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A sokéves, kiváló munka elismerése

fotó: László Orsolya

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendhagyó ünnepségen köszöntötte munkatársait október 17-én.
A rendezvény különlegességét három kiemelkedő
esemény jelentette. Átadták – immár 23. alkalommal – a Céggyűrű kitüntetéseket, megemlékeztek
a 2. blokk indításának 30.
évfordulójáról, majd a
nyugdíjba vonuló kollégákat búcsúztatták.
„Mint ahogy rólunk is gondoskodott az előző generáció, úgy nekünk is gondoskodni kell a bennünket
követő generációról. Hosszú
távon, biztonságban, elérCéggyűrűt kapott Szabó Benjamin,
az erőmű egykori kormánybiztosa
hető áron fogunk villamos
energiát termelni, és ez a
kihívás mindannyiunkat érinti”– emelte ki tásának rövid időn belüli engedélyezéséről és
beszédében Baji Csaba, az MVM Magyar Vil- az új blokkok építésének terveiről. Beszédét
lamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki követően Hamvas István vezérigazgató átadta
elsőként mondott köszöntőt, és szólt az új a Céggyűrűket.
Céggyűrűvel való kitüntetésre idén 64
blokkok építéséről, a jövő kihívásairól is.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezér- munkavállalót javasoltak, akik közül most is
igazgatója ünnepi beszédében a nyugdíjasok- – mint minden évben – 20 fő kaphatta meg a
hoz szólva kifejezte jókívánságait az új élet- rangos kitüntetést. A Céggyűrű szimbolizálhelyzetük kedvező lehetőségeihez, és kérte, ja a dolgozók munkájának, elhivatottságának
legyenek büszkék arra, hogy a Paksi Atom- elismerését, megbecsülését, valamint erősíti
erőműben dolgoztak. A Céggyűrű kitünteté- a céghez tartozás érzését. A díjátadás közben
sek kapcsán elismeréssel szólt a munkatár- méltatás hangzott el a kollégák szakmai tusakról. „Ez a kiváló közösség az alapfeltétele dásáról, példamutató emberi és munkatársi
annak, hogy blokkjainkat biztonságosan, a kapcsolatáról, megbízható, segítőkész és emnemzetgazdaságnak a legtöbb áramot adva patikus magatartásáról, valamint a társaság
olcsón, a leghosszabb ideig üzemeltessük” – jó hírnevének megőrzéséről, erősítéséről.
hangsúlyozta a vezérigazgató. Többek között

Folytatás a következő oldalon.
említést tett a 2. blokk üzemidő-hosszabbí-

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai
Múzeuma (AEM) idén is csatlakozott a Múzeu‑
mok Őszi Fesztiválja elnevezésű országos ren‑
dezvénysorozathoz, és számos érdekes program‑
mal várta az érdeklődőket.
A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája mellett az
Alkossunk együtt! – A Nagy rajzolás és a Múzeumi
őszbúcsúztató programkörben kínált részvételi lehetőséget az Atomenergetikai Múzeum.
Az Atomerőmű a nagyközség mellett – szakközépiskola a városban című október 10-i rendezvény
keretében történeti időutazásra hívták az érdeklődőket. Pónya József, az atomerőmű első vezérigazgatója és Kováts Balázs, az Energetikai Szakképzési
Intézet alapító igazgatója az engedélyeztetéstől az 1.
blokk indításáig, valamint az ESZI megalapításához vezető időszak kapcsán idézte fel személyes emlékeit. Telt
ház, közel hatvan ember jött végül össze az AEM előterében, ahol Szabó Péter, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium
(VBG) történelemtanára fotókat vetített ki. Ezen képekről – például Teller Ede vagy a Paksi Atomerőműben

Családbarát vállalat a Paksi Atomerőmű
Ismét rangos elismerést gyűjtött be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely
az idei évben a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom „Családbarát
Vállalat – 2014” pályázatán nyert díjat a nagyvállalatok kategóriájában.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat dr. Kopp Mária, a Magyar
Érdemrend középkeresztjével kitüntetett orvos, pszichológus alapította
2009-ben. Az elnevezés a mesék hőseire utal, ahol a harmadik királyfi
vagy éppen királylány menti meg a király országát. A mozgalom alapvető célja a kívánt gyermekszületések elősegítése önkéntesek segítségével. Olyan projektek szervezése és végrehajtása fűződik a nevéhez,
amelyek a harmonikus párkapcsolat kialakítását, a családalapítást, a
munka- és magánélet egyensúlyát segítik elő. Az elismerést azoknak a
társaságoknak ítélik oda, amelyek stratégiájukban is ösztönzik a munka
és a gyermekvállalás összeegyeztetését.


Folytatás a következő oldalon.

Wigner Jenő-díj
Hagyományosan
a
Magyar
Tudomány
Napján,
november
3-án adták át a Magyar
Tudományos
Akadémia és az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
által alapított Wigner
Jenő-díjat. A kitüntetést olyan szakemberek, kutatók kapják,
akik a magyar nukleáris energetika és fizika terén tevékenységükkel maradandót alkottak.
Idén a Wigner Jenő-díjat a Paksi Atomerőmű és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma dr. Zoletnik Sándornak, az MTA Wigner Kutatóközpont tudományos főmunkatársának, a fizikai tudomány kandidátusának adományozta a fúziós plazmafizikai kutatásokban elért nemzetközileg is
elismert eredményeiért, a plazmainstabilitások, plazmaturbulencia, valamint különféle diagnosztikai módszerek terén végzett munkájáért, a
Magyar Euratom Fúziós Szövetség megalakításában és az Euratom-MTA
megállapodás kidolgozásában játszott meghatározó szerepéért, a hazai
fúziós oktatásban kifejtett iskolateremtő tevékenységéért.

Fesztivál az Atomenergetikai
Múzeumban
ugyancsak megfordult Wigner Jenő kapcsán – osztották
meg történeteiket a volt vezetők. A remek hangulatú
rendezvényen sok, humort sem nélkülöző anekdota elevenedett meg, amelyek a programzáró kötetlen beszélgetésekben további témát adtak.
A jövő energiája című október 21-én megrendezett
programra a paksi középiskolákból érkeztek diákok, akik

legalább négyfős csoportokban, előzetes koncepció alapján dolgoztak a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a címben megfogalmazott témakörben. Tizenegy csoportban több mint ötven fiatal
rajzolt, festett, zsírkrétázott két és fél órán át a múzeum kiállítóterében. A felkészült teamek keze alatt
remek alkotások születtek, nehéz volt sorrendet felállítani. Végül úgy alakult, hogy mindhárom résztvevő suli, a VBG, a Balogh Antal Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, valamint az ESZI egy-egy
csapata is díjat vehetett át. Az első helyezett wellness belépőket nyert az Erzsébet Nagy Szállodába,
a második a szálloda kávézójában felhasználható
vouchereket kapott, míg a harmadik csapat tagjai
AEM-es ajándékcsomagot vihettek haza.
A Játszd újra, tekerd gyorsabban! című programot
az AEM fesztiválzáró rendezvényeként november 4-én
tartották. Erről, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából november 12-én megrendezett Tudománymaraton elnevezésű eseménysorozatról következő számunkban olvashatnak.
Vöröss Endre
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A sokéves, kiváló
munka elismerése

Az idei Céggyűrű díjazottak: Árvay Tamás,
Baricz Gábor, Blatt György, Feil Ferenc, Frányóné Tamás Etelka, Heisler Gábor, Horváth Szilárd, Horváthné Adorján Rozália,
Kajári Csaba Attila, Kalamár László, Kálya
Zoltán, Kaszás István, Nagy János László,
Réhm Miklós, Riger Ferenc, Sáfrány István,
Sápi József, Szabó Szilárd Tibor, Taba István, Tóthné Laki Éva.
Rendkívüli volt az ünnepség még abban is, hogy idén plusz még egy, a 21.
Céggyűrűt is átadták. A jutalmazott a
sokak által jól ismert és nagyra becsült
Szabó Benjamin volt, akinek személye
sorsdöntő szerepet játszott az atomerőmű építésében, bár ő szerényen ezt vallja:
„A Paksi Atomerőmű létrehozását a magyar szakemberek kiemelkedő és összehangolt alkotásának tartom. A saját szerepem
csak ennek a megállapításnak a keretében
értelmezhető.” A 2. blokk 30. évfordulója
kapcsán képekkel illusztrált visszatekintést
adott a múltba, majd oklevéllel köszöntötte
2. blokk párhuzamos kapcsolásánál műszakban lévő dolgozókat, személy szerint
Bakos Gyula, Czekmeister Sándor, Cserny
Ferenc, Göttli József, Kurucsó Sándor, Lovászi Zoltán, Melián György, Mérei József,
Mohácsy Attila, Nagy Miklós, Nagy Sándor,
Nagy II. Sándor†, Schönecker János, Steiger
Ferenc, Vas Pál és Vesza József munkatársakat.
A rendezvény következő részében Bognár Péter humán igazgató emléklappal,
valamint jelképes ajándékkal köszöntötte
azt a 16 nyugdíjba készülő kollégát, akik
hosszú évtizedek elteltével idén fejezik be
erőműves pályafutásukat. Nyugdíjba vonulók: Bardon Józsefné, Beier Matthias Alfréd,
Cseh Sándorné, Halász-González Gizella, Hamvas Sándor, Hanol Ferenc, Juhász
Lászlóné, Kalmár Gábor, Kramarik Gézáné, Nagy Endre Illésné, Nagy János László,
Nagyirova Gulnara Baranbaevna, Németh
Károly, Riczik Lászlóné, Szendrei István,
Viszlay Józsefné.
Az ünnepségen Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal vezetője mondott pohárköszöntőt, aki maga is részese
volt az akkortájt Pakson folyó munkáknak.
Kiemelte a „Csikócsapatnak” elnevezett
első üzembe helyezők lendületét, szakmai
felkészültségét, a közös tenni akarást és az
elhivatottságot. Befejezésül emléklappal és
születésnapi tortával kedveskedett, gratulált a jubileumhoz.
Az ünnepséget az ESZI végzős diákja, Vidákovics Ármin szavalattal és Vincze
Lilla énekesnő zenés műsorral színesítette.
A művésznő zongora- és hárfakísérettel
tette különlegessé crossover produkcióját,
amely mellett klasszikus áriákat is előadott.
A rendhagyó ünnepség zökkenőmentes
lebonyolításáért köszönet a Tájékoztató és
Látogatóközpont csapatának, akik a rendezvényt teljes egészében összefogással, saját erőből valósították meg.

Sipos-Szabó Csilla

Folytatás az 1. oldalról.

Családbarát vállalat a Paksi Atomerőmű

Óraátállítás
Magyarország 1980 óta
közel 4000 gigawattóra
takaMAVIR villamosenergiát
rított meg az óraátállítással, pontosabban a nyári időszámítás
hatásaként – derül ki a MAVIR ZRt. évtizedek óta gyűjtött adataiból. Az október
végéig tartó nyári időszámítás egyik legnagyobb előnye az évi mintegy 120 gigawattóra fel nem használt energia, ami
egy nagyobb város, azaz mintegy 30–40
ezer háztartás éves fogyasztásának felel
meg. Az Európában egységesen alkalmazott óraállítási módszer azon alapszik, hogy a lakosság szokásos ébrenléti
időszaka – reggel 7 és este 10 óra között
– jobban egybeessen a természetes nappali világosság idejével.

A díj hasonló az Emberi Erőforrások Minisz- levíziós és internetes médiumok egyaránt
tériuma által évente meghirdetett „Család- tudósítottak – társaságunkat Stolczenbachbarát Munkahely” elismeréshez – amelyet né Nagy Krisztina humánpolitikai főosztály2012-ben már sikeresen elnyert a Paksi vezető képviselte.
Atomerőmű –, de a kormányzati pályázat el
Krausz Attila
sősorban a munkahelyek elért
teljesítményét,
objektív mutatóit értékeli, míg a
mozgalom által
díjazott cégek
ennél
tágabb
célt, a társadalmi
szemlélet, gonA pályázat elkészítésében közreműködők: Koczka Jánosné, Stolczenbachné
dolkodás és közNagy Krisztina, Lászlóné Németh Ilona, Bíróné Nyers Tünde
beszéd formálását vállalják.
A pályázatot 2014-ben kis-, közép- és
nagyvállalatok kategóriában hirdette meg
a mozgalom. A nagyvállalati kategóriában
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Tér‑
kapott elismerés mellett a Paksi Atomerőmű
ségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma október 29‑én, Sárszentlőrincen
„CSR-különdíjban” is részesült. E különdíjat a
tartotta idei évi negyedik ülését.
pályázók közül három olyan vállalat nyerte
Az alapítványhoz a második pályázati fordulóban 32 pályázat érkezett, amelyből 19 nyert
el, akik CSR-tevékenységük részeként a matámogatást. Az igényelt támogatás összesen 385 955 274 forint volt, a rendelkezésre álló
guk eszközeivel támogatják a kollégák lomkeret pedig 216 000 000 forint, amelyből a teljes összeget odaítélték.
bikbébiprogramon való részvételét.
Támogatásban részült többek között a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, amely
A győztes pályamunkát készítők az elistöbb éven át tartó programja keretében megújítja az Érseki Főszékesegyházat. Szedresmeréseket 2014. október 17-én, ünnepi konről a katolikus templom, míg Uszódról a református templom felújítására nyújtottak be
ferencia keretében vehették át a mozgalom
pályázatot. A támogatással Tolnán a Zeneiskola és Gesztenyéskert óvoda tetőfelújítását
vezetőjétől, Székely Andrástól a Magyar Tutervezik. Solt a támogatással egészségügyi funkció, mentőszolgálat telepítését, Bátya öndományos Akadémia székházában. Az ünkormányzata a Bátya–Kalocsa közti kerékpárút felújítását tervezi.
nepségen – amelyről a fontosabb hazai teAz ülésen a kuratórium elfogadta a 2014. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolót.
fotó: Bodajki Ákos

Folytatás az 1. oldalról.

A teljes összeget odaítélték

Légi úton érkezett friss üzemanyag a Paksi Atomerőműbe
Teljes biztonságban, a hazai és nemzetközi hatóságok minden engedélyének birtokában megérkezett a Paksi Atomerőműbe az első, légi
úton szállított friss nukleáris üzemanyagkészlet.
Magyarországon ugyan korábban erre még nem volt példa, a légi
szállítás számos országban bevett gyakorlat, valamint a vonatkozó
hazai és nemzetközi, köztük európai uniós jogszabályok is lehetővé
teszik. A szállítmány kiemelt biztosítás mellett, a tranzitországok hatóságainak együttműködésével érkezett Magyarországra, az ukrán
légteret elkerülve. A légi szállításból adódó, az általában alkalmazott
vasúti szállításhoz viszonyított többletköltség nem éri el a nukleáris
üzemanyag beszerzési árának 1 százalékát.
A Paksi Atomerőmű üzemeltetésének kezdete óta a nukleáris
üzemanyag szállítása vasúton történt. Az ellátásbiztonság további
erősítése miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. már egy ideje vizsgálta
az üzemanyag-szállítás alternatív lehetőségeit. Ennek egyik, a nemzetközi gyakorlatban is ismert, több országban alkalmazott módja a
légi szállítás – a paksi blokkokhoz hasonló, VVER típusú reaktorokat
üzemeltető országok közül ehhez szükséges engedéllyel rendelkezik
Csehország, Bulgária, Oroszország és Örményország is. A Paksi Atomerőmű az elmúlt hónapokban biztosította a repülőgépes szállítás
technikai, logisztikai és szerződéses feltételeit, valamint beszerezte a
szükséges – hazai és külföldi – hatósági engedélyeket.
A légi szállítás előtt különleges, üresen is egyenként 1 tonna tömegű acél szállítókonténerekbe csomagolták a friss nukleáris üzemanyagot. Tudományos kísérletek igazolják, hogy ezek a konténerek

többek között a szilárd felületre vagy hegyes tüskére eséstől, nehéz
teher ráesésétől, tűztől és rendkívül magas hőmérséklettől, illetve
akár a konténer nagy sebességű, vízszintes becsapódásától is megvédik a nukleáris üzemanyagot. Egy esetleges szállítási baleset esetén
sem jöhet létre láncreakció, emellett az üzemanyag-kazetták mindig
a konténer belsejében maradnak, a bennük található urán-dioxid kerámiatabletták pedig vízben nem oldódnak, így a természetes vizeket
sem veszélyeztetik.
Az üzemanyag-szállítmány teljes biztonságban érkezett meg Magyarországra, a szállító repülőgép az ukrán légteret nem érintette.
A nukleáris fűtőelemek a Paksi Atomerőműbe rendben beérkeztek,
így a törvényi előírásoknak megfelelően az atomerőműben továbbra is két évre elegendő üzemanyagkészlet áll rendelkezésre. A sikeres
beszállítást követően a Paksi Atomerőmű újabb engedélyezett, és
most már kipróbált, biztonságos szállítási lehetőséggel rendelkezik,
hiszen a légi szállítás akkor is alternatíva, ha bármilyen okból szükség
lenne arra, hogy az atomerőmű alternatív szállítótól vásároljon nukleáris üzemanyagot. A légi szállításból adódó, a vasúti szállításhoz viszonyított többletköltség nem éri el a nukleáris üzemanyag beszerzési
árának 1 százalékát sem.
A friss üzemanyag beszállítása a normál üzemeltetési gyakorlat része, ha nem is mindennapos, de rendszeres esemény, azonban az első
légi beszállítás kiemelkedő szakmai eredmény a hazai atomenergetika történetében.

