezetőségének előírásai és elvárásai. Az előbbi a
szóban forgó területek szakmai
szabályrendszerének, az utóbbi a

munka-, illetve biztonsági kultúrával kapcsolatos követelményeknek a
megfelelő meghatározására és kommunikációjára irányul.
2. A karbantartás technológiai feltételeinek biztosítása és fenntartása,
valamint
3. a munkaterületek átadásakor-átvételekor a veszélyforrásokra, területi rendre vonatkozó információk
szisztematikus, teljes körű helyszíni
átadása az üzemeltetők részéről a
karbantartók felé. A 2-3. pont kapcsán olyan gyakorlati szempontok
kerülnek előtérbe, mint a technológiai feltételek (például berendezéskizárás) fennállásának a tájékoztatást szolgáló kitáblázása, a
kizárási utasítások (azaz a határoló
armatúrák, villamos megszakítók
zárt, illetve nyitott állapotáról való
rendelkezések) precíz kiadása (kettőnél több művelet esetén írásban),
a technológiai feltételek teljesülésének visszaellenőrzése, az idő előtti
megszüntetésük elkerülésének biztosítása, a karbantartók bevonása, valamint a kérdező magatartás
megvalósítása.
4. Tanuló szervezet. Itt lényegében arról van szó, hogy tanuljunk a hibákból. Olyan szempontok említhetők
meg ennek kapcsán, mint például a
karbantartás technológiai feltételeit
hibásan előíró, visszautasított munkautasítások megfelelő feldolgozása
és kiértékelése, a kis jelentőségű eltérések adatbázisának használata,
vagyis az ebbe tartozó események
rögzítése, a munkaterületek átadása-átvétele megfelelőségének mutatókkal történő mérése, az emberi
hibák megelőzésére vonatkozó eszközök, módszerek alkalmazása (például önellenőrzés, társellenőrzés, ellenőrző listák helyszíni használata).
Természetesen elengedhetetlenül
fontos mindezek oktatása, illetve az

operatív vezetők – értve itt elsősorban az osztály-, üzem- és művezetőket – pozitív támogató magatartása
a beosztottaik felé.
A fentiekben sorolt, fejleszthető területek mellett ugyanakkor nem hagyható szó nélkül, hogy a szakértői csoport több olyan megállapítást is tett,
amely nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően jó gyakorlatot konstatált. A
teljesség igénye nélkül említhető itt meg
a Karbantartó Gyakorlóközpont által
biztosított lehetőség a munkaterületek
előkészítésére és átadás-átvételére való
felkészülésre, vagy akár az, hogy az üzemi és a karbantartó személyzet számára
minden támogató dokumentum elérhető elektronikusan.
Úgy gondolom, hogy nyitottnak kell
lennünk a jó gyakorlatok bevezetése, a
biztonsági kultúra színvonalának fejlesztése irányában – ezért is kértünk támogatást az általunk fejleszteni kívánt
területen. A WANO TSM team szakembereivel jó partneri együttműködést
alakítottunk ki a vizsgálat során. Mind
a WANO-nak, mind társaságunknak
ugyanaz az érdeke, az atomerőmű biztonságos, magas színvonalú üzemeltetése, ugyanis ez alapozza meg a nukleáris ipar jövőjét, a Paksi Atomerőmű új
blokkokkal történő bővítését. Ugyanezt
a célt szolgálják a társatomerőművekkel kialakított jó kapcsolatok. Kiváló
kapcsolatot tartunk fenn a loviisai és a
dukovany-i atomerőművekkel, továbbá
most van folyamatban a hivatalos kapcsolatfelvétel a bohunyicei atomerőművel, ahol már többször jártunk benchmarking céljából.
Összefoglalóan elmondható, hogy a
WANO TSM igénybevétele eredményes
kezdeményezésnek bizonyult a részünkről, s talán más szakterületek számára is
vonzó példát jelent a tekintetben, hogy
éljenek ezzel a lehetőséggel.


Prancz Zoltán

Biztonsági kultúra emlékeztető kampány indult
Áprilisban biztonsági kultúra (BK) emlékeztető kampány indult azzal a céllal, hogy a tavalyi BK-program
által elsajátított biztonsági kultúrára vonatkozó ismereteket felfrissítse és elmélyítse, valamint ráirányítsa a
figyelmet azokra a területekre, ahol szükség van még
további fejlődésre.
Társaságunk 2014−2016-os stratégiai céljai között is szerepel a biztonsági kultúra fejlesztése, hiszen a jó termelési
eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen a biztonság folyamatos magas szinten tartása, ami egyben előfeltétele
annak, hogy a paksi atomerőmű hosszú távon is stabilan
és eredményesen működjön.
A tavaly év végén elvégzett felmérés eredménye kimutatta a biztonsági kultúra minden területén a javulást, de
mint azt már sokszor hangsúlyoztuk, ez nem adhat okot
túlzott önbizalomra.

Az idei évben április hónapban egy emlékeztető kampányra került sor, amelynek fókuszában a biztonsági kultúra két fontos elemének a hangsúlyozása állt. Az egyik
a „vezetők biztonság iránti elkötelezettsége, a biztonság
elsődlegessége”, amely a vezetőket vette célba. A vezetői
példamutatás és a biztonság iránti elkötelezettség a legfontosabb alappillére a biztonsági kultúrának. A másik
elem, a „hibamegelőző eszközök alkalmazása” a termelési/végrehajtói szintet szólította meg. Tavaly a BK-kampány során kinyomtatásra került két, a biztonsági kultúrához kapcsolódó, füzet formájában megjelenő kiadvány.
Az egyik kiadvány az Alapvető Biztonsági Üzenetekkel
(ABÜ) és az ABÜ-üzenetek megjelenésével foglalkozott
az atomerőműves tevékenységek során. A másik füzet a
hibamegelőző eszközökkel kapcsolatos, amely a munka
előtti eligazításban részt vevő vezetői és munkavállalói
körnek került kiadásra.

A portálon az idei évben is már megjelent a biztonsági
kultúrával kapcsolatos tematikus oldal, valamint az Atomerőmű újságban és a Heti Hírlevélben is olvashatóak lesznek a biztonsági kultúrával kapcsolatos híradások.
Ösztönözve a munkavállalókat a példaértékű biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására, idén is folytatódik a motivációs program. A kiemelkedő biztonsági teljesítmények elismerésére félévente kerül
sor, maximum 10-10 munkavállaló jutalmazásával. A javaslatokat az adott félév végéig kell eljuttatni a Biztonsági
Igazgatóságra. Az idén a jutalom egy valódi ezüstkártya,
amit pénzjutalom egészít ki. Itt fontos hangsúlyozni azt,
hogy egy nukleáris létesítmény működésében a szabályok betartása és a biztonsági igények szem előtt tartása
kötelessége mindenkinek. A jutalmazással példaértéket
szeretnénk felmutatni minden dolgozó előtt.
L.I.
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Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány

A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Alapítvány célja a hazai
nukleáris szakemberképzés feltételeinek javítása és a minőségi szakember-utánpótlás elősegítése. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy
pályázót azok közül, akik munkájuk, teljesítményük révén elnyerték
az alapítvány támogatását.
A pályázati lehetőség segíti a tanulókat, hogy a nukleáris szakiránynál
maradva egyre aktívabb munkát folytassanak, kibontakoztathassák tehetségüket. Az alapítvány PhD-ösztöndíját elnyert hallgatók közül Matulik
Gábort kérdeztük eddigi tanulmányairól, jövőbeni céljairól.
– A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban érettségiztem 2006-ban. A
továbbtanulás kapcsán sokáig gon-

dolkoztam, hogy a Műegyetemen a
mérnök- vagy a fizikus szakirányt
válasszam-e. A középiskolai fizikaversenyeken megtetszett a fizika elméleti
oldala, de (fizika szakos) osztályfőnökömnek is nagy szerepe volt abban,
hogy végül az elméleti fizika szakirányra jelentkezzem BME-n. A BSc-s
(alap) képzésen a diplomamunkám
egy áramlástechnikai szimuláció volt,
„Transzport folyamatok számítógépes
modellezése” címmel. Az MSc-s (mester) képzést a Nukleáris Technikai Intézetben (NTI) végeztem. Szerencsésen választottam, mert azzal a témával
foglalkozhattam, ami leginkább érdekel, a CFD (computational fluid dynamics – numerikus áramlástani) szimulációval.
A CFD-szimuláció lényege röviden,
hogy a vizsgálni kívánt áramló közeget
(folyadék, gáz) felosztjuk kis térfogatelemekre, ezekre az elemekre differenciálegyenleteket írunk fel, amelyeket
numerikus módszerekkel oldunk meg.
Különböző turbulenciamodellek segítségével többek közt kiszámolhatjuk az
áramló közeg viselkedését, a közegbeli
hőterjedést vagy akár fázisátalakulást is.
Az NTI-nél a 4. generációs gázhűtésű
reaktorok áramlástechnikai szimulációjával foglalkoztam.

Az MSc-s szakdolgozatom témája az
L-STAR nevű német kísérleti berendezés vizsgálata volt áramlástani szempontból. Az L-STAR berendezés egy
egyszerű gázkör, ami az ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor kazettájának hét
pálcáját reprezentálja. Szakdolgozatomban egy pálca körüli hatszögletű csatornában áramló levegő viselkedésének, a
rendszer nyomásesésének és súrlódási
tényezőjének a peremfeltételektől való
függését vizsgáltam.
2012-től áramlástani, illetve nukleáris ismereteim elmélyítése érdekében a
BME-TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola hallgatója vagyok. PhD-munkámban az MSc-s szakdolgozatomra
alapozva vizsgálom az ALLEGRO reaktorhoz tervezett kazettakoncepciók
áramlás- és hőtani viselkedését, különös tekintettel a nyomásesésre, illetve a
hőátadási tényezőre.
Jelenleg a CFD4NRS (CFD for Nuclear Reactor Safety) konferenciára
készülök egy cikkel, amelyben bemutatom, hogy az általunk használt ANSYS CFX programcsomag alkalmas a
gázhűtésű gyorsreaktorral kapcsolatos szimulációk elvégzésére. Ezt arra
a mérésre alapozzuk, amit Karlsruhéban a német kollégák végeztek az
L-STAR berendezés segítségével.