WANO CPR | Az atomerőművek üzemeltetőinek nemzetközi szervezete, a WANO 2014 novemberében az MVM Csoportnál – az MVM Zrt.
meghívására – cégcsoport szintű partneri vizsgálatot (corporate peer review / CPR) hajt végre, amely részben a Paksi Atomerőműben fog
zajlani. A fukushimai balesetet követően 2011-ben a WANO azt a döntést hozta, hogy az atomerőműv(ek)et üzemeltető cégcsoportok esetében kötelezően CPR-t kell végrehajtani, és ezeket a WANO 2017-ig minden tagszervezeténél elvégzi. A vizsgálat fókuszában a csoportszint
(anyavállalat) és az atomerőmű közötti érintkezési felület áll, és hét területre összpontosítva arra keresi a választ, hogy az anyavállalat megfelelő hatékonysággal biztosítja-e az atomerőmű számára a nukleáris biztonság és a hatékony üzemeltetés megvalósításának feltételeit.
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OSART-vizsgálat az erőműben

fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

fotó: Bodajki Ákos

A Magyar Kereskedelmi Bank delegációja október
9-én tett látogatást a Paksi Atomerőműben.

A Paksi Atomerőműben az
erőmű működésbe lépése óta
harmadik alkalommal került
sor a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által
végzett átfogó üzemeltetési
biztonsági felülvizsgálatra
(OSART). A nemzetközi szakembergárda október 27-én
kezdte meg háromhetes munkáját.
A NAÜ OSART-vizsgálati
programja már több mint harmincéves múltra tekint vissza,
így az egyik legrégebbi biztonsági felülvizsgálat a nukleáris iparágban. A vizsgálat terjedelme számos szakterületet ölel
fel, és lefedi az atomerőmű szinte teljes
működési spektrumát.
A 16 fős, nemzetközi szakemberekből
álló vizsgálati csoport három héten keresztül megfigyelések, interjúk, beszélgetések és dokumentáció-ellenőrzések útján
ellenőrzi az erőműben zajló mindennapi
tevékenységeket, folyamatokat, és ezek
alapján alakít ki véleményt a Paksi Atomerőmű működé
sének megfelelőségéről.
Észrevételeiket vizsgálati jelentésben foglalják össze, amelyet a vizsgálat utolsó
napján záróértekezlet keretében nyújtanak át a Paksi Atomerőmű vezetésének.

Október 21-én érkezett látogatásra az erőműbe a Magyar Újságírók Országos Szövetségének külpolitikai
szakosztálya.

Cseh delegáció járt október 30-án az erőműben

fotó: Bodajki Ákos

Sikeres együttműködésről szólt a megbeszélés

Vezetői szintű projektzáró megbeszélést tartottak a
2003-as üzemzavar következményeinek felszámolására irányuló munkák befejeztével október 3-án
a paksi Erzsébet Nagy Szállodában.
Orosz részről jelen volt Pjotr Lavrenyuk, az elsősorban
nukleáris fűtőanyagokat előállító TVEL első elnökhelyettese és Jurij Kukuskin főszakértő, továbbá Valerij
Szmirnov, a SZOSZNI cég tudományos igazgatója.
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója fogadta a vendégeket egy olyan szakmai
csapattal, amelyben a sérült üzemanyag tokozásának,
a tokozott üzemanyag kiszárításának és elszállításának néhány kulcsszereplője (időrendben Eck József,
Cserháti András, Buránszky István, Szőke Larisza, Elter József és Százuj István) vett részt.
A 11 évig tartó munkák három egymást követő
szakaszban folytak, három sikeres projektben. A megbeszélés alkalmával visszaemlékeztek a kihívásra,
a kezdetekre, az izgalmakra és megfontoltságra, a
hullámvölgyekre és vargabetűkre, a kiérlelt és példa nélküli műszaki megoldásokra, a berendezések
(munkaplatform, szerszámok, tokok, szárítókamra)
fejlesztésére, tervezésére, engedélyezésére és gyártására, a munkaszervezés jellegzetességeire, a résztvevők
kiválogatására, oktatására és gyakoroltatására, végül
magukra a tevőleges műveletekre. Miután a blokkot
elemzésekkel, mérésekkel és különleges eszközökkel
alig több, mint egy év után újra el lehetett indítani,

elhárult a sürgetés az üzemanyag
kiemelésével és tokozásával szemben. Volt idő alapos és hosszú előkészítésre, ami végül gyors és biztonságos végrehajtást tett lehetővé.
Az a 40 fiatal orosz szakember, aki
40 fokban, beöltözve lemászott az
aknába és kezelte a szerszámokat,
a több hónapos otthontól való távollét ellenére élete
nagy élményének tartja ezt a munkát, a magyarországi tartózkodást.
Minden megszólaló a szikár tényeken túl bőven
adagolt személyes élményeket is. Szóba került az oszthatatlan üzemeltetői felelősség, a megbízó és vállalkozó együttműködése, a számunkra meglepően jó orosz
tervek és minőségbiztosítás. A dimitrovgrádi Szoszni
szemünk láttára nőtt ki a tekintélyes kutatóintézet
hóna alatti pár fős magánvállalkozásból egy nemzetközi piacon jegyzett, tőkeerős tapasztalt szakcéggé.
A TVEL vezetőinek bölcsességét mutatja, hogy eleinte
hagyták, majd később segítették is ezt a folyamatot.
Ezt követően felmerült, hogy a szerződések bizalmassági korlátait lehet-e tágítani, mennyire lesz mód
tudományos közegben, konferenciákon, publikációkban a született tapasztalatokat közreadni.
Végezetül néhány nukleáris üzemanyaghoz kapcsolódó, előre tekintő felvetés is elhangzott. Így aktualitásként a VVER-440 blokkok 15 hónapos üzemanyagciklusához napokban beérkezett magasabb

dúsítású 12 db tesztkazetta. Továbblépve mindenki
egyetértett azzal, hogy a 20 évvel meghosszabbított
üzemidő bőven nyújt még alkalmat újabb innovációkra. A TVEL természetesen a bővítésnél szintén nagy
esélyű üzemanyag-szállító, de reálisan számol azzal,
hogy a vevő érdeklődik más szállítók szolgáltatásai
iránt is.(A)

Közvetlen állami
tulajdonban a Paks II.
Az MVM Zrt. közgyűlése döntött a paksi kapacitásfenntartás irá‑
nyításáért felelős társaság, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. 10,157 milliárd forint értékű részvényeinek a Magyar Állam
részére történő átruházásáról, továbbá a Déli Áramlat Magyaror‑
szág Zrt. alaptőkéjének megemeléséről.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése október 15-én döntést hozott az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részvényeinek
a Magyar Állam részére történő átruházásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. Két nagy, elismert könyvvizsgáló és tanácsadó
cég, a Deloitte Zrt. és az Ernst&Young Kft. végzett független vagyonértékelést, amely alapján a vételár 10,157 milliárd forint. A társaságot az MVM Zrt. 2012 nyarán 9 milliárd forintos alaptőkével hozta
létre, hogy az új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó elemző, tervező, döntés-előkészítő és engedélyeztetési munkákat megkezdje.
A 21. század legnagyobb magyar beruházásának megvalósulása
érdekében az MVM Csoport továbbra is együttműködik a Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-vel az új blokkok építési projektjének sikere érdekében.
Az MVM Zrt. 2013. szeptember 30-án kifizette az E.ON magyarországi földgázipari érdekeltségeinek szerződésben rögzített előzetes vételárát. A tranzakció technikai zárását követően a nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően az Ernst & Young független könyvvizsgáló elkészítette az új társaságok beszámolói alapján a végleges vételár-kalkulációt. Eszerint az MVM Zrt. az E.ON részére elutalt előzetes
vételár összegéből 6,029 milliárd forintot visszakapott.
A Déli Áramlat Magyarország Zrt. társtulajdonosa, a Gazprom
2014 júliusában megkezdte az egyeztetéseket az MVM Zrt.-vel arról,
hogy a nemzetközi földgázvezeték végpontját az ausztriai Baumgartenbe tervezi áthelyezni, amellyel szükségessé vált a vezeték hazai szakaszát érintő új nyomvonal előkészítésének vizsgálata. Az új,
mintegy 50 %-kal hosszabb Röszke-Városföld-Rajka nyomvonal létesítésének előkészítése szükségessé teszi a közös tulajdonú társaság
10 milliárd forintos tőkeemelését, amelyhez az MVM Zrt. és a Gazprom azonos arányban járul hozzá.
Az MVM közgyűlése elfogadta a társaság 2013-ra vonatkozó IFRS
(International Financial Reporting Standards) nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardok szerinti konszolidált éves beszámolóját.
A nemzeti energetikai társaságnál tavaly bevezetett IFRS-standardok a nemzetközi pénzpiacra való kijutás és összemérhetőség alapfeltételét jelentik, amely az SAP vállalatirányítási rendszer alkalmazása mellett tovább erősíti az MVM gazdasági tevékenységének
transzparenciáját.
Az MVM Zrt. regionális és fenntartható stratégiai irányelveihez
illeszkedően a társaság közgyűlése döntött a 7,48 MW-os, erdélyi
Úz-völgyi Vízerőművet tulajdonló és üzemeltető romániai vállalkozás 90 %-os részesedésének MVM általi megvásárlásáról, a KPMG által végzett független vagyonértékelés alapján. A nemzeti energetikai társaságcsoport a tranzakcióval tovább erősíti megújuló termelői
portfólióját.
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Az atomerőművi karbantartást helyezte középpontba a Dunaújvárosi Főiskolán október 16–17.
között rendezett IV. Magyar Karbantartási Konferencia, amelyen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
szakemberei is jelentős számban vettek részt.
Dr. Szántó Jenő, a konferencia elnöke és dr. András
István, a főiskola rektora üdvözölték a konferencián megjelenteket, ismertették az intézmény nyújtotta kiváló lehetőségeket. Az oktatás mellett laborjaik
rendkívül jól felszereltek, nyitottak, az oktatógárda,
valamint a diákkiválóságok alkalmasak a kutatásra, fejlesztésre – várják a kölcsönösen előnyös ipari
megbízásokat. Európai uniós színvonalon oktatnak a
főiskolán, ahol a hazaiak mellett külföldi diákok oktatása is folyik angol nyelven (brazil, török, kínai).
Elsők között vállalták fel a kooperatív-duális képzést
– nagyvállalatokkal egyeztetett tantervek (Hankook,
Paksi Atomerőmű stb.). Programjuk a kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás (K+F+I+O) egységében hallgatókkal a központban zajlik. Mielőtt beindították volna
díjnyertes projektjüket a Hallgatói Sikeresség Támogatása (HaSiT), nagyarányú volt a lemorzsolódás.
Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár Veszprémből beszámolt róla, hogy miután felismerték, hogy a karbantartás a termelés fontos eleme, megalakították
a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetét. Nagyon
nehezen találtak maguknak „gazdát” az államgépezetben.
Dr. Trampus Péter kutatóprofesszor NAÜ-s tapasztalataira hivatkozva kijelentette, hogy a világ
atomerőműparkja elöregedik, így a termelésbiztonság érdekében felértékelődik a karbantartás. Felhívta a figyelmet, hogy az amerikai szabvány – az ASME
– 1995 óta már nem alkalmazza a nyomáspróbát.
Wolf Gábor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
csoportvezetője a karbantartási stratégiai besorolás módszertanáról tartott előadást az erőmű gyakorlata alapján, mert a karbantartás minősége is
biztonságot jelent. Állapotfüggő karbantartás sokkal nagyobb üzembiztonságot eredményez, mint a
fixciklusú karbantartás. Üzem alatt és/vagy üzemszünetben végezhetőség szerinti besorolásoknál figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés feltételei
néha mások. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében
objektív tényeken alapuló (karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok) kockázati mátrixokba sorolják a
berendezéseket.
A WiN (Nők a nukleáris energetikában) Magyarország elnevezésű szervezet, amely a Magyar
Nukleáris Társaság (MNT) szakcsoportja szakmai kirándulást szervezett Svájcba a szeptember
21–27. között. A csoportnak tagja volt több paksi,
atomerőműves kolléganő is.
A szakmai program két részből állt: a Lausanne-i
Műszaki Egyetem plazmafizikai kutatóközpontjának és a CERN-nek (Európai Nukleáris Kutatási
Szervezet), a jelenleg a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumának látogatása. A szakmai célú
program mellett bejártunk több svájci várost és
megtekintettük Svájc nevezetességeit.
A Lausanne Fúziós Kutatóreaktorban az ott végzett doktorandusz, Wágner Dávid magyar fiatalember kísért minket. Dávidnak nagy tapasztalata volt a
csoport vezetésében, úgy magyarázta a fúziós folyamatot és a reaktor működését, hogy a nem szakmabeli csoporttársaink is megértették.

Számos példával alátámasztott nagyon érdekes
előadást tartott dr. Palotás Béla főiskolai tanár a heterogén hegesztésekről. Részletesen elmagyarázta,
megadva a metallurgiai magyarázatokat is, hogy miért vezetett egy hegesztett alkatrész normál igénybevétele repedéshez. Sokan most hallottak először
a „párnavarratokról”, a hegesztendő élek kettős letöréséről. A Schaeffler- és WRC-diagramok adta támpontokkal jobb, tartósabb hegesztési varrat készíthető. Rámutatott, hogy viszonylag szűk tartomány
az, ahol jó varratok készíthetők. A főiskola laborja
számos varratvizsgáló berendezéssel rendelkezik,
hogy minden hibát felderítsen a hegesztés után.
Nem is lett volna karbantartási konferencia, ha
nem jött volna szóba a rezgésdiagnosztika, melynek
alkalmazásával elkerülhetők a nagyobb bajok. Ma
már rendkívüli intelligenciával rendelkező mérők
szerezhetők be – egyedi kiértékelés alapján riaszt,
beavatkozik.
Járfás Tamás, a Paks II. kiépítés karbantartásával
foglalkozik. Mint mondta, azt szeretnék elérni, hogy
az üzembe helyezés idejére karbantartási rendszer is
rendelkezésre álljon. A tervezéskor már gondoljanak
a karbantartásra is, és adják is meg ahhoz a szükséges adatokat. Megbízhatóság Alapú Karbantartás
(angol nevén Reliability Centered Maintanance/
RCM) elemzést kell megvalósítania a fővállalkozónak. Az itt épülő blokk referenciablokkja a Lenin
grád II. (AES 2006). Folyik az előzetes beszállítóminősítés (~150 cég felel meg a követelményeknek).
Tóth Péter, a Paks II. kiépítés műszaki elemzője
az atomerőmű-létesítés törvényi, jogszabályi hátterét elemezte és a leendő blokk lényeges műszaki
paraméterei körüli homályt oszlatta el. Milyen vizsgálatok szükségesek és melyek elégségesek? Hogyan
vethetők össze a gyártóművi és a „0” állapot vizsgálati eredményei?
Másnap az innovációs díjjal kitüntetett Scanning
Acoustic Microscope-ról (SAM) volt szó, amelyet
Agócs Mihály (3. éves diák) fejlesztett és ismertetett.
Berendezése pásztázó ultrahanggal vizsgál, és jobb
eredményeket ad, mint egyéb módszerek.
Végül felhő platformú gépállapot-felügyeletről
hallhattunk, a Delta-3N Kft. magyar cég szakértelmével biztosítja egy Texas állambeli atomerőmű biztonságos üzemét rezgésdiagnosztikájával.

gyulai

Szakmai úton Svájcban
Meg kell jegyezni, hogy mindkét helyen nagyon
komolyan veszik a külső kommunikációt, szívesen
fogadják a látogatókat, például a kérdésünkre, hogy
lehet-e fényképezni, az volt a válasz, hogy nem csak
lehet, kötelező. A tudósok tudatában vannak, hogy
az állampolgárok pénzét költik, ezért nekik tájékoztatási kötelezettségük, a lakosságnak tájékozódási
joga van. Mindkét helyen elmondták, hogy a kísérletek nem titkosak, abszolút nyilvánosak és publikusak, a CERN-ben például azt is elmondták, hogy
a laboratórium működtetése átlagban a 21 részvevő
ország (európai országok plusz Izrael) egy polgárára
eső éves költsége kb. 1 euró.
A CERN-ben az egyeztetett időpontban már vártak minket, két kísérőnk is magyar volt, arra is figyelnek, hogy a kommunikáció a látogatókkal zökkenőmentes legyen.

Az Ezüstkártya díjról
A Paksi Atomerőműben a jó biztonsági színvonal további
javítása érdekében először 2013 őszén indult motivációs
program. Ez a motivációs eszköz a munkavállalók ösztönzé‑
sét célozza a példaértékű, biztonságközpontú viselkedés és
gondolkodásmód alkalmazására.
A 2013-as év tapasztalatait felhasználva 2014-ben már
megváltozott keretek között folytatódik a program. Megújítására azért volt szükség, hogy az Ezüstkártya díj elismerés nagyobb hangsúlyt és megbecsülést kapjon. Szempontrendszer alapján egy kuratórium választja ki azon
munkavállalókat, akik aktív munkájukkal járulnak hozzá a
biztonságtudatosság növeléséhez.
A kiemelkedő biztonsági teljesítmények elismerésére
félévente kerül sor, maximum 10-10 munkavállaló elismerésével. Az idei év első félévében öt munkavállaló kapott
Ezüstkártya díjat. A második félév jelöléseit december 31ig lehet megküldeni a Biztonsági Igazgatóságra indoklással együtt.
A javaslatokat az igazgatóságok egy-egy vezető beosztású munkavállalójából álló bizottság a félévet követő
hónap végéig értékeli. Az elismerésben részesülő munkavállalókról a biztonsági igazgató dönt. A félévet követő
második hónapban kerül sor a maximum 10 munkavállaló
formális keretek között történő elismerésére. Az Ezüstkártya elismerés névre szóló ezüstből készült kártya, amelyhez pénzjutalom
jár.
Kik és miért
kaphatnak Ezüstkártya díjat?
Azon munkavállalókat lehet
Ezüstkártya jutalmazásra javasolni, akik a biztonsági üzenetekben megfogalmazott biztonságtudatos
magatartás elemeit a napi munkavégzésük során rendszeresen és magas szinten használják.
Kiemelkedő biztonsági teljesítmény lehet egyrészt a
biztonság, az üzemeltetés, a műszaki feladatok, a karbantartás, a gazdálkodás, a humánpolitika és kommunikáció
bármely területén nyújtott egyéni kiemelkedő biztonsági
teljesítmény, amely hozzájárul az atomerőmű hosszú távon történő biztonságos üzemeltetéséhez; másrészt egy
adott szervezeti egység biztonsági teljesítményének (pl.
biztonsági mutatókkal alátámasztott) általános javulásában történő egyéni szerepvállalás.

Laszlóczki Ivetta
fotó: Bodajki Ákos

Karbantartási konferencia

Először a látogatóközpontban fogadtak minket és
adtak általános tájékoztatást, majd busszal átmentünk a franciaországi Cessey területén lévő Nagy
hadronütköztető (LHC) előgyorsító rendszerének
egyik mérőállomására. Ott lementünk 100 méter
mélyre a CMS detektorhoz. A CMS éppen karbantartáson volt szétszedett állapotban, így alkalmunk
volt az alapos megismerésre.
Szakmai oldalról nagyon hasznos volt az ismeretterjesztő kirándulás: betekintést nyertük a fúziós reaktor technológiájába és a fúzió útján történő
majdani villamosenergia-előállítás folyamatába. Ismeretes, hogy a fúziós reaktor olyan energiatermelő
eszköz, amely egyes atommagok egyesülésekor keletkező energiát hasznosítja. A Nap és a csillagok is
fúziós reaktorok. A kutatások arra irányulnak, hogy
fúziós ipari erőműveket hozzanak létre, de még csak
kísérleti fázisban van a technológia.

Szucsán Marina, a WiN tagja
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Lánglovagok megmérettetése
mai tudásukat. Az atomerőműves tűzoltók felkészültségét az elért eredmények bizonyítják, mindkét versenyszámban a dobogó tetejére állhattak, és
így az összetett verseny legjobb eredményéért járó
kupát is hazahozták.

A csapat tagjai: Papp Szilárd (felkészítő), Hingl
János, Széles Ferenc, Ferencz Győző, Gyöngyösi Tamás, Vázsonyi Lajos, Horváth József, Apró
András, Szabó Tamás, Nagy Norbert, Major István
(csapatvezető).(Schreiner István)

20 éves az ATOMIX Kft.

A munka- és tűzvédelmi megbízottak fontos szerepet
játszanak a Munka- és Tűzvédelmi Osztály (MTVO) és
a szakmai szervezetek közötti kapcsolattartásban, valamint a vonatkozó követelmények teljesülésének elősegítésében. A Munkavédelmi szabályzat előírja a megbízottak rendszeres képzését: ismereteik szinten tartását,
illetve továbbfejlesztését. Az idei oktatás október 7-én
és 8-án zajlott le. Ez adott alkalmat arra, hogy H
 ajnády
György Zoltánt, munkavédelmi főelőadót, egyben a
képzés szervezőjét a munka- és tűzvédelmi megbízottak hálózatáról, feladatairól és képzésük tartalmáról
kérdezzük.

fotó: Bodajki Ákos

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) és a Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata országos létesítményi tűzoltóversennyel egybekötött szakmai napot tartott 2014.
október 4-én. A Dunaújvárosban megrendezett
verseny célja az ország létesítményi tűzoltóságai
közötti kapcsolatépítés, a létesítményi tűzoltók
fizikai erőnlétének fejlesztése és a szakmai felkészítés részeként az együttműködés képességének
erősítése, a gyakorlati tudás gyarapítása volt.
A megmérettetésen 27 csapat indult 63 versenyszámban, ahol az Atomerőmű Tűzoltóság csapata két versenyszámba nevezett, ami a kismotorfecskendő-szerelést és az ügyességi versenypálya
leküzdését foglalta magában. Mindkét feladatot 7
fő hajtotta végre, a versenypályaelemeket a rendezőség biztosította, a gyakorlat végrehajtásához
szükséges eszközöket, felszereléseket a csapatok
vitték magukkal. A technikai és az ügyességi pálya
leküzdése a csapatoktól komoly felkészülést igényelt, itt megmutathatták gyorsaságukat, szerelési
és elsősegély-nyújtási képességüket és egyéb szak-

Munka- és tűzvédelmi
megbízottak hálózata

fotó: Bodajki Ákos

A szakmai szervezetek vezetői az irányításuk alá tartozó teAz ATOMIX Kft. megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából sorozatunk hatodik részében a Képzérület operatív munkavédelmi feladatainak koordinálására,
az egyes résztevékenységek elvégzésére munkahelyi munsi Központ Szakágazatot mutatjuk be, amely 2006.
szeptember 1-jén alakult meg önálló szervezeti
kavédelmi megbízottat kötelesek kijelölni és írásban megegységként.
bízni. A munkahelyi munkavédelmi megbízottak feladatai
Célja, hogy megbízói számára speciális és általános
közé tartozik, hogy rendszeresen ellenőrizzék a munkaválfelnőttképzési igények kielégítése érdekében felnőttlalók munkavédelmi oktatását és annak dokumentálását;
működjenek közre a szervezetükhöz tartozó munkavállaképzési tevékenységet, szolgáltatást, oktatás-képzési
tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatást
lók munkavédelmi vizsgáztatásának előkészítésében, szükvégezzen.
ség esetén segítsék felkészítésüket; kapcsolódjanak be az
Fontos feladata az atomerőmű szakember-utánismétlődő munkavédelmi oktatási tervek elkészítésébe; vepótlás biztosításának támogatása, másrészt széles
gyenek részt a szervezeti egységüket érintő munkavédelmi
körű oktatásszervezési szolgáltatás nyújtása az MVM munkakörökbe). Az elméleti és gyakorlati képzés beellenőrzéseken; a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó
Paksi Atomerőmű Zrt. és a területén munkát végző fejezését és a sikeres vizsgák letételét követően a jól
szervezet felkérésére nyújtsanak segítséget a munkabalesevállalkozások számára.
teljesítők – a státusz adta lehetőségeket figyelembe
tek kivizsgálásában; működjenek közre a szervezetüknél a
Ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű, valamint szál- véve – átkerültek a Paksi Atomerőmű állományába.
gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezésében
2014 szeptemberében 45 főt vettek fel a szakágaés felülvizsgálatában; valamint ellenőrizzék az illetékességi
lítói részére felnőttképzési és ahhoz kapcsolódó felterületükön a munkavédelmi létesítmények (például védőadatokat – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – zathoz betanuló munkakörbe, mely létszámból 11 fő
végezhessenek, különböző engedélyek megszerzésére a Karbantartási Igazgatóság utánpótlásbázisa. Jelenkorlátok, biztonsági jelzések) meglétét, állapotát, valamint a
volt szükség.
közlekedési utak veszélymentességét (például botlásveszély,
leg az ATOMIX Kft. betanulói állománya 55 fő, szakEgyik legfontosabb alapkő a működésükben, mai felkészítésük folyik, és bíznak abban, hogy a beelcsúszásveszély, eltorlaszolás), az észlelt hiányosságokról
hogy a kft. 2007. május 16-án a 24/2004. (VI. 22.) tanulói programnak a továbbiakban is lesz folytatása.
tájékoztassák a munkahelyi vezetőjüket.
FMM-rendeletben előírt akkreditációs követelméA Munkavédelmi szabályzat rendelkezése szerint a munMint az elmondottakból is kitűnik, a Képzési Köznyeknek megfelelt és AL-1409 lajstromszámon in- pont Szakágazat tevékenysége meglehetősen szerteákavédelmi megbízottak részére évente egy alkalommal, az
oktatási tematikának megfelelő időtartamban oktatást kell
tézményakkreditációs tanúsítványt kapott a Nemze- gazó. Az Oktatási Főosztály és az Általános Oktatási
tartani. Az oktatási tematika összeállítása a munka- és tűzti Felnőttképzési Intézettől. Az akkreditáció 5 évre Osztály munkatársaival napi kapcsolatban állva segíszólt, majd érvényességét 2015. május 17-ig meg- tik egymást a rájuk háruló feladatok végrehajtásában.
védelmi feladatokat ellátó szervezet vezetőjének, az oktatás
A Képzési Központ munkatársai hosszú évek szermegszervezése az általános oktatási feladatokat ellátó szerhosszabbították.
Az utóbbi időszakban jelentősen változott a jog- vezői tapasztalatával rendelkeznek, precíz és lelkiisvezet vezetőjének a feladata. A képzés tartalmáról a követkeszabályi környezet, amelynek naprakész alkalmazása meretes munkájuk nagyban hozzájárul a szakágazat
ző lapszámokban adunk összefoglalót.
biztosítja a zökkenőmentes és folyamatos feladatellá- sikeres működéséhez.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Prancz Zoltán
tást.
Mindent megtesznek azért, hogy az igénylők elvárásainak megfeleljenek, ezért új képzések indításától sem zárkóznak el.
Az őszi könyvtári napok keretében októberben négy alkalomMunkájuk során külső intézményekkel,
mal tartott előadást a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
hatósági és egyéb állami szervekkel az előírá5-6-7. osztályos tanulóinak Vincze Bálint természetfotós, a Paksoknak megfelelő, kitűnő szakmai kapcsolatot
si Atomerőmű tipográfusa. A szerző „Hogyan készül a könyv?”
ápolnak.
címmel a GENUIN című fotóalbum születésének körülményeAz utánpótlásbázis interjúztatása 2006
iről, a könyvkészítés mesterségéről és a fotózás rejtelmeiről
októberében kezdődött meg. Az évek során
tartott képekkel illusztrált rendhagyó órákat. Vincze Bálint, a
kisebb-nagyobb létszámú felvétel történt a
Paksi Atomerőmű tipográfusa az „Év természetfotósa 2014” pábetanítási programba az üzemviteli területre
lyázaton Az állatok és környezetük kategória 2. díját, valamint a
(betanuló primer köri-, turbina-, KTO-gépész,
Vadon Magazin különdíját nyerte el.
betanuló ügyeletes műszerész és elektrikus

Természetfotós a diákok között

6

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szoros kapcsolatot ápol a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással (TEIT). A társulás munkájában részt vesznek a Paksi
Atomerőmű 12 km-es körzetében fekvő települések polgármesterei, akik az
erőmű, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tevékenységéről
tájékoztatják a lakosságot Bács-Kiskun megyében és Tolna megyében.
Lapunkban eddig is folyamatosan adtunk híreket a TEIT-települések eseményeiről, és ezt tesszük a jövőben is.
Ez alkalommal annyiban térünk el a
szokásostól, hogy most a polgármesterek rövid bemutatkozását közöljük.
Bátya
Zsebics Ilona:
– Bátya község polgármestereként harmadik alkalommal
kaptam bizalmat és
lehetőséget a falu vezetésére. Ez arra ösztönöz, hogy tovább
folytassam azokat a fejlesztéseket, amelyek során a település számos létesítménnyel bővült, szépült. Hivatásom szerint tanár vagyok, ebből eredően nagy
gondot fordítok azokra a lehetőségekre,
melyek a közösség megerősítéséhez, formálásához hozzásegítenek. Ebben a helyi civilszervezetek a legjobb segítőim,
akikkel továbbra is jó kapcsolatra van
szükségünk. Magyarország egyik láncszemeként nagyon erősnek kell lennie
Bátyának is, ez pedig lehetetlen a közösség ereje nélkül, ami egyben fontos feltétele is jövőbeni megmaradásunknak.
Dunaszentbenedek
Vargyas Mihály:
– 1956-ban születtem Kalocsán, de
családom több generáción keresztül
Benedeken élt. 1998ban kezdtem az önkormányzati munkát,
amikor megválasztottak képviselőnek
és egyben alpolgármesternek is. Két cikluson keresztül töltöttem be az alpolgármesteri posztot, a 2006-os választáson
lettem polgármester, és ez a harmadik
ciklus, amikor ebben a munkakörben
tevékenykedhetem.
Dunaszentgyörgy
Hencze Sándor:
– A 2014. október
12-én lezajlott helyhatósági választásokon negyedik alkalommal kaptam
bizalmat polgármesterként a település
irányítására. Természetesen nem vagyok elfogult az elmúlt 12 évben végzett
munka kapcsán, de kijelenthetem, hogy
nem kell szemlesütve járnunk a faluban. Az említett időszakban igyekeztem
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A TEIT polgármesterei
képviselőtársaimmal együtt tudásunk
legjavát adni, megújítani a település
közműveit, intézményeit, utcáit. A jövőt
illetően azt mondhatnám: úgy, mint eddig! Természetesen ez sok mindent magában foglal, a legfontosabb feladataink
közé mégis az erőmű bővítése során jelentkező igények kiszolgálása tartozik.
Fadd – Fülöp János:
– Faddon születtem
1955-ben, az általános iskolát is itt, a
szakmunkásképzőt
Budapesten, a szakközépiskolámat Baján végeztem. 1979-től 1983-ig a Paksi
Atomerőmű építkezésén, majd 1983-tól
az erőműben dolgoztam. Házas vagyok,
két felnőtt gyermekem van. A közéletben 1988 óta veszek részt, 2005-ben az
időközi választáson választottak meg
polgármesternek, ahol azóta szolgálom
Fadd polgárait. 2014-ben újra bizalmat
kaptam, remélem az elkövetkező 5 év is
eredményekben gazdag és sikeres lesz.
Várjuk az erőmű bővítését, szeretnénk a
magunk erejével és tehetségével hozzájárulni a megvalósulásához.
Foktő
Bakai Károly:
– 1955-ben születtem Kalocsán, és az
általános iskolát is
itt végeztem, majd
Baján érettségiztem
a Vízügyi Szakközépiskolában. Első
munkahelyem Kalocsán, a Járási Földhivatalnál volt, ahol földmérőként dolgoztam. Ezt követően gépkocsivezető
oktatóként tevékenykedtem, majd hivatásos rendőr lettem. Több beosztásban
dolgoztam, 2000-től közrendvédelmi
és közlekedésrendészeti osztályvezető
voltam. 2006-ban nyugállományba vonultam. Házas vagyok, két felnőtt gyermekem van. A közéletben folyamatosan
részt vettem. A 2014. évi választáson indultam polgármesterjelöltként, és meggyőző fölénnyel elnyertem a lakosság
bizalmát. Várjuk az erőmű bővítését, és
szeretnénk hozzájárulni annak megvalósulásához.
Géderlak
Katona György
– Szülőfalum Géderlak.
1994-ben
képviselővé, majd
2010-ben
polgármesterré választott
a falu lakossága. 1987-től 23 éven keresztül a sportegyesület elnöke voltam.
2000-től a Katolikus egyházközség képviselő-testületének tagja vagyok. Célom,
a realitások talaján maradva szolgálni a

települést és erőnkhöz mérten haladni a
kitűzött célok megvalósítása felé.

Gerjen
Romhányi Károly:
– Gerjenben nőttem
fel, és itt alapítottam
családot, 32 éves vagyok. Geográfus szakon, terület- és településfejlesztő szakirányon szereztem a
diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen 2005-ben. Az iskola elvégzése
után pályázatíróként, majd pályázati koordinátorként dolgoztam. Ezt követően
egészen a megválasztásomig a Szekszárdi Rendőrkapitányságon nyomozóként
szolgáltam. Újonnan megválasztott polgármesterként célom, hogy egy tudatosan gazdálkodó, XXI. századra nyitott
település vezetője legyek, ahol minden
korosztály jól érzi magát.
Kalocsa – Dr. Bálint
József Miklós:
– Vízépítő technikusi
oklevéllel, jogi diplomával és gazdász
oklevéllel rendelkezem, európai uniós
szakjogász vagyok. 1990 decemberétől
2011 júniusáig Kalocsa Város jegyzője, címzetes főjegyző, illetve 2011 decemberétől 2013 júniusáig Báta község
jegyzője voltam, és több éven keresztül a
Jegyzők Országos Szövetségének elnöke
is. 2014. október 12. óta Kalocsa Város
Polgármesterének tisztét töltöm be, és
a Paksi Atomerőműhöz több szálon is
kapcsolódom.
Ordas – Szabó Zsolt:
1964-ben születtem
Kalocsán. A közel
500 lelket számláló
Ordasnak 1990 óta
vagyok társadalmi
megbízatású
polgármestere. Tanítói végzettségem van.
Az 1992-ben alakult TEIT-nek alapító tagja vagyok. Házas vagyok, három
gyermeket nevelünk pedagógus feleségemmel együtt.
Paks – Süli János:
– 1956-ban születtem Békéscsabán.
1980-ban – villamosmérnökként – kerültem Paksra. 31 évig
dolgoztam az atomerőműben – 2009 márciusától 2010
szeptemberéig vezérigazgatóként. Polgármesterként együttműködésre törekszem a társulási tanácsokban is. Vallom,
hogy a múltat nem megtagadni, hanem
meghaladni kell: a jó gyakorlatokat
megtartani és – amennyiben szükséges

– új módszertanokat kidolgozni és a közös gondolkodást, működést ezekre az
alapokra helyezni.
Pusztahencse
Iker Ibolya:
– Szülőfalum Pusztahencse, az első
folytonos munkaviszonyom is itt volt.
Az általános iskolában kezdtem dolgozni tanítóként, majd
magánszektorban folytattam munkámat szintén pedagógusként. 2014 márciusában a Pusztahencsei Óvoda megbízott óvodavezetőjeként kezdtem el
tevékenykedni. Kollégáim biztatására
részt vettem a 2014. évi önkormányzati
választások polgármesteri címért való
megmérettetésében. Az emberek bizalmával és támogatásával sikerült nyernem, és a faluval kapcsolatos választási
elképzeléseimet, terveimet próbálom
legjobb tudásom szerint teljesíteni.
Tengelic
Gáncs István:
– A 2014. október
12-én
megtartott
helyhatósági választásokon negyedik alkalommal választottak meg a település polgármesterének.
2005 óta dolgozom Tengelic fejlődéséért, azóta rengeteg nagyobb beruházás
elkészült. Az első időszakban elsősorban
a település anyagi helyzetének stabillá
kovácsolása volt a fő feladatunk, azután
következhetett a település fejlesztése.
Tudatosan készültünk a nemzetgazdasági szempontból is kiemelt fontosságú
Paks II. beruházás településszintű kiszolgálására. Mind infrastruktúrában,
mind munkaerő-kapacitással szeretnénk a legnagyobb mértékben kihasználni az elkövetkezendő időszak páratlan lehetőségeit.
Uszód – Bedi Gyula:
– 1963-ban születtem. Az uszódi általános iskolás évek
után Kiskunfélegyházán érettségiztem,
majd a Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem diplomát. Később épületgépész szakmérnöki, majd „EU-rendszerű energiaauditor” diplomát kaptam.
1990-től önkormányzati képviselő, iskolaszéktag, katolikus egyház képviselő-testületi tag és néhány évig az Uszódi
Újság főszerkesztője voltam. 1994. december 11-én Uszód polgármesterévé
választottak, ezt a tisztséget töltöm be
a mai napig. Elnökségi tagja vagyok a
helyi sportegyesületnek. Húsz év alatt
megszámlálhatatlan pályázat előkészítésében, benyújtásában és elszámolásában
működtem közre.
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Az atomerőmű közelében
Felsőnána bemutatkozik
A község Tolna megyében, a Bonyhádi Járásban található, 1891 hektáros területen.
650 fő állandó lakosa van. Fekvését tekintve Tolna megye geometriai középpontja
mellett helyezkedik el kb. 1 km-re. Megközelíthető a 63125 sz. bekötőúton, amely
a 65-ös főút Tamási és Szekszárd közötti
szakaszáról nyílik.