2010–2013 között részt vettem a
GoFastR nevű projektben, ennek két
„meeting”-jén, Budapesten és a cseh
Rez-ben előadást tartottam az L-STAR
berendezéssel kapcsolatos szimulációimról.
Doktori tanulmányaim mellett az
egyetemen a Mag- és neutronfizika és
az Atomenergetikai alapismeretek c.
tárgy gyakorlatát tartom energetikus
hallgatóknak, illetve laborgyakorlatokat vezetek, többek közt a TRATEL
berendezés (ennek célja a nyomottvizes atomerőművek csőtöréses üzemzavarának kísérleti vizsgálata) segítségével, amelyet Szabó Bálint kollégámmal
együtt tartunk. Ezek mellett az elmúlt
időszakban nyílt forráskódú szimulációkkal is foglalkozom, grafikus
processzorokra tervezek, illetve írok
programokat. A jövőt tekintve továbbra is CFD-szimulációval szeretnék foglalkozni. Amennyiben Pakson adódna
erre lehetőség, akkor élnék vele, de szívesen maradok a fővárosban is.
Az alapítvány működésével kapcsolatos aktuális információk, a kuratórium döntései a www.jnea.hu honlapon
elérhetőek.


Kárpáti Viktor

Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben
alkalmazott
szakmákat
bemutató sorozatunkban
ez alkalommal a Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztályának
Automatika Osztályára látogattunk, és a Villamos
Berendezések Karbantartó Üzem vezetőjével, Pálfi
Jánossal beszélgettünk szakmájáról, munkájáról.
Pálfi János 1966-ban született. Az általános iskolát Kakasdon végezte, ezt követően a szekszárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskola műszerész szakán érettségizett
1985-ben. Még ebben az évben, szeptember 12-én
felvették a Paksi Atomerőmű Vállalat Villamos Laborjához. Szívesen emlékszik vissza az akkori és jelenlegi
Villamos Labor vezetőjével, Herman Gézával történt
felvételi elbeszélgetésre. Az ezt követő években a 3-4.
blokk üzembehelyezési munkálataiban vett részt. A
szerteágazó feladatoknak köszönhetően az alapoktól
megismerhette a Villamos Labor működését, illetve elmélyíthette a méréstechnikával és a villamos készülékek üzemeltetésével, karbantartásával, hibaelhárításával kapcsolatos ismereteit. 1991-ben a Kandó Kálmán
Villamosipari Műszaki Főiskolán villamosmérnöki diplomát szerzett. Labormérnökként (technológiai mérnökként) kezdetben villamos méréstechnológiával
foglalkozott. Példaként az akkor végrehajtott (az erőmű által termelt villamos energia mérését szolgáló) el-

számolási fogyasztásmérők rekonstrukcióját említette.
Ezekben az években jelentek meg az erőmű területén
a nagy precizitású regisztrálók és mérőberendezések
is, amelyekkel rengeteg bonyolult mérési feladatot
végeztek és dolgoztak fel elektronikusan, de a reverzibilis motorgenerátorok és az akkumulátortöltők
rekonstrukciója is változatos szakmai feladatot jelentett. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán közgazdasági diplomát szerzett.
2001-ben négyhetes Japán szakmai tanulmányúton
vett részt, amely nagy hatással volt rá. János 2002-től
üzemvezető az Automatika Osztályon. Az osztály fő feladata a teljesítményelektronikával, a biztonsági energiaellátással, a blokki főberendezésekkel, a villamos
mérésekkel, a technológiai vezérlésekkel és az elosztói
rendszerekkel foglalkozó szakcsoportok (műszerészek,
csoportvezetők, művezetők, rendszermérnökök) napi
tevékenységének irányítása, segítése, koordinálása,
illetve a karbantartási, a hibaelhárítási és az egyedi
feladatok szervezése. Az elmúlt tíz-tizenkét év nagy
volumenű rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőri
feladatait is az Automatika Osztály végzi, amely János
elmondása szerint változatos és egyben szép feladat.
A teljesség igénye nélkül ide sorolható a dízelgenerátorok villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója, a
generátor védelmi rekonstrukciója, a gépvezeték-védelmi rekonstrukció, az elszámolási mérések kihelyezése a 400 kV-os pontokra, a főtranszformátor-cserék,
a gerjesztőcserék, a generátorok segédüzemű elosz-

tóinak kiváltása, a 6 kV-os háziüzemű rekonstrukció, a
klímarekonstrukciók, a szennyvíztelep, az övcsatorna
szivattyúházak, a csámpai vízmű, a tüzivízrendszer és
az SBK villamos rekonstrukciói. A villamos átalakításokhoz kapcsolódó tervindító műszaki megbeszélések,
egyeztetések, tervzsűrik, a rekonstrukciók villamos
műszaki megalapozása, az OSART/WANO ellenőrzések
támogatása, a jelentések elkészítése és a fizikai készenlétes dolgozók és az üzemvitel támogatását szolgáló,
havonta 1 hét irányítói készenléti szolgálat is János
feladatai közé tartozik. Hangsúlyozta, a villamos szakterületek példaértékűen összefognak, ezért szerencsésnek tartja magát, és büszke arra, hogy nagyszerű
kollektívában, kiváló kollégákkal dolgozhatott együtt
az elmúlt 29 évben. Emelt fővel tekint a már eltávozott,
nyugdíjba vonult, más szervezeteknél dolgozó, illetve
magasabb beosztásba került volt kollégákra. Sok sikeres feladatot hajtottak végre együtt, amelyek közben
rengeteg szakmai tapasztalatot gyűjthettek.
János 2010-ben Karbantartói Igazgatósági Nívódíjban, 2013-ban Vezérigazgatói Dicséretben részesült.
Szabadidejében a családi ház körüli teendőkkel,
különösen a gyümölcsfák gondozásával szeret foglalkozni. Barátaival gyakran szerveznek összejöveteleket,
utazásokat, túrákat, és fontos szerepet tölt be életében
a motorozás szeretete is, igyekszik minél több tájat és
utat megismerni hazánkban és a környező országokban is.
KV
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07. Megoldási javaslat a
reaktor hőteljesítményének
finom szabályozására
Kálya Zoltán, Pós István,
Parkó Tamás
A Paksi Atomerőmű tervezésekor alaperőműként történő üzemelést tűzték ki
célul. Ez azt jelenti, hogy az ide telepített
VVER–440 típusú blokkokat a nukleáris hőtermelés sajátosságai, valamint a termelt
energia fajlagos költsége miatt célszerű
stabil, lehetőleg maximális teljesítményen
üzemeltetni.
Ez az alapkoncepció az utóbbi időben
egyre nehezebben tartható, hiszen az
reaktorok optimális üzeme mellett a rendszerszintű követelményeknek is meg kell
felelni. Az utóbbi időkben jellemző trendek, mint a nagy egységteljesítményű korszerűtlen kőszén alapú és a gazdaságtalan
földgázbázisú csúcserőművek leállítása, az
egyre növekvő számú megújuló energián
alapuló egység belépése a villamosenergia-hálózat szabályozását egyre nehezebbé teszik. A termelőkapacitások kedvezőtlen irányú átrendeződését sajnos nem
kompenzálja – az egyenlőtlenségek kisimításra alkalmas tározós erőmű sem. Tovább
rontja a helyzetet, hogy a növekvő importfüggőség és tranzitfeladatok is a rendszer
instabilitásának növekedését okozzák.
Az atomerőműnek is részt kell vennie
a hálózat egyensúlyának fenntartásában,
azaz a frekvencia szabályozásában.
A blokkok teljesítményváltozással járó
tranziens üzemállapotaiban (indítási és leállítási időszakok, üzemzavari események)
is növelheti a manőverező képességet, ha
képesek vagyunk a blokk teljesítményét finoman szabályozni.
A VVER–440 blokkok megszokott szabályozási lehetőségeit és azok korlátait ismerhetjük.
• Bóros szabályozás lassú, nagyobb mértékű reaktivitás változtatásra alkalmas.
• Önszabályozás a reaktor hűtővizének
hőmérséklet-változtatása automatikusan negatív visszacsatolással hat, de lassú, és a hőmérsékletre vonatkozó üzemi
tartományt tartani kell.
• Szabályozórudak 6-os csoportjának
helyzetváltoztatással gyorsan és pontosan lehet beavatkozni, viszont a hajtások
legkisebb mozgatási lépése limitálja a
beavatkozás finomságát.
A centrális kazetta egyedi mozgatásával
elérhető finomabb szabályozási képesség,
anélkül hogy a blokk üzemét egyéb tekintetben jelentősen befolyásolnák. A blokkok jelenlegi állapotában a centrális kazetta egyedi mozgatása szabályozási céllal
csak elméleti lehetőség, a szabályozó- és
biztonságvédelmi rendszer nem alkalmas
ilyen vezérlésre és a reaktor teljesítményét
szabályozó rendszer sem tud ilyen funkciót. Küszöbön áll azonban ez utóbbi rendszerek rekonstrukciója, ami lehetővé teheti
új funkciók integrálását is.
A központi kazetta egyedi mozgatását
a VERETINA rendszerrel végzett modellszámításokkal vizsgálták. A centrális kazetta
kismértékű – a 6-os csoport többi elemétől
maximum 15 cm-rel eltérő – mozgatásá-
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Műszaki Alkotói Pályázat
Harmadik díjas pályázatok
val történő reaktivitás változtatás hatását
névleges és alacsony teljesítményen is elemezték. Ennek az elképzelt megoldásnak
számos előnye van:
– a tervezett irányítástechnikai rekonstrukció során megvalósítható,
– nem szükséges egyéb rendszerelemek
(például hajtásmotor, áttétel) cseréje,
– az SZBV mozgatási kultúrát alapvetően nem befolyásolja,
– nem okoz zónaaszimmetriát.
A VERETINA rendszerrel elvégzett szimulációk megmutatták, hogy a centrális
kazetta egyedi mozgatásával a VVER–440
blokkok szabályzása hozzávetőleg egy
nagyságrenddel finomítható.
Kálya Zoltán, Pós István, Parkó Tamás
(RFO) az előző számban a II. díjasok között
bemutatkoztak.