Lakóinak többsége mezőgazdaságból
él, sokan járnak a közeli városokba dolgozni. Az itt élő emberek vendégszeretetükről, befogadóképességükről híresek.
Ezt Szatmári Juhos László szobrászművész a főtéren álló, az „Összefonódás szobra” nevű alkotásával szimbolizálta, mely a
helyi magyar, székely, sváb családok keveredését is jelzi.
A falu környéke a kőkorszaktól kezdve lakott hely. A szák nemzetség élt itt.
A honfoglalást követő első írásos emlék,
egy 1271-ben keletkezett irat, amelyben
vásártartási jogra és a plébániára történt
utalás.
A Királynána, Ónána, Nána néven ismert település valószínűleg egymás közvetlen közelében volt ugyan, de nem pont
ugyanazon a helyen a különböző korokban.
A török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett falu környékén maradt lakosság feltehetően a régi település közelében
épített házakat a 18. század végén, s így
alakult ki az új község.
A Rákóczi-szabadságharc leverése
után, 1719-ben végzett összeírás szerint
15 magyar és 7 szerb család élt Felsőnánán.

A munkáskéz nélkül maradt nagybirtokra német telepeseket hoztak. Mercy
gróf tulajdonát képező területre (1722–
1730 között) Hessen és Würtenberg tartományokból érkeztek új lakók. A bevándorlás viszonylag rövid, behatárolható idő
alatt, az 1730-as évek végére befejeződött.
A szervezetten gazdálkodó új telepesek
a 18. század második felében lassan „kivásárolták” a korábban ott élők területeit,
így jött létre az egységes lakosságú, többségben evangélikus falu.
A település jó működését jelzi, hogy
már 1745-ben letelepült az első kereskedő.
II. József türelmi rendeletét követően megépítették a késő barokk stílusú
evangélikus templomot, amelynek belső berendezése 18. század végi állapotában megmaradt, értékes karzatképeivel
együtt.
A 19. század elején teljesen kiépült a
község. A legjelentősebb változás a múlt
században történt. A II. világháborút követő népmozgások eredményeként jelentősen változott a népesség aránya. A német kitelepítettek helyére 1945 tavaszán
székelyek érkeztek. 1947-ben a felvidékről kitelepített magyarok közül még 90 új
lakó érkezett községünkbe.
Jelentős változáson ment keresztül a
falu hitélete is. Ma a lakosság többsége római katolikus, kisebb része evangélikus,
3-4 református család él a településen.
2001-től minden évben más településen rendezzük a „Kárpát Medencei Nána
Nevű Települések Találkozóját”, amelyről
okirattal rendelkezünk. Részt vevő települések: Alsónána, Bakonynána, Felsőnána,
Kisnána, Nána, Tiszanána. 2012-ben csatlakozott Hajdúnánás is.
A falunap szeptember első szombatja,
amikor Tolna megye geometriai középpontjához béketúrát szervezünk. A középpontot Szatmári Juhos László alkotása
jelzi.

Polgármesteri Hivatal, Felsőnána

Gyülekezeti kirándulás
Nagy utazást tettek testben
és lélekben a Paksi Református Egyházközség tagjai az
idei nyáron. Erdélyben jártak, ahonnan gazdag ismeretekkel és természeti élményekkel hazatérve köszönték
meg a Paksi Atomerőmű
támogatását, az autóbusz
biztosítását a kiránduláshoz.

A Paksi Atomerőmű
Vöröskereszt Alapszervezete
véradó napot szervez
november 12-én 7-től 14 óráig
az I. számú orvosi rendelőben.

Ahogy Julcsi néni látja – Beszélgetés Stengeli Andrásnéval

Amikor megtudtam, hogy interjút kell
készítenem egy szép korban lévő jelenleg is aktív kölesdi üzletasszonnyal – aki
családi vállalkozásában ma is kereskedőként dolgozik, kicsit zavarba estem.
A beszélgetésre egy tucat kérdéssel érkeztem, azok közül mégis alig tehettem
fel néhányat. A 87 esztendős Julcsi néni
anélkül megválaszolta a feltenni kívánt
kérdéseimet, hogy azokat feltehettem
volna. Julcsi néni kiadványokban, plakátokon szerepel. Aktív, előretekintő és
sikeres. Ilyen emberek élnek az erőmű
közelében.
A 40-es évek a
fiatal lány családjától szinte
mindent elvettek. A 70-es
évek
hoztak
némi enyhülést
és gyarapodást
Julcsi néni életébe, mikor méltó álláshoz, munkához jutott. A hetvenes évek előtt és után is mindig a szorgalom és a kitartás vezette őt is,
és férjét egyaránt, akit nagyon korán, a
nyugdíjas éveik elején veszített el.
Julcsi néni élete talán ekkor vett hatalmas fordulatot, ezután vált kereskedővé.
Nem volt rest, elvégezte a szükséges tanulmányokat, hogy beindíthassa saját kis
vállalkozását. Mindezt 60 éves kora után.
Előbb táppal kereskedett, majd kis Trabantjával az osztrák piacra járt gyümölcsért.
Miután visszavásárolta édesapja elkobzott malmát, beindíthatta régóta dédelgetett álmát. Az öreg épületben megnyitotta
kis üzletét, ahol ma már gazdabolt, vegyesbolt és egy pékség is működik, és ha

Julcsi nénit mindez még nem foglalná le
kellőképp, kis panziót is üzemeltet.
– Mindig van egy-két vendégünk,
aminek nagyon örülök. Ma délelőtt is jártam a mosodában, mert nemsokára új
vendégeink érkeznek. Annyit dolgozunk
a lányommal és az unokámmal, amen�nyit csak bírunk. Jó ideje már alkalmazottaink is vannak – mesél tovább fiatalokat megszégyenítő határozottsággal és
céltudatossággal. Arra gondolok, hogy
ilyen emberek életét, tapasztalatát kellene
bemutatni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, hogy némi bátorításhoz jussanak.
Biztos vagyok benne, hogy Julcsi néni
örömmel venné a felkérést és szívesen
mesélne a kereskedelem, az üzletvezetés
minden csínjáról-bínjáról.
– Hallgassátok meg a nagyszüleiteket!
Nagyon sok mindent tudnak ők, és csak
segíteni akarnak nektek – váltja tegező
formulára a beszélgetést Julcsi néni, mert
mindketten megállapodunk abban, életkoraink alapján akár az unokája is lehetnék.
– Az erőmű nagyon sok munkahelyet teremtett és még fog is teremteni az
embereknek. Kívánom, hogy így legyen,
mert nagyon szomorú azt látni, hogy milyen sok a munkanélküli és azok az emberek, akik az utcákon dolgoznak kevés
pénzért. Sokan félnek az erőműtől, de
szakértő emberek dolgoznak fontos helyeken. Bízok bennük.
Kitartás, szakértelem, tapasztalat
övezi a büszke dédnagymama életútját,
amely úton sokszor kellett felülkerekedni
a mindennapok nehézségein. Julcsi néni
szorgalmas élete példaértékű, amely mintául szolgálhat fiatalnak és felnőttnek egyaránt.
Lehmann Katalin

Szüreti mulatság Nagydorogon
A Nagydorogi Nagyközség Önkormányzata, valamint a Nagydorogi Búzavirág
Néptánc Egyesület meghívásának eleget téve szüreti napi felvonuláson és mulatságon vett részt a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület az október 11-i hétvégén.
A kora délutáni órákban hagyományosan a szüreti felvonulással kezdődött a nap,
amelyen ki így, ki úgy: gyalogosan, lovon, szekéren ülve, táncolva mutathatta meg
magát a falu népes táborának.
A menet végül a nagydorogi sportcsarnokhoz vezetett, ahol kezdetét vette a
helyi és meghívott csoportok színpadi műsora. A Szarkaláb egyesület bukovinai
asszonytánccal, széki és sárközi koreográfiával mutatkozott
be. A szervezők közös vacsorával – hagyományos „szüretes” pörkölttel, házi
süteményekkel – köszönték meg a fellépők részvételét.
A Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület köszönetét fejezi az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a támogatásért, hogy a néptánccsoport utazásához a buszt biztosította, ezzel is segítve, támogatva az egyesület működését! 
Tinnyei Gabriella
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Térségi kitekintő
Díjazták a tehetséges paksi fiatalokat

fotó: Wollner Pál

Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban tartott október 23-i ünnepségen Süli János polgármester ünnepi beszédét követően adták a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány díjait.
Dávid József, a kuratórium elnöke elmondta, hogy az alapítványt azért hozta létre
a Paksi Atomerőmű és a paksi önkormányzat, hogy díjazza azoknak a diákoknak
a teljesítményét, akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka, a sport területén
kimagasló eredményt értek el, elismerje a velük foglalkozó felnőttek tehetséggondozó munkáját, a kiváló eredményt elérő fiataloknak felsőfokú tanulmányaihoz
ösztöndíjat biztosítson. A kuratórium az
idei pályázati kiírásban az elmúlt évekhez képest magasabb követelményeket
támasztott a pályázókkal szemben azért,
hogy tovább emeljék a díj rangját. Ezt a
szándékot jelzi az is, hogy most először
nem külön délelőtti gálán, hanem az esti
városi ünnepség keretében szólították
színpadra a díjazottakat.
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány elismerésében tíz diák részesült:
Hartmann József és Dávid József
Kovacsevics Hanna, Hahn Róbert, Bognár Péter,Polgár Luca, Benkő Norbert, Kerekes Szilveszter, Adorján Blanka, Hodován
Dávid, Papp Zoltán, Hecz Magdaléna. A díjátadó végén színpadra hívták Hartmann
Józsefet, a kuratórium leköszönő tagját, akinek megköszönték az alapítvány létrehozása óta végzett elkötelezett és lelkiismeretes tevékenységét.
Wollner Pál

Felhívás Atomtoll olvasói díj
adományozására
Egy évvel ezelőtt hirdettünk először
pályázatot az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. által alapított Atomtoll olvasói díj
adományozására, az olvasók javaslatai
alapján az Atomerőmű újságban tudó‑
sítók munkájának elismerésére.
Az Atomtoll olvasói díj adományozására
ismét pályázatot hirdetünk. A díj anyagi
vonzat nélküli erkölcsi elismerés, amelyet
egy golyóstoll jelképez. A díj odaítélése az olvasók javaslata alapján történik,
minden évben más kategóriában, idén az
emberközpontúság kiemelésével. A díj
átadására a 2015 márciusi sajtónapon
kerül sor.
A díjra olyan szerző jelölhető, akinek
2014-ben legalább hat írása jelent meg
az Atomerőmű újságban. Idén „A munkatársakat bemutató, emberközpontú
témájú mű” kategóriában hirdetünk pályázatot. Olyan szerzőkre várunk javaslatot, akiknek írásai a munkatársakról,
a környezetünkben élő személyekről,
humanitásról, közösségi szerepvállalásról szólnak, akiknek írásai emberközeli,

Paks város hírei

Karatés győzelmek
a világbajnokságon

Megtartotta első ülését az új képviselő-
testület

A Paksi Sport Egyesület Karate Szakosztálya kimagas‑
ló sikereket ért el a Lengyelországban rendezett Karate
SKDUN Világbajnokságon. Az egyesület köszönetét fe‑
jezte ki a Paksi Atomerőmű támogatásáért, amellyel le‑
hetővé tette a versenyen való részvételt.
A bajnokságon 37 ország körülbelül 1100 indulója vett
részt. A PSE 15 fő versenyzőt és 2 bírót delegált a rendezvényre, akik hozták is a hozzájuk fűzött eredményeket: 8-9
éves korosztály (Világkupa győztes) – Horváth Amarilla (I.
hely), Szabó Dorottya (IV. hely). Világbajnok helyezettek: 13
éves korosztály (Világbajnok) – Fehér Zsolt (I. hely). 15 éves
korosztály – Somogyi Ákos (IV. hely), Szabó Flóra Dorina (V.
hely). Felnőtt korosztály – Szabó Csaba (III. hely).

Október 21-én tartotta első ülését az újonnan választott képviselő-testület. Tell Edit és Barnabás István
alpolgármesterként, Bana János és Bagdy László tanácsnokként segíti Süli János polgármester munkáját – így döntött alakuló ülésén a képviselő-testület.
A grémium határozatot fogadott el az önkormányzat
gazdasági programjának kidolgozásáról is.

Megemlékezés több helyszínen
Zsúfolásig telt a Városháza nagyterme az október
23-i városi megemlékezésen, ahol Süli János polgármester 1956 jelennek szóló üzenetéről is beszélt. Ezután a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit
az 56-os emlékműnél. Az ünnepi megemlékezés a
Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott,
ahol átadták a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjait is.
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A fotók elhozták
Oroszország egy szeletét
Oroszországi utazások címmel nyitották meg október 10-én
Wollner Pál kiállítását a Paksi Orosz Klub Egyesület szervezésében a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárának
galériáján.
A fotóművész számos rangos elismeréssel és kiállítással is
büszkélkedhet. Képei látásmódja mögött az emberközpontúság és a természet szeretete lelhető fel. Minden fotónak
története, mondanivalója van: a természet szépségeire, érdekességeire hívják fel a figyelmet. Figyelmesen nézve az összes
képet, mindegyikben ott
van egy kis szelet a fotós
szívéből. A képeken kifejezésre jutó valóságon túl
az örök értéket kifejező
szemlélet tűnik elő.
A Moszkvában és
Szentpéterváron készített fotókat november elejéig lehetett megtekinteni.

OrbánO

emberközpontú szemléletet
tükröznek.
Szavazni lehet az erőmű intranetes rendszerének portálján, a kezdőoldalán az
Atomtoll logóra kattintva. A szavazás
megtörténte után a szavazófelület nem
nyílik meg újból.
Javaslat beküldhető továbbá
• elektronikusan:
atomtoll@npp.hu
email címre,
• postán: az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. 7031 Paks, Pf. 71. levélcímre; Jelige: „Atomtoll”,
• személyesen a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának
recepcióján, zárt borítékban, „Atomtoll” jeligével ellátva.
A szavazás, jelölés határideje:
2015. január 15.
A javaslattevő nevének és munkahelyének, illetve
lakcímének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy
az Atomtoll díj pályázaton az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az adatait kezelje. Az adatok kezelése a
pályázat eredményhirdetését követően megszűnik.