15. Pihentetőmedence
hűtőköri rendszer csőtöréses
üzemzavari állapotainak
kezelése
Bajor László
„A pihentetőmedence l. szintű PSA
elemzése” című biztonsági elemzés kimutatta, hogy a reaktor aktív zónáján kívül
bekövetkező radioaktív kibocsátással járó
események, illetve balesetek a pihentetőmedence hűtésének kimaradása esetén is
bekövetkezhetnek a kiégett fűtőelemek
sérülésének következtében.
Ezen veszélyhelyzet bekövetkezési valószínűségének a csökkentése érdekében
az elmúlt években jelentős műszaki átalakítások valósultak meg, amelyek nagymértékben fokozták a pihentetőmedence
hűtőkörének üzembiztonságát.
• Kizárhatatlan csővezetéki szakaszok csőcseréje.
• A hűtőkör leszakaszolásának villamos
hajtású armatúrákkal való megvalósí
tása.
• A hűtőköri helyiség ellátása elárasztás
elleni védelemmel.
A pályamunka célja az volt, hogy a fent
említett átalakításokkal üzemeltetett pihentetőmedence mellett bekövetkező olyan
üzemzavari állapotok kezelésére is adjon
javaslatokat, amelyeket a rendszer jelenlegi
állapotában nem kezel.
A pályázat különválasztja a hűtőkör
meghibásodása miatt bekövetkező kompenzálható, valamint nem kompenzálható
pihentetőmedencei folyásokat.
Mind két szituáció kidolgozott elhárítási stratégiája, illetve műszaki elképzelései
jelentősen eltérnek a jelenleg alkalmazott
üzemzavar-kezelési módszerektől. A megvalósítási javaslatok újszerűek, sőt talán kicsit szokatlanok is, de mindenképpen bővítik a kezelhető (elhárítható) üzemzavarok
körét, biztosítva ezzel a kiégett üzemanyag-kazetták épségének a megóvását.
Pihentetőmedence kizárhatatlan, de
kompenzálható csőtöréses üzemzavara

A folyás miatt a tartalék polcon tárolt
üzemanyag-kazetták egy része szárazra kerül. A hűtőközeg veszteségpótlására nincs
eszközünk, a helyiség elárasztás miatt a
hűtőkör üzemképtelenné válik. Mindezek
miatt fenn áll a kazettasérülés veszélye!
A vázolt állapot elkerülésére és elhárítására tett javaslat: ki kellene építeni egy
helyiség-vészleürítő vezetéket, amellyel a
kifolyt hűtőközeg leereszthető a kisnyomású ZÜHR-tartályokba vagy a szennyezett
kondenzátum tartályokba, biztosítva ezzel, hogy a hűtőköri helyiségben nem válik
üzemképtelenné a pihentetőmedence hűtőköre. A vészleürítő vezetéken a tartályokba betárolt hőhordozó a tömörtelenség
mértékétől függően 1, 2, vagy 3 sprinkler
szivattyúval visszaadható a pihentetőmedencébe egy új kiépítésű vezetéken.
Ezzel a megoldással, akár 1200–1500
m3/h-s folyás is kompenzálható!
Pihentetőmedence kizárhatatlan, nem
kompenzálható csőtöréses üzemzavara
A kiindulási feltételek megegyeznek az
előbbi állapotéval.
A vázolt állapot elkerülésére és elhárítására tett javaslat: mivel semmilyen eszközünk sincs a nagy átmérőjű vezetéktörésen
kifolyt víz pótlására, ezért tervezetten el
kell árasztani a hűtőköri helyiséget (a helyiség hermetikusságát műszaki átalakítással biztosítani kell), majd feltölteni átrakási
szintig a pihentetőmedencét. A hőhordozó
hőmérsékletétől függően kell forgalmat állítani a vészleürítő vezetékkel és a sprinkler
szivattyúkkal.
Ezekkel a megoldásokkal a pihentetőmedence üzemzavari kipakolása is elvégezhető.
Bajor László (Szimulátor Osztály) az előző
számban a II. díjasok között már bemutatkozott.

17. Az átrakás utáni
felterhelés vizsgálata a 15
hónapos kampányokban
fűtőelem-viselkedési
szempontból
Bóna Gábor
A közeljövőben a Paksi Atomerőmű mind
a négy blokkján bevezetésre kerülnek a
15 hónapos kampányok. Ehhez új típusú
üzemanyagra is szükség van. Az új üzemanyag 4,7%-os átlagos dúsítású és 6 db
gadolínium kiégő mérget tartalmazó pálcával készül. A hosszabb kampányokkal a
blokkok rendelkezésre állása mintegy 2%kal növekszik meg.
Az új üzemanyagtípus bevezetésével
együtt jár, hogy kissé változik az átrakási
stratégia – megtartva a kis kiszökésű zóna
koncepcióját – lesznek olyan kazetták,
amelyek először a zóna közepe táján üzemelnek (35. pozíció), azután a zóna szélére
kerülnek (58. pozíció), majd harmadévre
újra a zóna közepéhez közel üzemelnek
(36. pozíció). A kiégés során a pasztillák és

a burkolatuk a hő, a radioaktív átalakulások
során alakváltozást szenvednek – ezen feszültségek hatására repedések keletkezhetnének a burkolaton. Egyes pálcák az
átrakások utáni felterhelés során igen nagy
lineáris teljesítményugrást szenvednek el.
Az orosz szakértők az új üzemanyagtípust megalapozó dokumentumokban
az átrakás utáni felterhelések sebességére szigorú korlátozást javasolnak, mivel a
gyors felterhelés 3 óra alatt 0-ról 100%-ra
túl magas (263 MPa-os) maximális kerületi
feszültséget eredményez. Az általuk javasolt felterhelési menetrend:
• gyors felterhelés 2,5 óra alatt 0-ról 80%ra, majd lassan, 20 óra alatt 100%-ra
– ekkor a maximális kerületi feszültség
198 MPa.
A dolgozat célja egy, a fentinél kedvezőbb felterhelési menet meghatározása
volt.
Az átrakás utáni felterhelések szokásos
menetét megvizsgálva megállapítható,
hogy az orosz szakértők által figyelembe
vett felterhelési sebességek túl gyorsak,
ebben a formában soha nem valósulnak
meg. Mi a karbantartás utáni számos próba, ellenőrzés miatt 1–1,5 nap alatt jutunk
el a teljes felterhelésre, a 100%-ra. Ez azt
jelenti, hogy az üzemanyagpálcáknak van
idejük relaxálódni akkor is, ha a felterhelés
végén az orosz szakértők által javasoltnál
gyorsabb ütemben terhelünk fel.
Részletes számításokat végezve a Reaktorfizikai Osztályon rendelkezésre álló FUROM kóddal – melynek során számos felterhelési menet vizsgálatát végezték már
– javaslatot tettünk két felterhelési menetre, mely az üzemvitel számára könnyen
adaptálható, s mivel igazodik a blokkokon
megszokott felterhelési menetrendhez
a gyakorlatban semmilyen vagy csak nagyon csekély korlátozást jelent. Ez a két lehetőség a következő.
• Folyamatos egyenletes felterhelés
1 MW/perc (12%/óra) teljesítménnyel
0%-ról 100%-ra.
• Folyamatos egyenletes felterhelés 0,8
MW/perc (9,6%/óra) teljesítménnyel
0%-ról 100%-ra.
A dolgozat elbírálása óta eltelt időben
az orosz szakértők megvizsgálták a javaslatunkat, és a megfelelő számítások elvégzése után a második felterhelési verziót
elfogadták. A 15 hónapos kampányok bevezetésével ezt a felterhelési menetrendet
fogjuk alkalmazni.
Bóna Gábor
– Gyöngyösön születtem 1975-ben, ott
végeztem az általános
és a középiskolát. Debrecenben jártam egyetemre, és mint fizikus
végeztem. Végzés után az atomerőműben
kezdtem dolgozni a Reaktorfizikai Osztályon előbb a Reaktorfizikai Mérések Csoportban, majd egy ideje a Töltettervezés és
Reaktoranalízis Csoportban.
Nős vagyok, szabadidőmet igyekszem a
három lányommal tölteni.Gyulai
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Az elismerések ereje
A jó kollektíva, a közös munkasikerek, szép eredmények a
közösség minden tagját lelkesítik, és erőt, lendületet adnak
a továbbiakhoz. A Paksi Atomerőműben folyó tevékenységek a kollektív tevékenységre, a csoportmunkára épülnek,
és a közös sikerek egy-egy ember igyekezetén, szaktudásán,
a munkához és társaihoz való hozzáálláson múlik. Amikor
pedig a közösség nyilvánosan is elismeri munkatársuk tevékenységét, az különösen nagy érték. Különösen nagy érték
és nagy öröm; olyan, amely erősíti a kötődést, a lojalitást. A
kitüntetés, a munkatársak elismerése erőt ad és megtiszteltetést. A kitüntetést az ember büszkén viseli és hálával gondol kollégáira, mindazokra, akiknek ezt megköszönheti. Így
van ezzel Oláh Ferenc, a Reaktor Karbantartó Osztály nukleáris karbantartó lakatosa, reaktorszerelője, aki a múlt év őszétől céggyűrűs lett, és aki megosztja velünk gondolatait, hogy
mit jelent számára a kitüntetés, a Céggyűrű, a munkatársak
elismerése.

A guggoló sorban, középen Oláh Ferenc

Oláh Ferenc 34 éve dolgozik az erőmű területén, először
külsős céghez nyert felvételt, majd onnan 1985. január 15én került át az atomerőmű Reaktor Karbantartó Osztályára.
Elsőként feladatkörével, valamint a munkája során használt
berendezésekkel, technológiákkal ismerkedett meg. Tapasztalatot és rutint szerzett a daruzási műveletek területén,
beleértve a távirányítással történő műveletsorokat is. Ezt
a munkáját azért szerette – szükség esetén ma is „beugrik”
egy-egy darukezeléses munkába –, mert nagy odafigyelést,
precíz munkavégzést követelt tőle már a kezdetektől fogva.