Idén is lesz cipősdoboz akció
a Paksi Atomerőműben!
Társaságunk 2009-ben csatlakozott első ízben ahhoz az országos kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a rászoruló családok és gyermekek számára szebbé, boldogabbá tegyük a karácsonyi ünnepeket. A Karácsonyi cipősdoboz akció keretében az
adományozók cipősdobozba csomagolva juttathatják el ajándékaikat az adományt gyűjtő szervezet számára. A doboz tartalma célcsoporttól függően lehet édesség, ruhanemű, tartós élelmiszer, játék vagy akár iskolai tanszer is, az ajándékok körének
tulajdonképpen csak a képzelet szab határt. A fő cél, hogy az
ünnepek alatt minél több örömöt csempésszünk a gyermekek
és a családok életébe.
A Paksi Atomerőmű idén is két rászoruló célcsoport számára
várja a cipősdobozokba csomagolt adományokat:
– gyermekek számára: meleg ruha, írószer, tisztálkodási
szerek, játékok, édességek,
– családok számára: tartós élelmiszerek formájában.
Kérünk mindenkit, hogy − lehetőségeihez mérten − támogassa
jótékonysági felhívásunkat, és csatlakozzon a rászoruló, nehéz
sorsú gyermekek és családok megajándékozásával e jó és nemes
ügyhöz.
– Az elkészült ajándékcsomagokat 2014. november 24.
és december 12. között lehet eljuttatni az alábbi gyűjtőhelyekre:
– a Paksi Atomerőmű területén: F2 Porta (Volán iroda melletti) gyűjtőhely – munkanapokon 5.30–8.00 óráig, és 13.00–
14.00 óráig,
– Egészségközpont ESZI főiskola épület II. emeleti gyűjtőhely – a programok ideje alatt, illetve előzetes időpont-egyeztetés szerint.
Az akcióról további információ kérhető az MSZO Személyzetfejlesztési Csoport munkatársaitól a 06 75 505-009-es telefonszámon.
Hogy idén hány gyermek örülhet karácsonyi
ajándéknak december 24-én, az rajtunk is múlik!
Kérjük, csatlakozzon idén Ön is, és próbálja ki:
mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban?
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Erőműves híradások
Üzemviteli munkavállalói fórum
kialakítását és azt, hogy az 1740 összes bejelentésből 1458-at már megoldottak. Egyben
megkérte a nagyszámú észrevételt regisztráló
Külső Technológiai Osztály szakembereit, hogy
bejelentéseiket a rendszer operatív ágán tegyék
meg.
A munkaterületek rendjét illetően emlékeztetett, hogy munkaterület feltakarítása az azon
munkát végzők kötelessége, és téves az a vélekedés, miszerint ez a Dekoten Kft. feladata.
A küszöbön álló OSART-vizsgálat kapcsán
elmondta, hogy a szervezet történetében először kerül sor főjavításon levő blokk vizsgálatára. A megmérettetés fontosságára való tekintettel minden vezetőtől és munkatárstól fokozott
odafigyelést kért. Figyelmeztetett arra, hogy az
OSART jelentései publikusak, így nagyban befolyásolhatják az atomerőmű külső megítélését.
A célkitűzések, illetve folyamatban levő feladatok közül kiemelte a primer köri belépések
csökkentésének változatlan időszerűségét, a
reaktorcsarnoki rend növelésének szükségességét és azt a munkát, amivel az igazgatóság az
erőműbővítést, illetve az MVM Paks II. Zrt.-t
támogatja.
A harmadik, egyben utolsó napirendi pontban a szakszervezetek (PADOSZ, MÉSZ) képviseletében Weisz Mátyás és Berkes Sándor
tartottak rövid tájékoztatót az elmúlt és az elkövetkező időszak eredményeiről, törekvéseiről.
A fórum kérdések felvetésével és kötetlenebb beszélgetéssel zárult.
Prancz Zoltán

Munkavállalói fórum keretében tájékoztatta munkatársait Bognár Péter,
társaságunk humán igazgatója 2014.
október 9-én. A földszinti tanácsteremben megtartott tájékoztatón a munkavállalók az utóbbi időszak társasági
eseményeiről, valamint a Humán Igazgatóság 2014. évi eredményeiről kaphattak információt.
A mintegy másfél órás fórumon Bognár
Péter beszélt az idei évi üzleti terv főbb
értékeinek teljesüléséről, az első féléves
biztonsági mutatók alakulásáról és az eddig megvalósult főjavításokról. Röviden
ismertette az OSART- és a WANO-vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a Tokozott Üzemanyag Kezelési
Projekt keretében már elvégzett, illetve
a még előttünk álló feladatokat. Tájékoztatójában kitért a paksi bővítéshez kap-

csolódó tudnivalókra, a bővítés kapcsán
az idei évben előttünk álló kihívásokra,
az SZMSZ 12.0. verziószámú módosításhoz kapcsolódó főbb változásokra, valamint az egészségbiztosítási juttatással és
a Paksi Gyógyászati Központban biztosított kedvezményes igénybevétellel kapcsolatos főbb tapasztalatokra. Az általános kitekintést követően az igazgató úr az
Oktatási Főosztály, valamint a Humánpolitikai Főosztály szervezeteinek aktuális
feladatairól és eredményeiről informálta
a jelenlévőket.
A fórumon a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is képviseltették
magukat az érdekképviseletek, a PADOSZ nevében Bocsor István elnökhelyettes számolt be a szakszervezetek idei
évi tevékenységéről és a még előttük álló
feladatokról. 
Krausz Attila

Új kerékpártárolók
Az atomerőmű nagyparkolója
mellett két új fedett kerékpártároló létesült. Az ősztől így már
két tárolót is igénybe vehetnek
az erőműbe kerékpárral érkező
sportos munkatársak.

Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Az Üzemviteli Igazgatóság (ÜVIG) által
meghirdetett munkavállalói fórumot október 15-én tartották meg. Cziczer János igazgató köszöntő és bevezető szavait a három fő
pontból álló napirend ismertetése, megbeszélése követte.
Az első napirendi pontban a munka- és tűzvédelmi helyzetről – a munkabalesetek és tűzjellegű események alakulásáról – adott áttekintést
Bencze János, a Munka- és Tűzvédelmi Osztály
csoportvezetője.
A fórum gerincét képező második napirendi pontban Cziczer János az év eddig eltelt időszakát értékelte az igazgatóság szempontjából,
és a még hátralévő feladatokat, aktuális célkitűzéseket vette számba. Áttekintette a termelési adatokat, a szabályozásból adódó és a nem
tervezett termeléskieséseket, az üzleti terv főbb
értékeinek alakulását az időarányos tervhez
képest, valamint a Biztonsági Mutató Rendszer információit. Ez utóbbi kapcsán felhívta
a figyelmet, hogy bár a mutatók összességében
imponáló képet adnak, az intézkedést igénylő
mutatóknál az emberi hibával terhelt események arányát csökkenteni kell.
A főjavítások értékelése kapcsán a tervezett
karbantartási időhosszok tartásában elért eredmények bemutatása mellett arról is szólt, hogy
a hibajavítási és pótmunkák száma indokolatlanul nagy a tervezett munkákéhoz viszonyítva.
A kisjelentőségű események kezelése terén
egyaránt sikeresnek minősítette a rendszer

Fórumot tartott a Humán Igazgatóság

II. blokki visszaemlékezések
Fennállása óta a Paksi Atomerőmű életében számos
nagy jelentőségű esemény történt, több mérföld‑
követ tarthatunk számon. Ilyen kiemelt évforduló a
2. blokk 30 évvel ezelőtti indítása, amely kapcsán a
múlt felidézésére kértük az erőmű jelenlegi és egy‑
kori vezetőjét, valamint néhány munkatársát.
Hamvas István vezérigazgató
– A mögöttünk álló 30 év távlatából nézve elmondható, hogy
nemcsak a 2. blokk, hanem mind
a négy blokk nagyon sok sikert
és tapasztalatot hozott. A 2. blokkon aránylag sok kényes és sikeres műveletet hajtottunk végre,
amely számos tanulsággal szolgált. A 2. blokk 1984-es
indítása óta stabilan termeli a villamos energiát a hazai energiarendszernek, és mindemellett a legolcsóbb
áron – amire a mai napig büszkék vagyunk. Ahogy
büszkeséggel tölt el bennünket az is, hogy valamennyi
blokkon nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre, amelyekkel azok biztonságát nagyságrendekkel javítottuk.
A 30 év sikereként tartható számon az erőmű hatékonyságának növelése. Az ünnepelt, 30 éves 2. blokk
ma már 500 MW teljesítménnyel működik. A Paksi
Atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelése – a befektetés egy éven belüli megtérülésével – jelentős kapacitástöbbletet hozott. Büszkék vagyunk ennek megvalósítására, és a sikeres teljesítménynövelés kapcsán
elnyert Innovációs Nagydíjra is.

Az elmúlt évtizedekben munkánk során mindig
igyekeztünk saját hibáinkból javító szándékkal levonni
a következtetéseket. Nagyon jól elsajátítottuk a biztonságtudatos gondolkodást, azt, hogy a biztonsági
kérdéseket csak komplexen, együttesen lehet kezelni.
Mindezek a 2. blokki események során erősödtek meg
igazán bennünk. Mindannyian tisztában vagyunk azzal,
hogy eredményesen működni, termelési sikereket elérni csak biztonságos üzemeltetéssel lehet.
A 2. blokki esemény arra is felhívta a figyelmet, hogy
a nukleáris engedélyesi felelősség – amelyet a blokkok
üzembe helyezésével kaptunk – nem megosztható és
nem átruházható. Ennek a felelősségnek a tudatában
cselekedtünk a 2003-as üzemzavart követően is, ami
megjelent javuló biztonsági és hatékonysági mutatóinkban.
A 2. blokk 2003-as üzemzavari eseményei többek
között kihívást jelentettek annak az alapkövetelménynek a vonatkozásában is, amely szerint mindent csak
az előre meghatározott kezelési utasítások, szabályok
szerint szabad elvégezni. Itt egy nem tervezett, rendkívüli helyzet állt elő, amelyben meg kellett oldanunk
a 2. blokk újraindítását és az 1. sz. akna helyreállítását,
továbbá hosszú távon kellett rendezni a sérült üzemanyag sorsát. A folyamat 11 évig tartott, és az összetett feladatot kollégáink kiválóan megoldották: számos
saját ötlettel, jó orosz együttműködéssel, a nukleáris
biztonság iránti felelősséget mindvégig szemünk előtt
tartva végeztük a munkát. Végeredményként a betokozott üzemanyagot további feldolgozásra Oroszország-

ba szállítottuk. A komoly kihívásnak való maradéktalan
megfelelés mindenképpen elismerést érdemel kollégáink felé.
Visszatekintve a múltra, szintén sikerként könyvelhetjük el, hogy az 1. blokkra már megszereztük, és várhatóan a 2. blokkra is hamarosan megkapjuk a további
20 évre szóló üzemeltetési engedélyt. Ennek háttere
szintén komoly szakmai megmérettetést jelentett, amit
igazából csak azok tudnak, akik részt vettek benne. Ennek a csapatnak szintén jelentős szerepe van abban,
hogy az erőmű az elmúlt 30 évben sikereket ért el.
A jövőbeni terveket tekintve elmondhatjuk, hogy az
új blokk építésének gondolatát a magunk részéről sajátunknak tekintjük. Nemcsak azért, mert itt dolgozunk,
és kötelességünknek érezzük a folytatást, a nukleáris
ipar jövőjét megalapozni, hanem azért is, mert az ötlet innen, tőlünk indult el. Az a képesség és tudás, ami
a Paksi Atomerőműben felhalmozódott, megérett és
meghozta az eredményeket. Mindez szükséges ahhoz,
hogy az új blokkok megépítése sikeres legyen, és üzemeltetése olyan szakembergárdán, biztonsági és vállalati kultúrán alapuljon, amely jellemzi kollektívánkat.
Mögöttünk van 30 év, de az atomenergetikának jövője van Pakson: még 20 év az üzemidő-hosszabbítással, valamint 60 év az új blokkok megépítésével. Biztos
vagyok abban, hogy az elkövetkezendő 60-70 évben a
Paksi Atomerőmű szakembergárdája ugyanolyan magas színvonalon fog teljesíteni, ahogy eddig tette.
LAnna
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az erőműben valóban remek, hozzáértő szakemberek
dolgoztak, munkatársaim igazán felkészültek, felelősségteljes fiatalemberek voltak.
Mára már kicserélődött a csapat. A mai fiatalok, akik
itt szerzik tapasztalataikat a régebbi, gyakorlott kollégáiktól, szintén kellő ismereteket fognak begyűjteni.
Mi annak idején idegenben tanultuk ezt a szakmát.
Mindig nagyon örülök annak, amikor a Paksi Atomerőműről valahol valami jót hallok, mert úgy érzem,
hogy az elismeréseknek én is részese vagyok. Ez olyan,
mint amikor egy nagy családban van egy jó tanuló
gyerek, és mindenki büszke rá, hasonlóképpen tekintem én is saját gyermekemnek az erőművet.
LAnna

Nagy Sándor

Nagy Sándor azon munkatársak egyike, akiknek
megadatott a Paksi Atomerőmű első blokkjai életre
keltésénél jelen lenni, és akik munkálkodhatnak, részt
vehetnek a Pakson újonnan építendő blokkok előkészítő munkáiban. Sokéves tapasztalatát és ismereteit
az új blokkok létesítése során hasznosíthatja.
A Paksi Atomerőmű két évvel ezelőtt ünnepelte az
1. blokk 30. évfordulóját, amely alkalomból régi fotók
kerültek elő, és egyikén Nagy Sándor látható, amint
Pónya József akkori vezérigazgató gratulál neki, mint
blokkügyeletesnek. A 2. blokk kapcsán szintén előkerült egy olyan fotó, ahol Nagy Sándor ügyeletes mérnök jelent Kapolyi László miniszternek.
Erre az eseményre visszajelentve Nagy Sándor elmesélte, hogy természetesen ő is izgatott volt ugyanannyira, mint a többiek, akiknek akkor feladatuk volt.

Az 1. blokk után már tudták, hogy mire számíthatnak,
ezért olyan rendkívüli újdonsággal nem szolgált a
blokk hálózatra kapcsolása, de mindenesetre ennek
is rendkívül nagy figyelmet és jelentőséget tulajdonítottak, meghatározó esemény volt az atomerőmű
történetében, és Nagy Sándor saját életében is annak
tekinti.
Szerencsésnek érzi magát, hogy akkor került a Paksi Atomerőműbe, amikor Magyarországon a nukleáris
ipar alapjait rakták le. Szakmai karrierje csúcsának tekinti, hogy a Paks II.-nek első alkalmazottja és vezetője
lehetett, és bízik abban, hogy az új blokkok építése és
üzembe helyezése során is ugyanolyan lelkesen folyik
majd a munka, mint annak idején 1984-ben a 2. blokk
indításakor.
LAnna

az üzembe helyezésekben és azok előkészítésében.
Az 1. blokk üzembe helyezésekor primer köri gépész
és átrakógép-operátor voltam. A 2. blokk üzembe
helyezésekor előbb primer köri főgépészként, majd
betanuló reaktoroperátorként tevékenykedtem. A 2.
blokk párhuzamos kapcsolásakor éppen műszakban
dolgoztam, már rektoroperátorként. Feladatom volt a
párhuzamos kapcsolás reaktoroldali elősegítése. Minden szakma tette a dolgát a blokkvezénylőben, hisz
ezt csak csapatmunkában lehetett végezni. Hajnali két
órára, amikor is összeálltak a feltételek, és megtörtént
a párhuzamos kapcsolás, már igen izgatottak és egyben jólesően fáradtak is voltunk. Ez az esemény az
üzembe helyezésnek egy fontos állomását jelentette.
Számos jelentős feladatot, programot kellett elvégez-

ni előtte és utána is. A későbbiek során technológus,
majd a 2. blokk reaktoros üzemeltető művezetője lettem. Ebben a munkakörömben dolgoztam nyugdíjazásomig, 2006. év végéig.
Nyugdíjas éveimet aktívan töltöm. Régi kollégáimmal rendszeresen találkozom. Feleségem az erőmű
újságjának főszerkesztője. Péter fiam szintén az erőműben dolgozik, két és fél éves kisfia mellé nemrég
megszületett a kistestvér, Fruzsina. Endre fiam Budapesten dolgozik, kisfia, Marci tízéves. Nagy öröm számomra, amikor összegyűlik nálunk a család, és unokáim vígan játszanak a családi házunk udvarán.
LAnna

Sokéves műszakba járás után 1980-ban került át
a szimulátorra, ahol instruktorként tanította a blokkvezénylői személyzetet egészen a 2011. évi nyugdíjba
vonulásáig.
A 2. blokk üzembe helyezése során 1. blokki blokkügyeletesként tevékenyen (túlórában) részt vettek a 2.
blokki rendszerek főbb üzembe helyezési folyamataiban – emlékszik vissza. Tapasztalataikkal kisegítették
a 2. blokki frissen vizsgázott vagy még éppen vizsga
előtt álló kollégákat. Az így történt szerencsés helyzet
folytán kisegítő blokkügyeletesként részt vehetett ebben a fontos műveletben.
Munkája elismeréseképpen 1995-ben Céggyűrű kitüntetésben részesült.
Manapság a házuk körüli teendőkkel és kertészkedéssel tölti szabadidejét. Kertészkedni mindig is szeretett, mondja, és ezt nagy kertükben kedvére meg is
teheti. Esténként szívesen ül a számítógép elé és tölti
idejét internetezéssel.

Felesége, aki a radiokémiai területen laboráns csoportvezetőként dolgozott, ma már szintén nyugdíjas, és nagyon élvezi az otthoni foglalatoskodást. Két
gyermekük, Dávid és Dóra diplomát szereztek, és már
munkába álltak.