Az E.ON nem tervezi új reaktorok
építését Svédországban

A meglévő blokkokra koncentrál az E.ON Sweden – nyilatkozta a cég vezetője
A társaság a három blokkal rendelkező Oskarshamn
telephely többségi tulajdonosa, ahol a beépített kapacitás mintegy 2600 MW. Abrahamsson ügyvezető igazgató egy, a svéd ipari lobbitársaságokat tömörítő cég által
rendezett konferencián tette kijelentését. Annak fényében, hogy szeptemberben országos választások lesznek
Svédországban, a politikai helyzet nem eléggé stabil arra,
hogy befektetéseket eszközöljenek új blokkok építésébe.
Ráadásul a nukleáris szektort sújtó termelési adó (szerinte büntetőadó) túl drágává teszi a beruházást. Az adót a
beépített kapacitás szerint vetették ki, nem az aktuális
termelésből származtatják. A tulajdonosok közel kétezer
dollárnak megfelelő svéd koronát fizetnek havonta minden megawatt után. Az üzemeltetést végző OKG leányvállalat úgy tervezi, hogy minden blokkot hatvan évig tart
üzemben. Az 1972 óta működő 1. blokk vonatkozásában
azonban azt közölték januárban, hogy tervezik a leszere-

Hozzászokott a pontossághoz, minőségi munkavégzéshez.
Erre törekedett akkor is, amikor már a reaktor és főberendezések tisztaszerelési munkáit végezte. Munkáját a mai napig
szereti. Szerencsésnek tartja magát, mivel azok közé tartozik, akik saját szemükkel láthatták, végezhették a 3., 4. blokk
teljes építési munkálatait, és a helyszínen nagyon sokat tanulhattak. Fiatal kollégái számára bármikor lelkesen beszél
korábbi nagyobb munkáiról, tapasztalatairól, mint például,
amikor az 500-as csövek belső tisztítási munkáit végezte. Jelenlegi munkaköre igen összetett, feladatai közé tartozik a
reaktor szét- és összeszerelési, revíziós munkálatok, de foglalkozik a C30-as konténerek és az átrakógépek szállításával
is. Kezdetek óta nagyon jó és baráti viszonyt ápol a műszakos
állományban vele együtt dolgozó kollégáival és az erőmű
más szervezeti egységeinél dolgozókkal (pl. Dekontamináló Üzem, Reaktor Osztály, Anyagvizsgálati Osztály, RHK Kft.).
Meggyőződése, hogy a Céggyűrű kitüntetés elnyeréséhez
hozzájárult segítőkészsége, a folyamatos és szorgalmas tanulása, a képzések, munkája során megismert újabb kollégák felé tanúsított nyitottsága.
A kitüntetés számára rendkívül nagy érték, hálás
a szűkebb munkahelyi kollektívának a jelölésért,
vezetőinek és a többi szakterületen dolgozók támogatásáért. Ezúton is szeretné megköszönni
mindezt nekik és családjának egyaránt. Családjában örömmel újságolta, hogy mennyire meglepte az, hogy kollégái Céggyűrűre jelölték, az pedig végképp büszkeséggel tölti el, hogy sok éves
munkáját magas színvonalúnak ítélték és rangos
elismeréssel díjazták. Az elért szakmai sikeréhez a
családi biztos hátteret elengedhetetlennek tartja.
Édesapja – aki szintén hosszú évekig dolgozott az
atomerőműben –, három lánya, fia és neje sokat segítettek
abban, hogy a legjobb teljesítményt tudja nyújtani munkája
során. Az erőműben hosszú ideig kiválóan dolgozók munkáját elismerő Céggyűrű kitüntetést nagyon hasznosnak és
motivációs erőnek tartja. Mindenkit arra bátorít, hogy még
jobb és hatékonyabb munkával, szakmai eredményeikkel járuljanak hozzá az atomerőmű sikereihez, elismertségének,
elfogadottságának növeléséhez. Éljék át minél többen azt
a szavakkal nehezen leírható érzést, élményt, amit a díj átvétele, megszerzése jelentett számára.BR

lésre vonatkozó kérelem benyújtását. A 492 MW-os blokk
a legöregebb egység az országban, ennél 2011 ősze óta
sok problémát okozott a turbinák rezgése és a nagynyomású ház sérülése. A vezetés véleménye szerint nagyon
költséges lenne a hatóság által előírt követelmények teljesítése.
A modernizálásra váró 2. blokkon végzendő munkák
utolsó fázisának megkezdését márciusban elhalasztották,
az időpontot még nem hozták nyilvánosságra. Ezen az
egységen mintegy 185 MW-os teljesítménynövelést céloztak meg. Abrahamsson úr azt is közölte, hogy az erőmű
a svéd hatóság kiemelt figyelme alatt áll, mivel számos
hiányosságot fedeztek fel a biztonsági eljárások és vezetési kultúra területén – ezek biztosan nem teszik lehetővé
a hatósági jóváhagyás megszerzését a modernizálás befejezéséhez. Úgy véli, hogy az erős hatósági figyelem csak
2015 után szűnhet meg. A menedzsment szerint a berendezések késedelmes szállítása is nehezíti a beruházás
folytatását. A telephely minden blokkja forralóvizes típusú. A 2. blokk 630, a 3. blokk 1205 MW teljesítményű. Az
állami tulajdonú Vattenfall, az OKG legfőbb versenytársa
már hozzákezdett egy új blokk építéséhez szükséges jogi
műveletek elvégzéséhez.
Forrás: Nucleonics Week, 2014. április
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Hulladékvizek tisztítása algával
Új megközelítéssel próbálkoznak a kutatók
Egy extrém körülmények között is életképes, sugárzástűrő alga segíthet a nukleáris létesítményekben keletkező vizek megtisztításában – közölte a brit Vegyészmérnöki Intézet. A
Coccomyxa actinabiotis névre keresztelt mikroalgát az egyik létesítmény pihentetőmedencéjében fedezték fel. A becslések szerint 20 kGy
dózisnak is képes ellenállni. A mikroorganizmusokat – köztük az algákat – széles körben
használja az ipar a különböző vizek melléktermékeinek kezelésére. Az alga fotoszintézist és
metabolikus folyamatokat használ tevékenysége során. A különböző egyetemi kutatóintézeti
szakemberekből álló csoport kísérleti telepet
kíván létrehozni, ahol a 14C, az 238U és a 137Cs
eltávolítási módozatait tanulmányoznák.
Dr. David Brown intézeti vezető szerint a jelenleg alkalmazott vegyészeti eljárások robosztus berendezéseket igényelnek, de hatékonyak.
A bepárlás, a szűrés, az elnyeletés és az ioncsere drága. A más területeken szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a bioremediácós
dekontaminálás ugyanolyan hatékony lehet,
ugyanakkor olcsó és környezetbarát módszernek tekinthető. De igazából egyik eljárás sem
működőképes nagy aktivitású környezetben.
A francia kutatók azon dolgoznak, hogy megvalósíthatóvá tegyék az eljárást egy jól ellenőrzött tisztítási folyamatban, amelynek végén az
alga újrahasznosítása is szóba jöhet.

A japán kormány hozzájárult nukleáris
technológia eladásához
Törökország és az Egyesült Arab Emírségek a
vásárlók
Néhány parlamenti ellenszavazat után hozta meg döntését a kormány. A két ország számára polgári célú technológiákat szállítanak.
A Mitsubishi Heavy Industries a török kormánnyal és az AREVA-val kötött szerződést egy
Atmea típusú reaktorblokk szállítására a Sinop
telephelyre. A Fekete-tenger melletti helyszín
a második telephely az országban, az Akkuyu
projektet a Roszatom jegyzi. Az Emírségek a
Dél-Korea által szállítandó APR1400 blokkhoz
kapnak segítséget. A Toshiba által tulajdonolt
Westinghouse fogja szállítani az irányítástechnikai és vezérlési rendszereket. Mindkét szerződés kizárja a katonai alkalmazás lehetőségét.
A döntést ellenezte a Demokrata Párt és néhány más politikus is. Takuya Hattori, a Japán
Atomipari Fórum elnöke azt válaszolta erre a
lépésre, hogy az ország nagyon komolyan veszi az atomfegyverek elterjedésének korlátozásában és a leszerelésben vállalt felelősségét.
A jelenlegi helyzetben, amelyben nem várható
új blokkok építése az országban, nagyon fontos
a nemzetközi aktivitás fenntartása. Ez teszi lehetővé, hogy Japán fenntartsa és fejlessze nukleáris képességeit, és csak így őrizhető meg a
jelenlegi reaktorok biztonsága és végezhető el a
sérült blokkok lebontása.
Forrás: NEI Magazine, 2014. április
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A Molnár család
Molnár György jelenleg az ATOMIX Kft. munkavállalója, felesége Judit pedig egészségügyi okok miatt
már 8 éve erőműves rokkantnyugdíjas. A Molnár
házaspár gyermekei Dávid, aki a Paksi Atomerőmű
és Dóra, aki az ATOMIX Kft. alkalmazásában áll. Ez alkalommal a Molnár család négy tagjával készítettem
interjút.
Molnár György paksi származású. Iskolás éveit szintén
Pakson töltötte, de a középiskolát már Budapesten folytatta a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában, valamint ugyanitt szerzett technikusi minősítést is. György
elmondása szerint szinte beleszületett az autós szakmába, mivel édesapja is autószerelő, aki már régóta
nyugdíjas, de jelenleg is dolgozik a szakmában.
György 1986-ban felvételt nyert az erőműbe, ahol a
Szállítási Osztályon kezdett dolgozni mint autószerelő.
Idővel műhelyvezető lett. A privatizáció során kiszervezték az ATOMTRANSZ Kft.-be, melyet egy kettéválást
követően felvásárolt az akkoriban Pakson nyíló Opel.
György ekkor lett szervizvezető. A következő fontos állomás életében az volt, mikor visszakerült az erőműbe,
az ATOMIX Kft.-hez mint gépkocsivezető. Ezt a feladatkört követte újra a műhelyvezetői pozíció, majd szállítási szakágvezető lett. A Szállítási Szakágazat 50 fővel
látja el a Paksi Atomerőmű személy- és teherszállítási
igényeit. Hozzájuk tartozik még az erőmű szállítási eszközeinek karbantartása ,,a Babettától a mozdonyig”,
valamint bizonyos daruzási tevékenységek ellátása –
meséli a házigazda, majd a szót felesége, Judit veszi át.
– Dombóváron születtem – kezdi bemutatkozását a
ház asszonya. Judit édesanyja óvónő, édesapja tűzoltóparancsnok volt Pakson. Az általános iskolát már Pakson kezdte, de a középiskolát Pécsen folytatta, ahol vegyész laboránsként végzett. Szükség is volt arra, hogy
felsőbb tanulmányait a Baranya megyei megyeszékhelyen folytassa, mivel Juditot gerincproblémái miatt
már gyermekkorában műtötték Pécsen. Szinte magától
értetődő volt, hogy az általános iskola befejeztével ide
menjen tanulni a folyamatos kezelések miatt.

Az erőműben 1985-ben a vegyészeten kezdett dolgozni. Dóra születése után került a Szociálpolitikai
Osztályra, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Közel nyolc éve már, hogy gyalogosként autós balesetet
szenvedett, amelyet véget nem érő műtétek sora követett. Judit ebből kifolyólag 2006 óta rokkantnyugdíjasként éli mindennapjait, de mára már ügyesebben mozog és tevékenykedik, mint évekkel ezelőtt. Mostanra a
házimunka minden területén, amit csak tud, próbál és
el is végez egyedül, de sajnos ez nem mindig volt így.
Férje György és gyermekei Dóra, valamint a már apai
örömöknek örvendő Dávid hatalmas segítsége volt az
asszonynak. A család összetartása így még szorosabbá
vált, a nehéz idők mindinkább összekovácsolták őket.
Judit még ebben az állapotában is a mai napig örömmel tart családjával a nyaralásokra.
Dóra és Dávid általános iskolai tanulmányaikat Pakson végezték. Dávid később Szekszárdon, az akkor még
Ady Endre Középiskolában végzett közlekedésgépészként, de az évek folyamán gépésztechnikusi minősítést
is szerzett Pécsen. Dávid jelenleg boldog apuka, aki két
gyermekével az örökmozgó Somával (2,5 éves) és a kis
Lilivel (2,5 hónapos), valamint feleségével, Judittal jelenleg Szekszárdon él. Dávid az Üzemviteli Igazgatóság
Külső Technológia Osztályán műszakos gépészként dolgozik.

Dóra középiskolai tanulmányait az ESZI-ben, informatikai szakon folytatta. Az érettségi után a veszprémi
Pannon Egyetem gazdaságinformatika szakán tanult
tovább, majd MSC-n további tanulmányokba kezdett
logisztika és vezetésszervezés területeken. Munka mellett még nagyobb odafigyelést igényel a tanulási idő
megszervezése, de Dóra jól össze tudja szervezni a
munkát és a tanulást. Reál beállítottsága ellenére évekig foglalkozott eredményesen a balettal, majd a twirlinggel is. Kiváló mozgékonysága, a mozgás szeretete a
mai napig elkíséri mindennapjait. Kitartása és szorgalma folyamatos sikereket eredményezett a tanulásban
és a sportban egyaránt. Jelenleg az ATOMIX Kft. ügyvezető igazgatója mellett dolgozik szakmai titkárként. Ha
szabadideje engedi, szívesen jár fallabdázni párjával,
Tibivel, aki az ATOMIX Kft.-nél informatikai szolgáltatásvezető.
A Molnár család életében nagyon fontos a mozgás
és a sport, így a család apraja-nagyja szívesen űzi a vízi
sportok különböző területeit, így rendszeresen vitorláznak a Balatonon. A család életében jelen van a rendszeres síelés, a fiatalabb korosztály számára a snowboardozás is. Judit vallja, hogy az egészség számára rendkívül
fontos, így ha mankók segítségével is, de ő sem hagyja
ki a hegyvidéki sétákat, kirándulásokat, természetesen
az orvosai hozzájárulásával.
A nagyszülők örömére Soma rendkívül érdeklődő,
így nyaranta együtt járnak a Dunára csónakázni, strandolni, de az apróság már külföldi nyaralásokra is követte
szüleit, nagyszüleit. A közös családi utazások a Molnár
család életét egészen a kezdetektől napjainkig végigkísérik, most már gyermekiek családjával kibővülve.
A beszélgetés alapján szinte bizonyos vagyok, idén
sem fog kimaradni a vitorlástúra és a Duna-parti vízisízés, wakeboardozás sem.


Lehmann Katalin

Az ördög nem alszik!
Létrák II. rész
Az előző cikket a „szakszerűségnél” hagytam
abba. Talán többek számára túl szakmainak hangzik ez a kifejezés. Jogos lehet a
kérdés, hogy egy „egyszerű” létra otthoni használata
során milyen szakszerűségről is beszélhetünk, hiszen
arra vonatkozóan sem szakirányú végzettséggel, sem
kioktatottsággal nem rendelkezünk. Nos, a kifejezés
több egyéb, lényeges szempontot is takar… Ilyen pl.
az eszköz használatát megelőző ellenőrzés, a munkavégzés megkezdése előtt a kockázatok felmérése,
értékelése, a rendeltetésszerű használat, a figyelmes
munkavégzés.
Nézzük tehát, mire is kell figyelnünk az ellenőrzés
során, hogy létránk, e praktikus segédeszköz – munkavégzésünk következményeként – ne segélyeszközzé
váljon…
A használat megkezdése előtt győződjünk meg
arról, hogy a létra megfelelő állapotban van. Azaz:
szerkezete ép, a fokok, fellépők hiánytalanok, sérülés-

mentesek, nem szennyezettek, az ékelések, beeresztések megfelelőek. Fontos az egymással szemközti
szárakat egymáshoz rögzítő és biztosító kötőelemek
megfelelősége. (Ezek pl. a fa létrák egyes fokai alatt
található, azokkal párhuzamosan elhelyezett acélhuzalok és a létraszárak szétcsúszásának megakadályozására szolgálnak.) Kétágú létra esetén ellenőrizzük
az ágak közötti szétcsúszást megakadályozó berendezés (lánc, retesz, rudazat stb.) meglétét és működőképességét. A csuklós illesztésnek akadálytalanul kell
nyílnia. Az egymásba illesztett többtagú, kitolható
létráknál ellenőrizni kell a kitolt létratag visszacsúszását megakadályozó reteszelem (összecsúszás ellen
biztosító szerkezet) meglétét és működőképességét.
Az egymásba illesztett létraelemeknek – beállításuk
(reteszelésük) után – egymáshoz képest nem szabad
elmozdulniuk. Támasztólétra esetén az elcsúszás elleni védelem is fontos szempont. Mint láthatjuk, a
használatot megelőző ellenőrzés – az előbbiekben
felsorolt szempontok alapján – nem is annyira bonyolult. Lényegében – a józan megfontoltságunkra
támaszkodva – egy alapos szemrevételezése annak
az „egyszerű” létrának, ami sokszor nélkülözhetetlen
segédeszközünk.

Minden tevékenység megkezdése előtt nagyon
fontos, hogy a tervezett munka folyamatát végiggondoljuk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mit,
hogyan, mivel, hol, mikor, milyen körülmények között stb., szeretnénk csinálni. Mindezeket átgondolva tudjuk csak a munka veszélyeit, a bekövetkezhető
rendellenes eseményeket azonosítani. Fontos, hogy
a – veszélyekből adódó, rendellenes események bekövetkezésének elkerülése érdekében – szükséges védőintézkedéseket időben, még a munka megkezdése
előtt meghatározzuk és meg is tegyük. Valamennyien
tudjuk, hogy minden elővigyázatunk ellenére előfordulhat rendellenes esemény, baleset. A munkavédelem alapfilozófiája szerint: kockázatmentes munkavégzés nem létezik, azonban törekednünk kell arra,
hogy a kockázatokat a lehető legalacsonyabb szintre
csökkentsük. Mindezen túl erősen ajánlott, hogy a
munkavégzés megkezdése előtt, a rendellenes esemény, a baleset bekövetkezésekor szükséges teendőkkel is tisztában legyünk. A következő részben a létrák
biztonságos használatával kapcsolatos gyakorlati kérdésekről, tudnivalókról lesz szó.


Herczig Gábor
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Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Egészen különleges Bacs
Sándorné Ági kolléganőnk
története, aki pályafutását
az egészségügyben kezdte,
s maga sem gondolta volna, hogy munkás éveinek
nagy részét az atomerőműben fogja tölteni. Mégis,
mint a kezdetektől itt dolgozó kollégák, ő is szemtanúja lett az építkezésnek,
illetve annak az egyedülálló korszaknak, ami a létesítést övezte.
– Hogyan történt ez a nem mindennapi pályamódosítás?
– Egészségügyi pályára készültem, így az egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem 1977-ben.
Ezt követően specializálódtam: szülésznő képesítést
szereztem. A szekszárdi kórház szülészeti osztályán
helyezkedtem el. 1978-ban férjhez mentem, és Madocsán telepedtünk le. Emiatt egy közelebbi munkahely
jobb megoldásnak tűnt. Így kerültem a paksi szülőotthonba. Sajnos röpke egy év múlva, 1979 áprilisában
a szülőotthon végleg bezárta kapuit, ekkor merült fel
bennem, hogy az atomerőműben keressek munkát.
– Volt-e ekkor fogadókészség az erőmű részéről?
Nem jelentett-e problémát a más jellegű szakképzettség?
– Ebben az időben éppen műszakos laboránsokat
kerestek a Vegyészeti Osztályra. Én is felvételt nyertem. Kezdetben teljesen idegen volt előttem ez a feladatkör, de igyekeztem megfelelni az elvárásoknak.
Elvégeztem a vízlágyító-kezelői tanfolyamot. Mindemellett, a betanulásom kapcsán meghatározóan fontos volt, hogy rendkívül segítőkész munkatársakkal
dolgozhattam együtt, akiktől sokat tanulhattam.

– Milyen szakmai emlékei kapcsolódnak az erőmű-beruházás e „hőskorához”?
– Laboránsként közreműködtem az akkoriban
üzembe helyezett sótalanító blokknál. A munka
időközben megtetszett, jól éreztem magam az osztályon. A szemem előtt nőtt ki a földből a főépület.
Az 1. blokk indítását viszont már otthonról, a tv-n keresztül kísértem figyelemmel, mivel 1981 áprilisában
megszületett első kislányunk, majd 1983 februárjában a második.
– Hogyan befolyásolta a későbbiekben a gyerekek
érkezése a szakmai pályafutását?
– A gyes letelte után, mivel a férjem is műszakozott, számomra csak az egy műszakos munkarend volt
lehetséges. Váltani kényszerültem: „doktáros” munkaköri ajánlatot kaptam.
– Hogyan festett ekkor a „doktár”? Milyenek voltak
itt a mindennapok?
– A dokumentációtár irodái akkor még a jelenlegi
primer köri női öltöző helyén voltak, a tárolt dokumentációk nagy részét pedig a primer köri 0059-es
helyiségben helyezték el. A dokumentáció-kezelői
munkakör új kihívások elé állított, amelyeknek szintén szerettem volna maradéktalanul megfelelni.
1987-ben elkészült a jelenlegi gépész-építész szakterületi dokumentációtár elődjének tekintett központi
dokumentációtár, az 1028. épületben, így kiköltöztünk az EÜ. épület primer köri helyiségéből. Akkoriban a dokumentációk rendszerenként, illetve a szerelést végző kivitelező vállalatonként voltak betárolva.
Főnökeim, Jegyernik László és Bukóczki János nagy
érdeme, hogy megvalósult a gépész dokumentációk
alfanumerikus feldolgozása. Hatalmas munka volt,
aminek én is részese lehettem. Eközben érdeklődve