Gyöngyösiné Nyul Petra

A Paksi Atomerőmű Vállalathoz ezredik belépőként az üzemviteli területen kezdte atomerőműves pályafutását. Nagy
Sándor sok kollégájával együtt
részt vett a külföldi betanulásokban, ismeretet, tapasztalatot
szerzett orosz, német és finn erőművekben. Blokkügyeletesként tevékenykedett az 1. blokk, ügyeletes
mérnökként a most jubiláló 2. blokk indítása idején,
és aktív részese volt a 3. és 4. blokk üzembe helyezésének is Az idők folyamán egyre magasabb beosztásokba került, majd betöltötte a vezérigazgatói posztot
is. Jelenleg az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatója.
Lovászi Zoltán
– Az épülő atomerőműről
30 évesen hallottam. Pécsett
éltünk, és ott érlelődött meg
bennem a váltás gondolata.
A szakmai és a munkahelyi hos�szú távú perspektíva, amit akkortájt az atomerőmű lehetőségei kínáltak, számomra igen vonzó volt. A vegyipari
gépésztechnikusi végzettségem és az egészségügyi
alkalmasságom megfelelt a céges elvárásoknak. 1979.
január 8-án léptem be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz,
a Reaktor Osztályra, mint primer köri főgépész. Elkezdődött a tanfolyamok, külföldi betanulások, vizsgák
többéves folyamata. A tanulás mellett vettem részt
Czekmeister Sándor
Leninvárosban járt középiskolába, majd Miskolcon szerzett
technikus minősítő oklevelet.
Első munkahelye 1974-ben a Tiszai Erőműben két évig a régi,
majd két évig az új erőműben
volt. 1979-ben iparágon belüli
áthelyezéssel került Paksra.
Az atomerőműben az üzemviteli területre nyert felvételt, s hosszú-hosszú éveken át itt tevékenykedett.
Az első operátorok csoportjába tartozott. A primer
körben kezdett dolgozni reaktoroperátorként, később
primer köri műszakvezetőként folytatta pályáját. Majd
amikor megalakult az E műszak, blokkügyeletesi munkakörbe került. Aztán – a műszakozással eltelve – volt
egy néhány éves kitérője a beruházáson, de ott is az
üzemvitelhez kapcsolódtak feladatai, a 3. és 4. blokk
üzembe helyezési próbái.

fotó: Deák Hunor

A legnagyobb kihívást a maga újszerűségével az 1.
blokk jelentette. A 4. blokknál pedig az volt a jó, hogy
befejeződtek az üzembe helyezések, és már mind a
4. blokk esetében a termelésre koncentrálhattunk, és
igazi bevétellel, jövedelemmel rendelkező céggé váltunk.
Az 1. blokk üzembe helyezése tartott a leghosszabb
ideig, ami a maga módján természetes is, a 2. blokké,
valamint az 3. és 4. blokké már nem igényelt annyi
időt.
Én akkor nyugodtam meg igazán, amikor a főjavítások során miután darabjaira szétszedtük a berendezéseket, azokat rendben összeraktuk, és jól működtek,
minden a helyén volt. Számomra rendkívül jó érzés
volt, megnyugvással és büszkeséggel töltött el, hogy

fotók: Wollner Pál

Pónya József nyugalmazott vezérigazgató
– Mindegyik párhuzamos
kapcsolás során, így a 2. blokki
esetében természetesen megvolt az az izgalom, hogy vajon
minden a terv szerint, rendben,
jól fog-e működni. Számomra
a különösebb izgalmat az is jelentette, hogy a 2. blokk indításával nagyobb lett a felelősségünk, mert már két blokkra kellett ügyelnünk,
két blokkal üzemelő erőmű volt az irányításunk alatt.
Az építkezés során kevesebb teher volt rajtunk, mert
akkor az építők viselték a felelősség súlyát, az új blokk
indítása után viszont minden ránk hárult.

Anyagvizsgálathoz előkészített gőzfejlesztő a 2. blokkon
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A Sárospatak melletti Vajdácskán 1957-ben született. Miskolcon tanult gépészetet, majd
Leninvárosban, a Tiszai Erőműnél helyezkedett el gépészként.
Paksra 1978-ban került, egy barátja invitálására. Itt a Turbina
Osztályra vették fel. Kezdetben a Szovjetunióban folyt
a betanulás. Érdekes volt számára az akkori világban
a külföldre utazás, a sok új ismeret, a különlegesnek
érzett atomerőmű magával ragadta – meséli. Később
eljutott csehszlovák és NDK-s atomerőműbe is. Pakson
az 1. blokk indításakor turbinaoperátorként vett részt
a műveletekben. A 2. blokk indítására kijelölték beBakos Gyula
Szigetváron született 1959ben. Pécsett érettségizett, Kecskeméten szerzett gépgyártás-technológus üzemmérnök
diplomát. Szakmai gyakorlata
helyszínén, az Építőgép Gyártó Vállalatnál kezdett dolgozni.
Nyolc hónap után figyelt fel a napilapokban a paksi
atomerőműves hirdetésekre. Hajtotta a kíváncsiság és
a biztos megélhetés lehetősége. Elhagyva a tervezői
asztalt, munkaruhát és bakancsot húzott, és 1983. május 2-án munkába állt a Paksi Atomerőmű Vállalatnál
primer köri gépész munkakörben a 2. blokki „A” műszakban.
Cserny Ferenc
– Az erőműbe 1982-ben jöttem a Gyár- és Gépszerelő Vállalattól. Gyár- és gépszerelő mérnök vagyok. Az erőműben a 1.
blokknak a meósa lettem. Primer
köri gépésznek vettek fel, majd
Greiswaldban szimulátoros betanuláson jártam. Itt voltam a paksi erőműben katona
is, utána átkerültem a 2. blokkra, később reaktoroperátor lettem, utána blokkügyeletes voltam tizenhat éven
keresztül, innen az RTO-ra mentem át, és itt vagyok
csoportvezető. Tizenkilenc éven át dolgoztam három műszakban, elég volt. Büszke vagyok rá, hogy az
atomerőmű dolgozója lehetek. A 2. blokk indulásánál
Herman Géza
– A 2. blokk indulásánál a funkciópróbát a generátornál Kovács
András vezette az egyik gépnél,
a másiknál pedig én. A villamos
szakterület kapcsolja párhuzamosan a generátorokat, igazából
a blokk energetikai indításának
utolsó momentumát a villamos labor végezte el. Akkor félóra üzemeltetés után észrevettük, hogy nem jó
a teljesítményirány, ekkor korrigáltunk, és ettől kezdve rendben volt minden. A villamos próbákat mindig
a blokkvezénylőből irányítjuk. A próbák alatt érkezett
a küldöttség a blokkvezénylőbe. A három-négyórás
próba utolsó momentuma a párhuzamos kapcsolás,
előtte a villamos próbákkal ellenőriztük az áramváltók, feszültségváltók állapotát, a villamos védelmeket.
A küldöttség akkor szokott megérkezni a helyszínre,

tanuló blokkügyeletesnek. Ez elsősorban primer köri
betanulást jelentett, és részben más jellegű volt, mint
manapság, hiszen a végszereléshez, melegjáratáshoz,
majd az indításhoz kapcsolódó üzemeltetői tevékenység mellett végezte. Többször előfordult, hogy a primer körben a gépészekkel készített elő egy munkát
(rendszerindítást, szivattyúpróbát), majd irány vett
a blokkvezénylő felé, hogy az ottani történéseket is
lássa, ismerje. A jogosító vizsgát az orosz szakértők
jelenlétében tette le. Felidézi, hogy az orosz fizikustól
nagyon tartottak, ám a vizsgán kiderült, mégsem „emberevő”. A 2. blokk indításáról a folyamatos, feszített,
de ütemes munka és az idő gyors haladása jut eszébe.
A nagy folyamatok (fizikai indítás, párhuzamos kapcsolás, a 100%-os teljesítmény elérése, a próbaüzem)

gyorsan lezajlónak tűntek, mindennap volt tennivaló.
Az üzemeltetés során adódott néhány érdekes üzemzavari helyzet, ami ma is él benne.
Későbbiekben a 3. blokk indításába is bedolgozott
a magyar blokkszámítógép sémaképeit tervező, megrajzoló csoportban.
1989-től 20 évig a szimulátoron instruktorként végezte feladatait. Jelenleg a Műszaki Igazgatóságon
szakértőként a MÜSZ karbantartása a feladata.
Pakson él, szabadidejében rendszeres látogatója az
uszodának, nyáron a Dunára jár, szeret evezni és kerékpározni, de a kirándulás, túrázás sem áll távol tőle.

Gyöngyösiné Nyul Petra

A folyamatos váltóműszak, a bezártság, a zegzugos
primer köri folyosók okozta kezdeti nehézségeken a
már tapasztalt műszakbeli kollégák segítették át. Közülük már sokan nincsenek velünk (Mihály László, Szalai Dezső, Forgó István).
Ma is él benne, amikor Lovászi Zolival éjszakánként
böngészték a csöveket a segédépületben. Már vizsgázott gépészként és reaktoroperátorként érte meg a 2.
blokk indítását. Ez azért volt izgalmas, mert az addig
eltelt másfél év alatt jól eligazodott a technológiában
és volt rálátása a vezénylőben folyó munkára.
Mint primer köri főgépész 1985-ben került az
üzembe helyezés alatt álló 3. blokkra, melynek indulásakor már reaktoroperátor volt. Pár évet a 4. blokkon
is eltöltött ebben a munkakörben, amikor lehetőséget

kapott blokkügyeletesi betanulásra. Blokkügyeletesként 1995-ben tért vissza a 2. blokki „E” műszakba a
következő 13 évre.
Újabb váltás következett 2008-ban, nyugodtabb
időszak kezdődött az életében. A MIG ÜHP-hez került
VBJ-csoportvezetői munkakörbe. Ahogy az üzemviteli,
úgy e területen is megtalálta az érdekeset, izgalmasat.
A munkája mellett most már több a szabadideje.
A két gyermeke felnőttként önálló életet él. Gyula nagyon szeret olvasni, utazni. Fontos számára az aktív
pihenés. Érdekeli az informatika, a számítógép, a különböző programok kipróbálása. Régi szenvedélye a
fotózás, rengeteg fénykép, album és digitális felvétel
birtokosa. A jövőre nézve is sok elképzelése, terve van.

Gyöngyösiné Nyul Petra

a primer köri berendezéseket kezeltem gépészként.
Az indulás, a párhuzamos kapcsolás viszonylagosan
rendben ment, mert a berendezések előtte be lettek
állítva, nem volt olyan sok munka a primer körben akkor már. Az 1. blokk melegjáratásakor kerültem ide, akkor ismertem meg a berendezéseket. A 2. blokk sokkal
simábban ment, mert akkor már volt tapasztalat. Abban az időben még nagy focicsaták zajlottak a lifttel
szembeni helyiségben – amikor nem volt annyi munka –, a két blokk személyzete játszott egymás ellen.
Az 1. blokkal kapcsolatban van egy történetem, amit
most felidézek, és egyben így utólag is elnézést kérek Pónya József úrtól az akkori viselkedésemért. Az 1.
blokkot zártuk az indulás előtt, és ő személyesen ellenőrizte a helyiségeket, de erről én nem tudtam. Szóltak

a dozimetriáról, hogy valaki az ajtókat nyitogatja, próbálja a zárakat kinyitni. Engem küldtek le, hogy nézzek
utána. Amikor összetalálkoztam vele, eléggé udvariatlan stílusban beszéltem vele. Utána tudtam csak meg,
hogy ő a vezérigazgató. Azóta is bennem van, hogy
túlreagált dolog volt a részemről. Én is a munkámat
végeztem, és mint kiderült ő is, hisz ellenőrizte, hogy
jól végezzük-e a feladatunkat, hogy valóban minden
hermetikusan zár-e, rendben van-e minden.

Wollner Pál

mikor mi azt mondjuk, hogy a gombot kell nyomni és
a párhuzamos kapcsolás indul. Visszaemlékezve mind
a nyolc generátornál részt vettem a forgógépes próbáknál, az indításoknál. A személyzet tudta a feladatát, teljesen normális kapcsolás volt, írott programok
alapján dolgoztunk. Valóságban mindig az első párhuzamos kapcsolásra érkezett meg a küldöttség a blokkvezénylőbe.
1982 májusában kerültem az erőműbe, a
DÉDÁSZ-tól jöttem át. 1984 óta a villamos labort vezetem folyamatosan. Az a technika, amit az oroszoktól
kaptunk az az ötvenes-hatvanas évek technikája volt.
Ezeket a megszakítókat folyamatosan cseréltük le korszerű ABB típusú megszakítókra. A mai fiataloknak azt
üzenem: kitartás kell a munkához és a szakma szeretete.

Wollner Pál

fotó: Deák Hunor

Göttli József
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TECHNOLÓGIAI OKTATÁSI OSZTÁLY

fotók: Bodajki Ákos

Lukács Péter

Kaluzsnyiné
Galajda Györgyi

osztályvezető

Péter Szekszárdon
nőtt fel. Itt végezte
el a Rózsa Ferenc
Szakközépiskola gépész szakát, majd a Dunaújvárosi Főiskolán
szerzett karbantartó üzemmérnöki diplomát. Első munkahelye a Paksi Atomerőmű,
ahol a karbantartás műszaki előkészítésen
helyezkedett el 1984-ben. A Bázison végzett
14 évnyi munka után az Armatúra Karbantartó Osztály üzemvezetői feladatainak
végzésére kapott felkérést, 2 év múlva pedig
műszaki főszakértő lett. 2004-től részt vett
a Helyreállítási Projekt munkáiban. Ennek
lezárultakor, 2007-ben nevezték ki a Technológiai Oktatási Osztály élére.
Az osztály, illetve az általa működtetett
Karbantartó Gyakorlóközpont (KGYK)
1997-ben történt létesítésének alapcélja az
volt, hogy a szakemberek inaktív (sugárzásmentes) körülmények között gyakorolhassák be a blokkokon végzendő szerelési, karbantartási feladatokat. Az erőmű
építésében és a nullrevíziókban résztvevő
munkatársak ugyan még mindezek során
a „helyszínen” megszerezték a szükséges
gyakorlatot, ám az egyre nagyobb arányt
képviselő új kollégák képzése érdekében –
akik már nem vagy csak korlátozottan tartózkodhatnak az üzemelő blokkok egyes
helyiségeiben vagy berendezései közelében
– rendkívül hasznos volt egy ilyen „gyakorlópálya” kialakítása. Ebből a szempontból
szerencsés egybeesésnek nevezhető, hogy
az ez idő tájt leállított lengyel és német
atomerőmű-beruházásoktól be lehetett szerezni a szükséges inaktív berendezéseket
(többek között a reaktort és a hozzá tartozó
főberendezéseket is).
A KGYK, illetve az itt folyó gyakorlati
oktatás kezdetben inkább gépészetorientált
volt, de idővel a villamos szakmák is egyre
nagyobb teret nyertek, az elméleti képzések
pedig az erőmű teljes szakmai spektrumá-

ra biztosítottak. Az osztály, illetve a KGYK
működésének egyik legfontosabb eredménye a mára már teljesen kialakított hierarchikus, differenciált (különböző modulokból álló, egymásra épülő) képzési rendszer,
és az ehhez kapcsolódó vizsgarendszer,
amelyek a kézenfekvő szakmai szempontokon túlmenően a jogi, hatósági kötelezettségeknek is eleget tesznek.
A KGYK-ban folyó képzéseket és a megfelelő vizsgákat nem csupán az atomerőmű saját munkavállalóinak, hanem a beszállítók alkalmazottainak is teljesíteniük
kell. Ilyen módon biztosított, hogy adott
berendezéseken, illetve feladatkörökben
csak megfelelő kompetenciával rendelkező dolgozók végezhessenek munkát. Ebből
fakadóan a KGYK-ban zajló tevékenység a
munka- és biztonsági kultúra szinten tartásának és javításának egyik nélkülözhetetlen
záloga is egyben.
A szervezet jövőre vonatkozó szakmai
tervei – amint az osztály vezetője elmondta – a Paks II-höz kötődnek elsősorban:
a KGYK-nak a létesítendő új blokkokhoz
kapcsolódó képzésekben is oroszlánrésze
lesz. Ennek természetszerű vonzata a központ és az oktatói stáb bővítése. Ugyancsak
tervben van a már az eddigiekben is sikeres
nemzetközi képzések továbbfejlesztése (az
itt tanult és gyakorlatozott orosz, vietnámi és szlovák kollégákon túlmenően mind
nagyobb nemzetközi érdeklődés övezi a
KGYK szolgáltatásait), a középiskolai képzésekkel és a felsőoktatással ápolt szakmai
kapcsolatok és együttműködés kiszélesítése, valamint az atomerőműben folyó összes
szakmai képzés ide koncentrálása.
Péter a szabadidejében szívesen hallgat
zenét, szeret motorozni, utazni, kirándulni.
A magyar tájak, az olasz és horvát városok
egyaránt kedvenc úti céljai közé tartoznak.