olvasgattam bele a gépkönyvekbe, leírásokba, így tovább szélesíthettem a műszaki ismereteimet.
A napi feladataim közé tartozott, illetve tartozik az
adatszolgáltatás, a dokumentációforgalmazás, az átvétel, a feldolgozás, a betárolás, a nyilvántartás, azaz
a dokumentációkezelés területén használt nyilvántartások naprakész vezetése. Elmondhatom magamról,
hogy szinte minden dokumentáció megfordult a kezemben.
2009-ben azután megalakult a jelenlegi osztályunk,
a Dokumentáció Kezelési Osztály. Szinte új korszak
kezdődött a dokumentációkezelésben és a munkámban is: a dokumentációk nagy részét digitalizáltattuk,
s ehhez kapcsolódóan új feladatokkal bővült tevékenységi körünk.
2013-ban vezető dokumentátorrá neveztek ki, ami
nagy megtiszteltetés számomra. Remélem, hogy a jövőben még gyorsabban és könnyebben kezelhető formában tudunk dokumentációt szolgáltatni.
– A gyerekekről érintőlegesen szó esett már. Bemutatná-e egy kicsit részletesebben is a családját, a velük
töltött időt?
– 1993-ban ismét bővült a családunk: megszületett
a harmadik kislányunk (ekkor két és fél év után, megújulva jöttem vissza dolgozni). A szabadidőmet a családom körében szeretem eltölteni: három, immár felnőtt korú lányommal és két unokámmal, akik két- és
kilencévesek. Férjem az erőműben, fegyveres őrként
dolgozik, szabadidejében szőlészettel és borászattal
foglalkozik, de néha sikerül rávennem egy-egy belföldi vagy külföldi kirándulásra. Hobbim a gobelinvarrás, ám erre sajnos kevés időm jut, mivel a leginkább
szeretett elfoglaltságom az unokákkal való együttlét.

Prancz Zoltán

Munkatársaink szabadidőben
„Ha egy másik világot akarsz megismerni,
fuss egy maratont”
(Emil Zatopek)

Egy korábbi (2013. októberi) lapszámunkban már
tájékoztattuk olvasóinkat
kollégánk Lippai Zoltán
futásban elért fantasztikus eredményeiről, céljairól. „Célom az ötvenedik”
címmel megjelent interjújában elmondta, hogy
legközelebbi célja az 50.
maraton lefutása. Zoltán
kollégánknak április 6-án
Párizsban sikerült elérnie
és véghezvinnie kitűzött célját, ami nagy öröm és
büszkeség számára.
– Van, aki csak egyszer szeretné lefutni, és utána
soha többet. Van, aki mindennap fut egyet, és hamar
kiég vagy lesérül. Van, aki ebből él, ez a foglalkozása,
évi 3-4 versenyen indul és pénzt keres vele.
Én csak elkezdtem futni, megtetszett ez a világ,
kiderült, jól is megy. Aztán gyűltek a „lefutott maratoni versenyek” és közeledett az évforduló. Lefutását
előre megterveztem, a cél Párizs.

Lefutotta az ötvenediket
A nevezés már korán megtörtént, 2013 szeptemberében. A felkészülés jól ment a téli alapozással,
hétköznap rendszeresen 8−10 km, hétvégenként
25−30 km lassú iramú futásokkal készültem. Egyetlen egy „kellemesen zavaró” momentum árnyékolta
be a jubileumi futást: elfogadták jelentkezésemet
a Szenior Atlétikai vb-re, félmaratoni távra. Ez egy
héttel a párizsi maraton előtt volt Budapesten. Jó
kis felmérő verseny volt, ahol 16. helyen futottam
be korosztályomban, második legjobb magyarként.
Fantasztikus szervezésnek indult a párizsi maraton,
a rendezők még soha ekkora tömeget nem mozgattak meg. 42 ezer nevezés futott be, folyamatosan
tájékoztatást kaptunk a teendőkről, hisz ennyi futót és kb. kétszer ennyi kísérőt nehéz biztonságosan egy „szűk” térben összpontosítani. A „szűk tér”
Champs-Élysées kétszer négysávos útja volt. Itt volt
a rajtterület. A tömegre jellemző volt, hogy az indulást a rendezőknek idősávokra kellett bontaniuk. Én
8.45-kor rajtoltam, Krisztina, a párom csak 9.30-kor.
Még így is − az azonos tempót futók között is − néha
nehéz volt a futás – mondta el Zoltán.
Az útvonal végigvezetett Párizs nevezetességein:
Palace de la Concorde – Rue de Rivoli úton a Louvre
mellett – Chatalet – Palace de la Bastille – Bois de

Vincenes parkban egy kisebb 8 km-es kör – vissza
a Bastille mellett le a Szajna-partra – Notre Dame –
Musée d’Orsay – Tour Eiffel – Bois de Boulogne parkon át – Arc de Triomphe (Diadalív) előtt a cél. Ide a
hivatalos lista szerint 39 115 „finishers” érkezett meg.
Zoltán ideje 3:14:58 amivel a 2378. helyen futott be.
Az eredménnyel meg van elégedve, mert viszonylag
nehéz pálya és így is 04:37-es kilométereket sikerült
teljesítenie. A célba érés mindig fantasztikus érzés.
A szurkolók mindenkit ugyanolyan ovációval fogadnak. Hatalmas kivetítőn láthatja magát a versenyző,
és a rendezők mindent megtesznek, hogy elfeledtessék a fáradtságot. A versenyzők megkapják az érmet,
a befutópólót. A rendezők, mentősök rohangálnak,
mert bizony sokan rosszul lesznek. Zoltánnak nem
volt semmi baja, és elmondása szerint ugyanolyan
érzés volt ez az 50. befutás, mint a többi. Jóleső fáradtság, nyújtás, majd kis levezetés. A futásfelkészüléssel most egy kicsit visszavesz, csak heti 2-3 gyorsító futás következik. Az edzésben a kerékpár és úszás
kap nagyobb hangsúlyt, július végén az IRONMAN
triatlonversenyre készül, ahol a zárószám lesz a maratoni futás.
Hihetetlen erőről és kitartásról tett tanúbizonyságot kollégánk. A futásban a következő egy őszi maraton, amelynek helyszíne még tervezés alatt áll.
OrbánO

22

2014. május

Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Volt egyszer egy bölcskei „Fecskeváros” és egy remete

Majchrák Jánost kerestem fel bölcskei
házában, hogy meséljen szülőfalujáról
és nyugdíjas éveiről.
– Mióta élsz Bölcskén?
– Született bölcskei vagyok. Szüleim,
nagyszüleim is itt éltek. Nagyapán halász volt, és sokat mentem vele a Dunára
halászni. Akkor tanultam meg a horgászat „tudományát”, ami a mai napig is
az egyik legkedvesebb elfoglaltságom.
Büszkén mondhatom, hogy horgászatból még hal nélkül nem jöttem haza.
Bölcskénél a nagy Duna és a mellékága
a régi időkben kedvelt pihenőhely volt.
A hajókkal kirándulók Budapestről jártak ide táborozni. Emlékeim szerint a
Duna szabályozását több mint száz éve
három kőgáttal terelgették, és ennek
következtében alakult ki a holtág. Több
kisebb sziget is van, a legnagyobb a Malát-sziget. Élt itt a szigeten egy remete
is, aki cölöpökön álló kicsi házat épített
magának, benne kicsi oltárral. Az elbeszélések szerint valamikor pap volt, és
itt vezekelt, büntette magát. Ha magas
volt a víz, a helyiek csónakkal vitték neki
az élelmet, tűzifát. Szerették a faluban,

csendes ember, olyan magának való volt.
Régen a parti löszfalon volt egy szép kis
utca házakkal, amit „Fecskevárosnak”
hívtak. Sajnos meg kellett szüntetni, mivel veszélyessé vált az ott élők számára.
– Hogyan kerültél az erőműbe, mit
dolgoztál?
– Az ERBE-nél 1973-tól mint kőműves csoportvezető dolgoztam. Az erőműhöz 1985 januárjában nyertem felvételt a
KAIG Építészeti Osztályára. Feladatunk
volt az építészeti karbantartások elvégzése a blokkoktól, a lakótelepen át a vállalati üdülőkig. Nagyon ütőképes 14 kiváló szakemberből álló csapat volt. Sokat
kellett tanulnunk, az atomerőműves tanfolyamokat el kellett végeznünk. Nagyon
szerettem a munkámat. Korengedmén�nyel vonultam nyugdíjba koordinátori
munkakörből 2000. december 30-án. Az
erőműves horgászegyesület alapító tagja voltam. Sokat dolgoztunk, rendeztük,
hogy szép legyen a környezete. Egyik
horgászversenyen első helyezést értem
el, büszkén őrzöm a serleget.
– Mivel töltöd nyugdíjas éveidet?
– Tavasszal, mikor kicsit jobbra fordul az idő, feleségemmel szinte mindig
kint vagyunk a kertben. A szőlőt 30 éve
ültettük, ami tavasztól őszig rengeteg
munkát ad. Igen finom vörösbort készítek, amit a sógorommal lepalackozunk.
A gyümölcsös 470 négyszögölön van.
Feleségem nagyon sok gyümölcsöt befőz, ami felesleges, abból saját magam

Megszépült emlékek

Nyugdíjas vegyészek találkozója
Vitalitásukról, jó szervezőkészségükről tettek tanúbizonyságot a nyugdíjas vegyészkollégák. Hagyományteremtő céllal
március 26-án találkozót szerveztek az aktív és már nyugdíjas
kollégák részére. Volt, aki több száz kilométerről utazott vis�sza Paksra, hogy találkozhasson a „régiekkel”. Közel hetven fő
vett részt a rendezvényen, ebből néhány hozzátartozó, régi és
jelenleg is aktív dolgozó volt. A legidősebb részvevő a 79. évét
tapossa, és 1990 óta nyugdíjas.
A nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen a megjelenteket Doma Árpád és felesége Juci − akik egyben szervezői is
a rendezvénynek – köszöntötték, majd Boldizsár Mihályné
Éva mondott el egy verset. A vacsorát követő baráti beszélgetés jó alkalom volt a régi, szép, illetve megszépült emlékek
felidézésére, a családi eseményekkel kapcsolatos információk cseréjére, kapcsolatok ápolására. Olyan volt a terem, mint
a méhkas. Mindenkiben sok mondanivaló szunnyadt eddig,
és ennek nem lehetett gátat vetni. Igazán nem is terveztünk
mást, mint egy kiadós beszélgetésre alkalmat adni. Az asszonyok finomabbnál finomabb sütiket hoztak, a férfiak a saját
készítésű alkoholos itókáikat mutatták be a szakavatott közönségnek. A sütiken kívül szendvicsek és házi disznótoros
termékek is színesítették a kínálatot – mesélte Doma Árpád,
a rendezvény szervezője.
A megjelentek egybehangzó véleménye szerint jól érezték
magukat, kifejezték reményüket, hogy a következő évben is
részesülhetnek hasonló meghívásban.OrbánO

főzők pálinkát. Alma, meggy, szilva, barack és körtéből készül a párlat. Amikor
az időm engedi, horgászni megyek.
Szeretünk kirándulni, sokat biciklizünk. Balatonfüredre rendszeresen járunk pihenni.
– Kérlek, mondjál pár szót a családodról!
– Feleségemmel 42 éve vagyunk házasok, két gyermekünk van. Judit Budapesten dolgozik, az idén végez az ELTE-n. János fiamnak környezetmérnöki
és gépészmérnöki diplomája van, jelenleg Németországban dolgozik.
– Mit ajánlanál a környékbelieknek,
miért érdemes Bölcskére látogatni?
– Községünkben szinte egész évben
programokat szerveznek fiataloknak,
időseknek. A bölcskei Duna partján
nemrég készült el a horgászegyesület
jóvoltából a horgásztanya, ahol minden
évben megszervezik a horgászmajálist. A
falu apraja-nagyja kivonul a Duna partjára. Minden év októberében kerül megrendezésre a falunap. Ilyenkor a pincesoron minden présház előtt bográcsokban
főzik az ízletes ételeket, amelyek közül
díjazzák a legfinomabbat. Ekkor kerül
megrendezésre az „ERŐS” ember verseny. A bölcskei néptáncegyüttes műsora nagy sikert szokott aratni, hiszen sok
család gyermeke ropja a táncot. Rendszeresen itt találkoznak a „VETERÁN”
motorosok, ahol matuzsálem korú különleges motorokat is kiállítanak. Szü-

Ajánljuk hazánk tájait,
nevezetességeit

Látogassunk Sopronba!
Sopron a leghűségesebb város. Közismert elnevezés ez, de talán sokan nem is tudjuk a történelmi
eredetét… No, de ne szaladjunk annyira előre!
Mai kirándulásunk alkalmával Sopron történetével ismerkedünk meg. Hagyományt teremtve vegyük sorra országjáró jegyzetünket!
Sopron az őskor óta lakott település. Scarbantia már
az ókori római korban fejlett vidéknek számított.
Fontos útvonalak haladtak át rajta.
A honfoglalást, majd az államalapítást követő korai századokban elkészült a felújított városfal, majd
egy vár is. Néhány évtized alatt fontos várossá lett
Suprun, azaz Sopron.
1277-ben Sopron szabad királyi várossá vált,
amelynek egyik nagyon fontos hozadéka, hogy az
így a beköltözők polgárjogot kaphattak. A 13. század gótikus világában megépül a várost körülölelő
városfal tornya, a várostorony, közismertebb nevén
a Tűztorony. Sopron a 15. század végére a leggazdagabb városok egyike lett.
1605-ben Bocskai, majd 1705-ben Bottyán János
hadai dúlták fel a város nyugalmát. Az 1655-ös szörnyű pestisjárvány erősen megtizedelte a török idő-

reti felvonuláskor a fiatalok magyaros
ruhákba öltöznek és vonulnak végig a
községben. A bíró és a bíróné azok közül
kerül kiválasztásra, akik jegyben járnak.
A szüreti felvonulást bál szokta zárni. A
kulturális központ szerepét a felújított
mozi épülete tölti be. A mozi egyben
színházterem is, ahová rendszeresen neves művészeket hívnak. Különböző termekben minden korosztály megtalálja
a kedvére való kikapcsolódást. Az épületben van kávézó, számítógép a kikapcsolódni vágyóknak. Nagyon szeretjük a
településünket! A bölcskeiek szlogenje:
„Pihenj meg nálunk Vándor, ne hajszold
úgy az életet!”


Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. április
— 10 éves —
Lengyel András
ÜVIG VEFO VTO
Baka Zoltán
KAIG KAFO FKO
— 30 éves
Braun Ferenc
Etessy János
Sóthy Sándor
Kovács Istvánné

—
MIG MFO IMO
KAIG KAFO FKO
KAIG KAFO AKO
KAIG ÜFFO HTO

— 40 éves —
Cserháti András

MIG

ket is átvészelt Sopront. Lehet ennél még borzasztóbb egy város számára?
Lehet. 1676-ban Sopron a tűz martalékává lett.
A házak hamvaiból barokk épületek születtek, megkezdődött a Tűztorony felújítási munkálata is.
Széchenyi kezdeményezésére megépült a Dunántúl első vasútja, amely Sopront Bécsújhellyel és
Béccsel kötötte össze.
1921: trianoni békeszerződés. Sopronnak Magyarország kellett. Népszavazás döntötte el, hogy a
város melyik országhoz tartozzon. Egyre csak folytatódtak a vérgőzös háborús évek, égen és földön nem
volt nyugalom.
A háború után lassú műemlékvédelmi munkálatok kezdődtek.
1989. augusztus 19. Páneurópai piknik. Békedemonstráció napja ez, a vasfüggöny átvágásának fontos előzménye.
Lehmann Katalin

Az előző számban
megjelent
kérdésünkre a helyes válasz (Kit ábrázol a
kép?): Grassalkovich
Antal gróf.
Következő feladványunk: Mit ábrázol a
kép?
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HÍREK
Győzelmek sorát hozta a Nyuszi Bécsben
Az Atomerőmű SE női kosárlabda-szakosztálya három csapattal vett részt idén húsvét előtt a
Bécsben megrendezett nemzetközi Nyuszi Kupa kosárlabdatornán, amelyen 25 ország közel
ötezer játékosa szerepelt. Az ASE U16, U14 és az U13-as korosztállyal indult. Mindhárom csapat saját csoportjából csoportelsőként vagy másodikként továbbjutott. Ezt követően még egy
kört játszottak a lányok a folytatásban egyenes kieséses rendszerben zajló tornán. Összességében 12 mérkőzésből 8 győzelem és 4 vereség volt a paksiak mérlege.

Bemutatkozik az Atomerőmű Sportegyesület
Életünk fontos része a sport, a szabadidő hasznos eltöltése. A most induló cikksorozatunkban
az Atomerőmű Sportegyesületet (ASE) mutatjuk
be azzal a céllal, hogy az egyesület, az egyes szakosztályok tevékenységeinek ismertetésével mind
a felnőttek, mind a felnövekvő ifjúság figyelmét
ráirányítsuk a sportolás fontosságára, és azokra
a lehetőségekre, melyek az egyesület keretein belül elérhetők Paks városában és a régióban élők
számára. Elsőként dr. Kovács Antaltól, az egyesület elnökétől kértünk tájékoztatást az egyesületről és az ott folyó szakmai munkákról.
– Mikor alakult meg az Atomerőmű Sportegyesület és hogyan jutott el az élsport szintjére?
– Az egyesület 1979-ben alakult azzal a céllal,
hogy az atomerőmű építésén, üzembe helyezésén
dolgozó atomerőműves dolgozók és családtagjaik
számára biztosított legyen a sportolás lehetősége.
Az egyes szakosztályok létrehozását és a szakmai
munkák beindítását nagymértékben segítette az,
hogy az atomerőműbe érkező munkavállalók között többféle sportág résztvevője is megjelent. Indulásként megalakult a labdarúgó-, a kosárlabda-,
a judo- és a sakkszakosztály. A munkavállalók
körében rövid időn belül annyira népszerűvé vált
a szervezett körülmények között végzett sportolás, hogy az indulás után nem sokkal, már egyes
szakosztályoknál az élsportban is jelentős eredményeket ért el az egyesület. Erre nagyon jó példa

az ASE kosárlabdacsapata, akik bő tíz év kitartó
munkájának köszönhetően feljutottak az NB1-es
mezőnybe. Hasonlóan fontos sikereket ért el a kajak-kenu szakosztály Hoffman Ervin személyében,
aki 1987–88-as nemzetközi versenyeken érmeket
és világbajnoki címet is szerzett. A judoszakosztály
is magasra tette a mércét a felnövekvő generációk
számára, hiszen fennállása óta olimpiai, világ- és
Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet, amit két
kiváló sportolójának köszönhet.
– Hogyan jellemeznéd az egyesület jelenét?
– Az egyesület fennállása óta rengeteget fejlődött, de ami a kezdetektől jellemzi, a minőségi
sport minél szélesebb körben történő biztosítása.
Ennek egyik fontos része, hogy az egyesület biztosítani tudja minél szélesebb társadalmi körben a szabadidő hasznos és eredményes eltöltésének a lehetőségét. Tudományos eredmények igazolják, hogy a
testmozgás és az egészség szorosan összefüggnek.
Azon keresztül, hogy az atomerőmű dolgozói magas számban rendszeresen sportolnak valamelyik
szabadidős sportágban, a munkahelyi teljesítő- és
koncentrálóképességükre is pozitív hatással van.
Ráadásul a munkájuk mellett sportoló munkavállalók táppénz igénybevételére is csak ritkán szorulnak. Azzal, hogy az atomerőmű támogatja az
egyesület munkáját, közvetlenül is profitál a folyamatosan munkára képes munkavállalóin keresztül. A munkavállalók egészségmegőrzése mellett

legalább annyira örvendetes tény, hogy például a
napjainkban igen népszerű sárkányhajózás milyen
komolyan erősíti a dolgozók versenyszellemét, csapatösszetartását az élet más területein is. Nagyon
népszerű emellett az asszonytorna, az atomfutás és
a testépítés is. Az, hogy a szabadidős sportolási lehetőségek, valamint a hobbiszinten sportolók száma az elmúlt években dinamikusan emelkedett,
jól megfigyelhető a város, illetve a régió kimagasló
egészségügyi mutatóiban is. Erről bárki, a saját szemével meggyőződhet, hiszen a városban rengeteg
futóval, kerékpározóval, illetve uszodába járóval
találkozhat.
Az egyesület életében legalább annyira fontos
az élsport biztosítása, folyamatos fejlesztése. Az
élsport nem létezhet szabadidős sportágak, bázis
nélkül, de mindez fordítva is igaz. A versenysportban sikereket elért fiatalok számára a jó példát
többnyire azok a szülők mutatták, akik maguk is
aktív szabadidős sporttevékenységet űztek és űznek mind a mai napig. Kijelenthetjük, hogy Paks
sportváros. Ennek eléréséhez, valamint az egyesület sportsikereihez hozzájárult az a támogatás is,
amelyet az atomerőmű és az önkormányzat mindenkor biztosított részünkre.
A cikksorozat az egyesület szakosztályainak bemutatásával folytatódik a következő lapszámokban.BR

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Labricz István (1948−2014)
2014. március 21-én 66 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Labricz István, az Országos Meteorológiai
Szolgálat Paksi Főállomásának
volt vezetője.
Felsőszölnökön született 1948.
december 5-én. A Paksi Főállomás megalapítására 1978-ban
kapott megbízást, amit 28 éven át vezetett. Az állomás
munkája szorosan kapcsolódott az erőmű üzemeléséhez, naponta szolgáltattak meteorológiai adatokat a
különböző egységek részére. 2006-ban kezdődő és
egyre súlyosbodó betegsége – még nyugdíjba vonulása előtt − betegállományba kényszerítette.
Családja, barátok, ismerősök búcsúztatták április 19én Pakson, a református templomban.