Prancz Zoltán

HR-koordinátor

Kárpátalján, Ungváron született 1954. június 4-én. Magyarországra 1975-ben települt
át. Iskoláit Ungváron, illetve Magyarországon végezte, diplomáját
Szombathelyen szerezte meg felnőttképző szakon. Emellett felsőfokú
szakképesítéssel is rendelkezik mint oktatásszervező és vezető.
Az atomerőműbe a Vegyépszer révén került 1979-ben. Előtte az
Orenburgi gázvezeték magyar szakaszain dolgozott, 1983-ban pedig felvették az ERBE-hez, az akkori tolmács csoporthoz. Ez egy nagyon szép időszak volt az életében, hiszen a beruházás alatt sikerült
az erőmű szinte minden területét megismernie. 1985-ben vált a Paksi
Atomerőmű Vállalat dolgozójává, és azóta is az erőmű állományában
dolgozik. Munkáját a Beruházási Igazgatóságon kezdte, majd az akkori Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályon folytatta. Ezt követően, 2000 januárjában került a Karbantartó Gyakorlóközpontba
(KGYK), ahol azóta is dolgozik.
Jelenlegi beosztása HR-koordinátor, feladatai közé tartozik többek
között a KGYK-ban zajló központi, főosztályi és osztályszintű képzések előkészítése, szervezése, koordinálása, ami napi kapcsolatot jelent
az előadókkal, hallgatókkal, résztvevőkkel. Emellett még feladatai
közé tartozik az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI)
és a határon túli diákok nyári szakmai gyakorlatának koordinálása.
A KGYK kiemelt feladata a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Többek
között a Vietnámból érkezett egyetemi tanárok, hallgatók, oktatók
atomerőműves betanuló képzése is. Munkahelye állandó helyszíne
a hazai és nemzetközi szakmai szimpóziumoknak, így gyakorta fogadnak magas rangú politikai és szakmai delegációkat, személyeket.
Úgy gondolja, hogy az itteni munkáját csak elhivatottan és elkötelezetten lehet végezni. Szereti a munkáját, szereti azt, amit csinál, de az
eredmények elengedhetetlen része a jó csapatmunka. Munkája során
többször részesült írásos és szóbeli elismerésben is.
Györgyi férjezett, két gyermeke van. Férje a GD Gép és Daru Kft.
kirendeltségvezetője. Fia 34 éves, egy budapesti cég kereskedelmi igazgatója, lánya 27 éves, jelenleg külföldön dolgozik és mellette
nemzetközi kapcsolatokat tanul. Ebben az évben megszületett az első
unokájuk Bence, aki nagy boldogságot jelent most számukra. Családjukban törekednek arra, hogy a közösen eltöltött idő tartalmas és
vidám legyen. Családi házban laknak, egyik kedvenc időtöltése a kert
és a virágok, azok gondozása. Szeret olvasni, színházba járni, énekkarosként a református gyülekezet kórusában énekelni, lehetőség szerint utazni, zenét hallgatni, ami lehet komoly vagy könnyű is.
Úgy gondolja, a legfontosabb dolog az életben, hogy önmagunkkal
és másokkal harmóniában éljünk.
OrbánO

Nagy Péter
Kolozsváron született 1968ban, itt is nőtt fel, iskoláit is itt
végezte. A Kolozsvári Műszaki
Egyetemen szerezett gépészmérnöki diplomát, amit a Budapesti Műszaki Egyetem
honosíttatott.
1993-ban költözött Magyarországra, és kezdett dolgozni a Paksi Atomerőműben a karbantartás területén
előkészítő mérnök beosztásban. Nyolcévi „külsősség”
után 2001-ben „ért PA Rt.-ot”. A Karbantartási Igazgatóság (KAIG) Szerviz Főosztályon főtechnológusi beosztásban technológiai koordinációs, műszaki
ellenőrzési feladatokat látott el. Többek között részt
vett a műszaki dokumentációk, szabályozások kidolgozásában és egyeztetésében, a csővezeték- és csőtartó
műszaki felülvizsgálatokban, az üzem közbeni tömörtelenségelhárítási eljárások (Kautasit/Furmanite) fejlesztésében, a Földrengésvédelmi Projekt munkáiban.
2007 óta a Karbantartó Gyakorlóközpontban
(KGYK) dolgozik műszaki szakértő beosztásban. Még
KAIG-os korában részesült atomerőművi minősített

oktatói képzésben, amit itt is kamatoztat. A KAIG részéről WANO-kapcsolattartó, ami elsősorban azt jelenti, hogy a karbantartásra vonatkozó nemzetközi
atomerőműves események feldolgozásában és oktatásában vesz részt.
Angol nyelvtudásának köszönhetően viszonylag sok
nemzetközi szakmai fórumon vett részt, és a külföldi
látogatók többségét vezeti körbe a KGYK-ban. 2007
óta évente 1-2 WANO- vagy OSART-vizsgálatra is eljut, ami mindig nagy kihívás számára. A külföldi utak
során szerzett tapasztalatokat is igyekszik megosztani
kollegáival az erőmű más szakterületein. Alkalmanként az Oktatási Főosztály munkáiba is bekapcsolódik,
legutóbb például a Tudásmenedzsment Projektbe.
Pakson lakik egyedül egy kertes házban. Szabadidejét szívesen tölti ott, illetve a szabadban kirándulással
és sportolással. Szereti a mozgást, legfrissebb hobbija
a néptánc. Szerinte a legfontosabb az életben, hogy jól
érezzük magunkat, harmóniában a természettel.
OrbánO

fotó: TLK archívum
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Borsodi Barna Zsolt
vezték ki. Mint mérnöktanár, feladatot kapott az osztály szinten tartó képzéseinek szervezésében és egyes
témakörök oktatásban is. Ebben az időben – Csernobil
után – szükségszerű tendenciaként jelentkezett a világ
atomerőműveiben a biztonsági kultúra színvonalának
általános emelése, az atomerőművekben folyó képzési
tevékenység célzottabbá tétele. Erre a feladatra a Paksi
Atomerőműben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség támogatásával Oktatási Modell Projekt alakult.
Mindezen előzmények nyomán kollégánk részmunkaidős feladatot kapott az oktatási modellprojektben.
Részt vett a SAT alapú oktatásfejlesztés elemzési, tervezési és végrehajtási fázisaiban, egyes kiemelt karbantartói munkakörök feladat- és kompetenciaelemzésében, a
feladatok ellátásához szükséges kompetenciák, oktatási
célok megfogalmazásában, tananyagok írásban. A Karbantartó Gyakorlóközpont építése éppen folyamatban,
az ezt üzemeltető osztály, dr. Babos Kálmán vezetésével éppen alakulóban volt. Nem meglepő tehát, hogy
ismét teljes munkakörváltásra került sor. Kollégánkat
1996-ban a KGYK vezető oktatójává nevezték ki, részt
vett a KGYK létesítésének üzemeltetői felügyeletében,

a létesítmény műszaki átvételében, berendezésében, a
tantermek oktatástechnikai felszerelésében, a tanműhelyek felszerszámozásában és a karbantartás-oktatás
beindításában is. Ez az időszak mondhatni a KGYK
hőskora volt.
Kollégánk jelenleg a KGYK műszaki fejlesztéseiben,
az épület fenntartásának és karbantartásának szervezésében, az oktatási feltételek biztosításában és természetesen az oktatásban vesz részt. Ezt a rendkívül széles
körű tevékenységet immár önálló mérnöki munkakörben végzi. Mint mondja, kicsit a gyerekének érzi a
KGYK-t. A fizikai-szellemi létesítés hatalmas csapatmunkájában neki is óriási része volt, az épülettől az
oktatási kultúra kialakításáig, így nem csoda, hogy érzelmileg is kötődik hozzá, és teljes lojalitással dolgozik
érte.
Barna a szabadidejét is sokrétűen tölti. Szereti a kétkezi munkát, mint mondja: abban is megtalálja az örömet, a szépséget. Vonzódik a zenéhez, a vizuális művészetekhez, korábban grafikákat, optikai artikulációkat
készített, nonfiguratív képeket festett, ma idő hiányában inkább fényképez, ha teheti. Feleségével jól kiegészítik egymást, négy gyermek édesapja, és egy unoka
boldog nagypapája. Szeret főzni, szabadidejét legszívesebben családja körében tölti.

Prancz Zoltán

a TÜV Rheinland Inter Cert (európai tanúsító szervezet) tanfolyamain is részt vett, ahol a minőségirányítási megbízott képesítéstől egészen a minőségirányítási
vezető belső auditor szakképesítésig jutott. Az oktatási
szervezetet erősítve oktatói szerepkörével az atomerőművi minősített oktatói képesítést is megszerezte.
Ezt az időszakot zárta 2006. november elsejével, és
atomerőműves állományba került. Innen kezdődtek a
szakmai ismeretszerzések, a Minőségbiztosítási Osztályon közreműködőként részt vett beszállítói auditok
végzésében. Hosszabb időt töltött a Minőségellenőrzési Osztályon, amely után sikeresen letette az operatív irányító csoportvezető hatósági jogosító vizsgát is.
Aktív szerepet vállalt az Oktatási Főosztálynak a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által folytatott intézményakkreditációs eljárás követelményeinek sikeres
teljesítésében. Huszonnyolc képzési programot akkreditáltak, amelynek a kidolgozásában közreműködött.
Feladata volt a képzések értékelési rendszerének kidolgozása. Aktív oktatói szerepet vállal a belépő dolgozók
képzésében és a karbantartó személyzet központi szin-

ten tartó képzéseinek koordinálásában. Munka mellett
végezte el Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán az okleveles műszaki menedzser - termelés és minőségmenedzsment szakirányt. Tavaly középfokú angol nyelvvizsgával egészítette ki az eddigi
nyelvismeretét a német nyelv mellé.
Zsolt Tolnán él, 2006 óta egy saját lakásba költözött.
Másfél éve él együtt boldog kapcsolatban barátnőjével,
és már tervezgetik a családalapítást.
Életének nagy részét a sport töltötte ki. 1992-ben lett
igazolt kajakos versenyző, és 17 évig versenyzett. Több
bajnoki címet nyert és válogatott kerettag is volt, a legjobb eredménye pedig EB III. helyezés maratoni távon.
Mindez 2008 körül megszűnt, azóta is jár rendszeresen
edzeni, de versenyszerűen már nem sportol. Átvette a
helyét a vitorlázás, ennek szenteli a szabadideje nagy
részét. Versenyre nem jár, inkább barátokkal vitorlázik
és kikapcsolódik. Legfontosabb dolog az életében, hogy
boldog és kiegyensúlyozott lehessen. Mindig legyen valami cél, ami az életben előre viszi.
OrbánO

önálló mérnök

Kollégánk
Salgótarjánban
született, s a szomszédos Kisternyén töltötte gyerekéveit.
A salgótarjáni építőipari szakközépiskola elvégzése után Pécsett, a Pollack Mihály
Műszaki Főiskolán szerzett mérnöktanár és építészmérnök képesítést. Tanulmányai befejeztével a Paksi
Atomerőműben helyezkedett el: a Beruházási Igazgatóságra nyert felvételt 1986-ban. Kezdetben az épülő
3. és 4. blokk beruházásán, majd az akkor tervezett
2x1000 MW-os bővítés előkészítésében, az amerikai
BECHTEL cégtől vásárolt nagyberuházás-irányítási
rendszer honosításában vett részt. A bővítés leállítását
követően teljes munkakörváltásra került sor. 1991-től,
a Karbantartási Igazgatóság Reaktor Karbantartó Osztály ez idő tájt alakuló előkészítő csoportjában előkészítő mérnökként folytatta pályafutását. Itt betanulási
célból részt vett a blokkok helyszíni főjavítási, karbantartás-szerelési munkáiban, testközelből ismerte meg
az erőmű primer köri technológiai rendszereit, berendezéseit, a karbantartás technológiáit, folyamatait.
1993-ban az RKO műszaki csoportjának vezetőjévé ne-

Mátrai Zsolt
szakterületi mérnök

Szekszárdon született 1981ben, Tolnán végezte az általános iskolát és a gimnáziumot is.
1999-ben nyert felvételt Győrbe, a Széchenyi István Főiskolára, ahol műszaki menedzser szakon - minőségbiztosítási mérnök szakirányon
diplomázott.
2002-ben került kapcsolatba először a Paksi Atomerőművel, főiskolai gyakorlati félévét itt tölthette el és
itt írhatta meg a diplomamunkáját, az akkori karbantartási igazgató szakmai támogatása mellett.
2003. július 1-jével nyert felvételt a Technológiai
Oktatási Osztályra (TEOO), a Karbantartás Gyakorló
Központba (KGYK) ATOMIX-esként, minőségbiztosítási mérnök beosztásba.
Az első időszak a betanulásé volt, elvégezte az erőműves alaptanfolyamokat, minőségbiztosítási vonalon

Szabó Zoltán

fotó: TLK archívum

főtechnológus

1967-ben Debrecenben született,
kisgyerekkorát Létavértesen töl
tötte. 1978-ban költöztek Berettyóújfaluba, innét középiskolai tanulmányait követően a dunaújvárosi főiskola gépészmérnök,
műszaki tanár szakára került. A képzés érdekessége, hogy
ők voltak az országban az első olyan műszaki tanárok,
akik már informatika tanári képesítést is szereztek. A főiskola befejezése pont a rendszerváltoztatás időszakára
esett, így az elsők között szembesült a leépítések, a munkahelyek megszűnésének következményeivel. Kelet-Magyarországon csak a rendőrségen tudott elhelyezkedni. Bár
soha nem akart – teszi hozzá –, de nyomozó lett, elvégezte
a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi nyomozói szakát.
1993. januárjában Paksra költözött, majd 1995 júniusában a Dunacenter Kft. alkalmazottjaként - az armatúra
karbantartó osztályán - technológus mérnöki munkakörben vette kezdetét atomerőműves pályafutása. Itt ismerte
meg az atomerőművi karbantartás folyamatát, rendszerét. Kiemeli, hogy nagyon jó tanítóikra talált kollégái és
Németh Gábor személyében. Rövid időn belül az első IBJ
armatúrákkal kapcsolatos összeállítását végezte a napi
munka mellett. 1996 januárjától pedig megbízást kapott
az Oktatási Modell Projektben a szakterülethez tartozó,

biztonság szempontjából meghatározó munkakörök SAT
elemzésének végzésére. Nagy kihívás volt ez, teljesen új
szemlélet szerint kellett a munkakörök elemzését elvégezni, és ebből kialakítani egy képzési rendszert. A karbantartás területén ez akkor kuriózumnak számított.
1996 őszén felkérték, hogy menjen át az alakuló karbantartás oktató osztályra oktató mérnöknek. A KGYK akkor
épült, be kellett rendezni, ki kellett alakítani a teljes karbantartói képzési rendszert. Borsodi Barnával ők ketten a
KGYK kezdetétől itt dolgoznak, lényegében a saját teremtményüknek tekintik minden hibájával együtt, de nagyon
büszkék rá.
2007-ig csoportvezető, ma főtechnológus munkakörben
dolgozik. 2008-ban elvégezte a PTE felnőttképzési szakértői képzését is.
Jelenleg a karbantartó személyzet képzés-fejlesztésével,
-rendszerével, a képzés szabályozási rendszereivel, valamint az AKO és beszállítói köre személyzetének a betanító
és szinten tartó képzéseivel foglalkozik.
Felesége Szabóné Nagy Kollár Gertrúd az MVMI
Zrt.-nél osztályvezető. Három fiúgyermeke van: Zoltán
22, Zalán 13, Zétény 7 éves. Hobbija a családja. Számára
nagyon fontos magyarsága. Különösen érdekeli a magyar
nép őstörténete, ezzel kapcsolatosan sokat olvas. Az utóbbi időben fafaragással kezdett foglalkozni, nagy álma egy
saját készítésű székely kapu.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Régi motorosok

Szakmák az atomerőműben
zővé vált. Minden részterület egyre inkább teljes munkaidős figyelmet igényelt, ezért Ferenc fő szakterülete a
tűzjelző rendszer lett. A szervezeti átszervezések során a
hírközlés több főosztályhoz is átkerült.
– A terület fontosságát jelzi, hogy szakmailag minden
beruházásban érintettek vagyunk, a hírközlésen dolgozó
munkatársak beruházók, műszaki ellenőrök, üzemeltetők és karbantartók is egyben – tette hozzá.
Munkája során a tűzjelző rendszer komplexitása (az
oltásvezérlések az armatúrákat, az ajtó nyitó-záró funkciókat, a zsalumozgatást, a szellőzéseket, hang/fényjelzőket is működtetik) miatt sok társosztállyal kell folyamatosan tartania a kapcsolatot. Emlékezetesebb feladat
volt számára a tűzjelző rendszer teljes rekonstrukciója
(Cerberus AlgoRex rendszer), illetve a TOPSYS Tűzjelző
Felügyeleti Rendszer kiépítése, illetve annak az elmúlt
hónapban megvalósult bővítése. Ennek eredményeképpen a számítógépes felügyeleti rendszer már a vezénylőből és a tartalékvezénylőből is kezelhető, minden esemény, információ, térkép megjeleníthető, naplózottan
elérhető, kereshető, ami nagyban megkönnyíti a tűzjelző
rendszer kezelését, használatát.
Ferenc 2013-ban Igazgatósági Nívódíjban részesült,
idén érte el a 30 éves törzsgárda tagságot.
Felesége, Marika a Mezőföldvíz Kft.-nél vegyész technikus, két lánya közül a kisebbik, Claudia védőnő Dunaújvárosban, az idősebb, Kornélia orvosdiagnosztikai analitikusként dolgozik Pécsett.
Szabadidejében a számítástechnika mellett kedvenc
időtöltése a (biritói tavak mögötti) Pörösön lévő tanyája,
ahol főleg gyümölcsöt – cseresznyét, meggyet, barackot,
epret –termeszt.
Nagy öröm számára, hogy két hónapja büszke nagypapa.