Tóth Sándor (1930–2014)
2014. április 2-án életének 84.
évében elhunyt Tóth Sándor, a
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Dunaszentgyörgyön született
1930. október 6-án.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1978. március 1-jén került felvételre a műszaki vezérigazgató-helyettes területére.
1990. október 7-én történő nyugdíjazásáig raktárosként dolgozott.
Családja, ismerősök, barátok vettek tőle végső búcsút
2014. április 5-én a dunaszentgyörgyi temetőben.

Katz József (1946–2014)
Életének 68. évében elhunyt
Katz József, a Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa.
Dunaszentgyörgyön született
1946. december 19-én.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1979. március 1-jén került felvételre.
A BIG IBIFO Munka- és Tűzvédelmi Osztály területéről 2000. december 20-án vonult korengedményes nyugdíjba, ahol biztonságtechnikai főszakértőként dolgozott.
Temetése 2014. április 25-én Kecskeméten, a református temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok
kísérték utolsó útjára.
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Babahírek
Nevem Tóth Holda Bianka. Pécsen
születtem 2014. február 11-én. Születéskori súlyom 3920 gramm, hos�szúságom 52 centiméter. Harmadik
gyermekként, két fiútestvér, Csanád
és Botond után érkeztem a családba szüleim nagy örömére. Nagyon
jó kisbaba vagyok, sokat alszom, és
nagyon szeretem az esti fürdőzést,
valamint a babakocsikázást. Apukám
Tóth Csaba András, a Külső Technológiai Osztályon gépészként dolgozik,
anyukámat Hanuszka Adriennek hívják.
Mi ikrek vagyunk. A szüleink a Forster Csanád
és a Forster János nevet
adták nekünk. A pécsi
kórházban születtünk,
2014. február 26-án.
Én Csanád vagyok, és
2700 grammal és 48
centiméterrel születtem.
A nevem Janó, és 45
centiméterrel, valamint
2320 grammal jöttem a világra. Mi a családba második és harmadik
gyerekként érkeztünk. Nagytesónk Kolos, aki a tavalyi újságban szerepelt mint újszülött. Sokat eszünk és alszunk, szépen gyarapodunk. Nem
hagyjuk, hogy szüleink sokat unatkozzanak, és a nagyszülőknek is bőven
adunk feladatot. Mi, így hárman egy kisebb pelenkagyárnak adunk munkát. Apukám Forster János, a Turbina és Forgógép Karbantartó Osztályon
dolgozik, karbantartó lakatosként, anyukám Forster-Gódor Mária Lilla,
főállásban velünk foglalkozik.
Nyitrai Náron a nevem, és a szekszárdi kórházban láttam meg a napvilágot 2014. március 19-én. Születési súlyom 3880 gramm, hosszúságom 55
centiméter. Második gyermek vagyok
a családban, nővérem Viki 4 éves. Nagyon sokat eszek, és evés után nagyokat alszom, így gyorsan növekszem.
Szeretek babakocsikázni, sétálgatni
a friss levegőn, miközben nagyokat
szundítok. Apa Nyitrai Szabolcs, aki a
Gépész Műszaki Osztályon berendezés mérnök, anya Nyitrainé Sebestyén
Gabriella, az R+SZ Kristály Patikában
gyógyszertári
szakasszisztensként
dolgozott.
A nevem Hatvani Ábel.
Szekszárdon
születtem 2014. március 29.
napján 17 óra 15 perckor 4510 grammal és
59 centiméterrel. Első
gyermek vagyok a családban. Szeretek kézben
lenni, a babakocsiban
utazni és apukámmal
fürdeni. Nem szeretek
öltözködni, és általában
nagyon türelmetlen vagyok, ha nem kapok hamar enni azután, hogy kérem. Apukám, Hatvani Jácint ügyeletes műszerész az Irányítástechnikai
Üzemviteli Osztályon. Anyukám dr. Hatvani Brigitta bírósági titkár.kfe

Mi illik?

Udvariasság a buszon
Szaladtam a 14 órás buszra. A sofőr jóindulatán múlott, hogy elértem, hogy felszállhattam. Miközben lihegve álltam, örömmel nyugtáztam magamban, hogy
vannak még rendes emberek. És ekkor újabb kellemes élmény ért. Az ülésről,
amelynek kapaszkodóját fogtam, felállt egy kolléga, udvarias férfi, és kedvesen
ezt mondta: – Tessék, foglalj helyet! – Meglepődtem.
Meglepődtem, mert mostanában nem tapasztaltam ilyen megnyilvánulást.
Régen történt velem ilyen. – Nem, köszönöm, maradj csak! – mondtam. – De,
tessék csak – erősködött – én már akkor elhatároztam, hogy átadom a helyet,
amikor láttalak szaladni és felszálltál.
Ez igazán jólesett a lelkemnek, és ekkor már tényleg leültem, azaz helyet foglaltam.
Aztán arról beszélgettünk, hogy ma már nem szokás átadni a helyet a közlekedési eszközökön, pedig ma is illendő lenne. A beszélgetésbe a mellettem ülő
kolléganő is bekapcsolódott, ő is tudott mesélni jó példát és rosszat is. Az én korosztályomat már kisiskoláskorban arra nevelték, hogy ahol tudunk, segítsünk, és
mindig legyünk udvariasak. Nekünk ez nem is esett nehezünkre, sőt, büszkeséggel töltött el bennünket, ha jót tettünk. Jó érzés volt udvariasnak, segítőkésznek
lenni. Valószínű, hogy ez a kolléga is, aki műszak után hazafelé menet átadta
az ülőhelyét, rendelkezett jó érzéssel, segítőkészséggel. Megmutatta, hogy nem
merült feledésbe az udvariasság a buszon, van, aki átadja az ülőhelyét.
Az ember jellemére, személyiségjegyére utal, hogy miként sajátította el a
társadalmi viselkedés normáit. Az udvariassággal nemcsak a másikat tiszteljük meg, hanem magunkat is minősítjük. LA

Az újságírás szakmai fejlesztéséért
Hagyományteremtő szándékkal Szakmai Napot tartott az Atomerőmű újság
szerkesztősége április 9-én, amelynek
a lapot szerkesztők és tudósítók ismereteinek bővítése és szakmai fejlődésük elősegítése volt a célja.
Az Atomerőmű újság színes és hosszú évtizedekre visszanyúló történetét Lovászi
Zoltánné Anna, az újság főszerkesztője
mutatta be. A lap jogelődje, Atomerőmű Építői 1978 novemberében indult.
1987–1990-ig városi és üzemi lapként
funkcionált. 2003-tól megduplázódott
oldalszámmal, 25 ezer példányos megjelenéssel nyitott a régió felé, így a TEIT-településeken élők is kezükbe vehették. Három év múlva a példányszám már
a 34 ezret is meghaladta. Az legújabb
éra 2012-ben kezdődött. Az újság 24 oldalas lett, formailag és tartalomban is
megújult. Ma már 22 településen terjesztik, 35 ezer tűzött példányban állítja elő
az atomerőmű nyomdája. A régmúlt az
atomerőmű építésének idején kezdődött,
a közelmúlt a meglévő négy blokk üzemeltetését mutatta be, a jelen és a jövő
a blokkok üzemidő-hosszabbításáról, a
kapacitásbővítésről és a (tervezetten) két
új reaktor indításáról szól. Az Atomerőmű újságnál működő szerkesztőség aktív csapata mellett több tudósító is részt
vesz a munkában, írásaikkal gazdagítva a
tartalmat, és biztosítva, hogy egyre szélesebb körű információt tudjon átadni a
lap olvasóinak.
A Paksi Atomerőmű kommunikációs
stratégiájáról dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató tájékoztatott. Az újonnan kialakított modell szemléltetésével
mutatta be az eddig elért eredményeket,

az elvégzett feladatokat, jövőbeli célokat.
A négy alappilléren (biztonság, gazdaságosság, műszaki megalapozottság, társadalmi elfogadottság) nyugvó stratégia
mentén az atomerőmű külső és belső elfogadottságáról és a közvélemény alakulásáról beszélt. Továbbá azokról az eszközökről, amelyekkel a lakosság megfelelő
tájékoztatása megvalósítható, hangsúlyozva ebben az Atomerőmű újság szerepét is, hogy a Duna mindkét partján
élők ismeretében legyenek annak, hogy
ez a nukleáris üzem nemcsak olcsón előállított villamos energiát biztosít, hanem
környezetbarát és biztonságos is.
Majd, visszakanyarodva az újságírás
szakmai oldalához, a főszerkesztő az
Atomerőmű újság sokrétű szerkesztési
folyamatát szemléltette.
Ezt követően is rendkívül érdekes
előadások hangzottak el tapasztalt szakemberek tolmácsolásában. Kleer László
főszerkesztő az újságírás, objektivitás,
etika, személyiségi jogok köréből merített. Az interjúra való felkészüléstől a
szerzői jogra vonatkozó tudnivalókon át
az etikai szabályokig mindenki számára
hasznos tudnivalóval tarkított előadást
tartott. Nagy Gábor Miklós médiaszakértő pedig a műfajismeret elméleti alapjait
mutatta be, érdekes példákkal megtűzdelve előadását. A program egy interaktív gyakorlati feladattal zárult, amelyben
minden jelenlévő részt vehetett. Gönczi
Mária képzésvezető, a MÚOSZ Helyi Lapok Szakosztálya és a Média Provincia
Kulturális Egyesület elnöke a képzési lehetőségek, a további szakmai fejlődésre
tekintetében adott tájékoztatást.
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