Kárpáti Viktor

Fiataljaink
Bemutatjuk
Páskuly Bianka

humánpolitikai előadót
fotó: Bodajki Ákos

Az erőműbe újonnan be‑
lépő munkatársainkat be‑
mutató állandó rovatunk
következő szereplője a
Humánpolitikai Főosztály
Munka-és Személyügyi Osztályának humánpolitikai
előadója.
Bianka Szekszárdon született, gyermekkorát Pakson
töltötte. Az általános iskolát követően a Vak Bottyán
Gimnáziumban tanult tovább. Az érettségit már az
ESZI-ben szerezte meg, majd annak iskolarendszerű
képzésén idegen nyelvi titkár végzettséget is szerzett,
ahol az Országos Szakmai Tanulmányi versenyen elért
kiváló eredményére való tekintettel felmentést kapott
a vizsga alól. Ezt követően a Dunaújvárosi Főiskola andragógia szakára nyert felvételt. A főiskola utolsó harmadában a Paksi Polgármesteri Hivatalnál helyezkedett el
ügykezelőként, ahol 1 évig dolgozott. 2013 novemberében nyert felvételt a HUFO Munka- és Személyügyi
Osztályának Munkaidő Nyilvántartási Csoportjához
humánpolitikai előadó munkakörbe. A közeg nem volt
idegen számára, hiszen korábban gyakornokként már
betekintést nyerhetett a Humán Igazgatóság munkájá-

ba. Atomerőműves kötődése is régre tehető, édesapja
Páskuly Gyula 1985 óta dolgozik társaságunknál, jelenleg blokkügyeletes munkakörben.
Bianka munkakörében a Paksi Atomerőmű munkavállalóinak munkaidő-nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat látja el, ezek közé tartozik a munkaidő-nyilvántartás vezetése, karbantartása, valamint szükség
esetén az adatszolgáltatás a társszervezetek számára.
Mivel napi szinten tart kapcsolatot a munkavállalókkal, valamint munkaidőt és bérelszámolást befolyásoló
adatokkal dolgozik, munkáját értékelve a nyitottságot,
a jó kommunikációs készséget és a precizitást emelné
ki mint munkakörét jellemző legfontosabb ismérveket.
Elmondása szerint a csoportban a munkahelyi légkör kiváló, úgy érzi, jó csapatba került. Kollégái segítőkészek, a beilleszkedés is problémamentesen zajlott
számára. Fontosnak tartja a tanulást és a folyamatos továbbképzést, ezért jelenleg a Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán
mesterképzés keretében tanul emberi erőforrás tanácsadó szakon.
Bianka szabadidejének jó részét a barátnőivel tölti, valamint fontos számára a testmozgás: régebben
versenyszerűen sportolt, most rendszeresen jár konditerembe, illetve ha teheti, a futópályát is gyakran látogatja.
Krausz Attila

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva
itt dolgozó munkatársainkat
mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve
közkinccsé a segítségükkel az
erőmű hőskoráról, amelyek
már csak az ő emlékezetükben
élnek.
Ezúttal Hirt József, az Irányítástechnikai Műszaki Osztály berendezéstechnikusa idézi fel
pályafutását.
Az általános iskola elvégzését követően mindenképpen olyan
műszaki pályát szeretett volna választani, amely érettségit és
szakmát is ad. A tanintézetet 1976-ban megkeresték azzal,
hogy Budapesten az Üteg utcai Erősáramú Szakközépiskolában indul egy új atomerőműves szak, amely érettségit és
szakmát is ad. Elszakadni a családtól, a biztonságtól, egyedül
a fővárosban eleinte nagyon nehéz volt.
Az érettségit követően 1980. augusztus 15-én első munkahelyesként került az atomerőmhöz. Az akkori Folyamatirányítási Osztályon kezdte pályafutását, több végzős osztálytársával együtt. Akkor még igazán nem tudták, hogy mi is fog
rájuk várni.
Az új kollégák nagyon jól fogadták a fiatal csapatot, akik
mindössze 19-20 éves voltak. A 35-40 éves „idősebb” kollégák, mind egyből tegeződtek velük, és nagyon családias volt
a légkör.
Első nagy feladatként „0” revíziókat végeztek a blokkokon, ami azt jelentette, hogy az orosz műszereket, készülékeket, amik beépítésre kerültek, azokat kellett lerevíziózni,
leellenőrizni. Tulajdonképpen az idősebb kollégák is akkor
még csak ismerkedtek a berendezésekkel és a működésükkel.
Ezután a revíziós időszak után, ahogy épült az 1. blokk, kezdődött az üzembe helyezése. Itt volt igazából az első meghatározó élmény, amiben részesült 21 évesen. Amikor a pneumatikus gyorszáróknak voltak az üzembe helyezései, úgymond
megkapta az első nagy feladatot, ami még teljesen ismeretlen volt számára gépészeti, irányítástechnikai szempontból
is. Az egyedi pneumatikus szelepek működése különlegesen
nagy hangjelenséggel járt. A gépész kollégák, akik részt vettek már ilyen próbákon, már alig várták az első működtetési próbákat, és előre jókat kuncogtak rajtuk. Amikor először
működtették a berendezéseket, bizony meghűlt bennük a vér.
Az 50 bar-os levegő lefúvatása nem kis riadalmat keltett.
Összefoglalva az eltöltött több mint harmincéves időszakot, szinte csak kellemes élmények maradtak meg benne.
Az erőmű az anyagi, szociális támogatásokat mindig maximálisan nyújtotta. Erkölcsi elismerésekben is többször részesült, kiváló karbantartó volt és a Céggyűrűnek is tulajdonosa. Józsi úgy gondolja, hogy az osztályuk ennek ellenére még
mindig nagyon összetartó és baráti, a munkatársi kapcsolatuk
kimagaslóan jó, ami a munkájukon is érződik. A jövőre nézve, szeretné még kivenni részét a várható irányítástechnikai
rekonstrukciós feladatokból és a fiatal, műszakból kikerült
kollégáknak átadni az eddigi szakmai tapasztalatait, gyakorlati ismereteit.
Nagy fontosnak tartja a munkahelyet, a családot. Gábor
fia, aki a jelenlegi Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon B
műszakos ügyeletes műszerész, a szakmájában is követője.
Továbbra is szeretne foglalkozni a zenével, már általános iskolás kora óta harsonán játszik, és megalakulása óta a Roger
Schilling zenekar tagja. Újabban a borászkodással is foglalkozik hobbiszinten. Társadalmi funkciója is van, 1998 óta a
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.
Próbálja úgy beosztani a mindennapjait, hogy a magánélet
és a munkahelyi feladatai, kötelezettségei mindig egyensúlyban legyenek, így harminc év távlatában is.
OrbánO

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

A Karbantartási Igazgatóság
Üzemfenntartási
Főosztá‑
lyán, a Híradástechnikai Osz‑
tályon ezúttal a Koordinációs
Csoportnál jártunk, ahol Katus Ferenc rendszermérnök
mutatta be szakterületét.
Ferenc 1959-ben született Budapesten. A középiskolát is itt
végezte, 1974–1978 között a
Corvin Mátyás Híradástechnikai Szakközépiskola elektronikai műszerész szakán tanult. A katonaságot követően, a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola
híradásipari szakán villamos üzemmérnökként végzett
1982-ben. Villamosmérnökként 1982-től 1984-ig a MÁV
Távközlési és Biztosítóberendezési Építési Főnökségén
távközlési kábelek mérésével foglalkozott. Egyik korábbi,
azóta már az atomerőműben dolgozó kollégája hívta fel
a figyelmét arra, hogy újra van felvétel az erőműnél. Friss
házasként a szakmai lehetőség mellett fontos érv volt
számára, hogy az erőmű szolgálati lakást is kínált dolgozói számára. Párjával 1985-ben költözött Paksra. Hírközlő
blokkügyeletes munkakörben a „villamosok”-hoz nyert
felvételt, (a Híradástechnikai Osztály nem alakult még
meg) ahol két-három szakterület tartozott egy emberhez. Ferenc a központi órahálózat, a belső akusztikus riasztórendszer és a tűzjelző hálózat rendszermérnöke lett.
1985-ben megszerezte a tűzjelző és oltóberendezések
tervezéséhez, üzembe helyezéséhez, karbantartásához
szükséges jogosítványt, amelyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően 5 évente kell
megújítani. Részt vett a 3. blokki üzembe helyezéseknél,
hat évig a „C” műszakban dolgozott, később a szervezeti
átszervezéseknek köszönhetően „állandó délelőttös” lett.
A híradástechnika az évek alatt nagymértékben specializálódott, a számítástechnika itt is meghatározó ténye-
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Az IBIR-kampány sikeres lépései
Az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) kiépítése az elmúlt négy évben folyamatos volt, de eddig ez a munka nagyrészt a háttérben történt. Az októberi kampány volt az első alkalom, amikor kiléptünk
a háttérből, és megmutattuk az eddigi eredményeinket. A célunk az volt,
hogy alapvető ismereteket adjunk át minden kollégának, amelyekre a későbbiekben építkezni tudunk. A további fejlesztés is folyamatos lesz, egyegy területet fogunk kiemelni és az információbiztonsági szempontoknak
megfeleltetni.
Az információbiztonság területére fokozottan igaz, hogy ismereteinket
állandóan szinten kell tartani, hiszen ez a terület az informatikához szorosan
kapcsolódik, ebből kifolyólag állandóan változik. Követni kell az újdonságokat és meg kell próbálni választ adni az új sérülékenységekre az IBIR rendszerben is. Erre egy aktuális példa, amikor legutóbb az Információbiztonsági
Szabályzatot módosítottuk, a WI-FI-üzemeltetés szabályait építettük be a
rendszerbe, mert a vezeték nélküli hálózatok alkalmazásával rendkívül kön�nyű bizalmas információkat kijuttatni a vállalati munkakörnyezetből.
A kampány kiemelt célja volt, hogy a száraz szabályozási környezet bemutatásán túl – ahhoz kapcsolódva –, izgalmas előadásokkal próbáljuk meg
közelebb hozni a területet mindenkihez, kiegészítsük és színesítsük azt.
Az előadásokat sokan meghallgatták, de akik nem tudtak részt venni rajtuk, azok is megnézhetik majd az előadásokat novembertől a portálon, mert
videofelvételeket készítettünk. A videók megtekintésével képet kaphatnak
az információbiztonság területének általános áttekintéséről, a számítógépes
vírusok izgalmas világáról, a social engineerig (a megtévesztési) technikákról, a Stuxnet vírusról és Facebook biztonságos használatáról.
Az IBIR kiépítése, mint a cikk elején említettem, eddig nagyrészt háttérmunkát jelentett, amelyhez jelentős segítséget nyújtottak az információbiztonsági felelősök. Társasági szinten jelenleg 21 kolléga látja el ezeket a
feladatokat. Köszönjük a munkájukat, hiszen az eddigi felmérések lebonyolításában ők vettek részt közvetlenül vagy összefogták a feladatokat. Ők azok,
akik IBIR-kérdésekben a legtájékozottabbak, így bátran fordulhatnak hozzájuk, úgy is mondhatjuk, hogy ők az IBIR meghosszabbított karjai. Listájuk az
IBIR SP oldalán megtekinthető. Az információbiztonsági felelősök képzéséről folyamatosan gondoskodni fogunk, hogy az IBIR rendszer működése az ő
segítségükkel is egyre olajozottabbá váljon.
Susán Janka

Aktuális szervezeti és működési változások
az atomerőműben
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. módosította a
Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) annak 12. verziójában. A változások 2014. október
27-én léptek hatályba.
Az SZMSZ főbb változásai:
A Cégvezetés döntése alapján a Nyomdaüzemet szolgáltatási szerződés keretében az ATOMIX
Kft. üzemelteti a továbbiakban. A változások következtében a felmerülő nyomdai igények kezelése változatlanul az SZGFO Külső Szolgáltatási
Osztálynál történik.
A Budapesti Kirendeltség üzemeltetése, gondoksági és karbantartási feladatai a Vezérigazgatói Titkárságról az SZGFO Külső Szolgáltatási Osztályra kerültek áthelyezésre. Az igénybevételre
vonatkozó kéréseket továbbra is a Vezérigazgatói Titkársági Osztály fogadja. (A Vezérigazgatói Titkárság megnevezésének Vezérigazgatói
Titkársági Osztályra (VT) történő változtatása
pontosabban fejezi ki a szervezet szerepét a vállalati struktúrában.) A Szekszárdi Vendégház értékesítése megtörtént, így a vonatkozó rész az
SZMSZ-ből törölve lett.
Az Oktatási Főosztályon a Vezetésfejlesztési
Csoport neve Oktatásmódszertani Csoportra változott, feladatai kibővültek a minősített oktatók
képzésének szakmai felügyeletével, koordinálásával, a képzés minőségirányítási tevékenységének koordinálásával.
Az Üzemfenntartási Főosztályon kialakították az Irányítástechnikai Koordinációs Csoportot
(ITKCS). Az új szervezetbe az irányítástechnikával
foglalkozó szervezetek részmunkaidőben delegálják szakértőiket. Munkájukkal folyamatosan
végigkísérik az irányítástechnikai átalakításokat
a megalapozástól az üzembe helyezésig. Megha-

tározzák a rekonstrukció terjedelmét, végrehajtását, és koordinálják a rekonstrukció folyamatában részt vevő szervezetek munkáját.
Az érintett szervezeti vezetők megállapodása
alapján a NUFO Fejlesztési és Elemzési Osztályá
ról a műszaki könyvtár üzemeltetése az Oktatási
Főosztályra, míg a szabványtáré a RTFO Dokumentációkezelési Osztályra került. Szolgáltatásaikat az eddig megszokott módon lehet igénybe venni.
A csoportos élet- és balesetbiztosítás igénybevételéhez szükséges kapcsolattartás, az adminisztrációs feladatok ellátása átkerült a Közgazdasági Osztályra. A kárigény bejelentése
megtehető a 63-02, wiedemanna@npp.hu vagy
74-07, takacse@npp.hu elérhetőségeken vagy
személyesen az Irodaépület 5. em. 512. sz. irodában.
Több szervezeti egységnél a szervezeti feladatokat pontosították, kiegészítették.
A vezérigazgató helyettesítését annak távollétében az állandó helyettesítéssel megbízott
– cégvezetői ügyelet ellátására is feljogosított –
igazgató látja el a jövőben. Az eseti megbízáson
alapuló helyettesítés rendszere – az új szabály
mellett – továbbra is megmarad.
A változások közvetlen hatásai miatt egyes
szabályozásokban változások történnek, a módosításokat kérjük, kövessék figyelemmel.
Kérjük munkatársainkat, hogy a változásokkal
kapcsolatos észrevételeiket továbbítsák a munkahelyi vezetőik, a folyamatgazdák, illetve a működésfejlesztési szervezet felé. Észrevételeiket a
következő elérhetőségeken is megtehetik: tel.:
78-15; KJE (KISJELES), ötletláda, beje@npp.hu.
Együttműködésüket köszönjük!
MMO

Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány
A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Alapítvány célja a hazai nukleáris
szakemberek képzési feltételeinek javítása és a minőségi szakember-utánpótlás
elősegítése. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy
pályázót azok közül, akik
munkájuk, teljesítményük
révén elnyerték az alapítvány támogatását.
Az alapítvány ösztöndíjak
odaítélésével ismeri el a kiváló tanulmányi munkát. Mivel
a pályázati lehetőség az első évtől a PhD-szintig folyamatosan adott, ösztönzi a jó tanulókat arra, hogy a nukleáris
szakiránynál maradva egyre aktívabb munkát folytassanak, kibontakoztassák tehetségüket.
Az alapítvány PhD-ösztöndíját elnyert hallgatók közül
Radócz Gábort kérdeztük eddigi tanulmányairól, jövőbeli céljairól:
– A fizika iránti vonzalmam általános iskolai fizikatanáromnak köszönhetően már korán kialakult, amelyet a budapesti Teleki Blanka Gimnáziumban töltött
évek csak tovább erősítettek. Az érettségi után az ELTE
fizikus-mérnök szakára jelentkeztem. Később kiderült,
hogy ez a képzés nem egyezik az elképzeléseimmel, ezért
2008-ban átjelentkeztem a Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Természettudományi Karának
alkalmazott fizika szakára. Nukleáris energetikai irányú
kutatásaim első állomása – egyben a BSc-szakdolgozatom témája – egy HpGe gammadetektor hatásfok-kalibrációja volt, amelyet kísérleti és szimulációs módszerrel
is elvégeztem. A szimulációs módszer alkalmazásával sikerült jó egyezést elérni az empirikus módszerrel meghatározott hatásfokfüggvényekkel. Ez adott alapot a 2011ben, a nukleáris technika szakirányon megkezdett MSc-s
kutatásaimnak is. Az azóta is zajló kutatásaim alapötlete
az, hogy az in situ gamma-spektrometriás mérések esetében a kvantitatív analízishez szükséges hatásfok-kalibráció Monte Carlo szimulációval is megvalósítható,
így elkerülhető az in situ körülmények között gyakran
nehézkesen alkalmazható empirikus kalibráció. A 2012ben megrendezett tudományos diákköri konferencián a
Monte Carlo szimulációra alapozott eljárás és szoftver
kidolgozása radioaktív izotópok kvantitatív meghatározására című dolgozatban mutattam be az addigi kutatási
eredményeimet, amelyek az MSc-diplomamunkám alapját képezték a későbbiekben.
2013 szeptembere óta a BME Fizikai Tudományok
Doktori Iskolában folytatom a tanulmányaimat. A doktori kutatásaim célja egy olyan MC szimulációra alapozott
szoftver létrehozása, amely tetszőleges geometriával és
elemi összetétellel rendelkező objektumok fajlagos aktivitásának meghatározására alkalmas.

Az egyetemi tanulmányaim mellett 2012 óta rendszeren részt veszek a Nukleáris Technikai Intézet kutatási
feladataiban, többek között a Modellszámítások fejlesztése meghibásodott fűtőelemek időfüggő izotópösszetételének, kiégettségének és üzemi korának meghatározására
c. K+F munkában is. Az MSc-képzés 3. szemesztere óta
vállalok demonstrátori feladatokat, amelyeket a PhD-képzés során is folytatok. Ennek keretében BSc-s fizikus és
energetikus, illetve külföldi hallgatók (ERRI kurzus)
számára tartok alfa-spektrometria-, gáztöltésű detektorok, későneutron-, mag- és neutronfizika-gyakorlatokat.
A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért alapítvány támogatása (demonstrátori, PhD kiegészítő ösztöndíj) jelentős
segítséget biztosít a doktori kutatásaim folytatásához.
Külön köszönettel tartozom az alapítványnak, amiért támogatásával lehetővé tette számomra, hogy 2014 szeptemberében részt vegyek a “8th International Conference
on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas”
című, a természetes háttérsugárzás területi eloszlásával
és méréstechnikájával foglalkozó konferencián, ahol New
Monte Carlo Method for Quantitative Determination of
Radioactive Isotopes in Concrete címmel tarthattam előadást, ezáltal széles szakmai közönségnek mutathattam
be eddigi kutatási eredményeimet.
A PhD-tanulmányaimat követően szeretnék a nukleáris technika területén dolgozni, és kutatás-fejlesztéssel
foglalkozni.

Kárpáti Viktor
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Céggyűrű – 2014
Árvay Tamás

csoportvezető
Beosztásában fő feladatköre az üzemidő-hosszabbítás
kapcsán a villamos szakterületi minősítési és öregedéskezelési vizsgálatok kidolgozása
és irányítása, emellett részt
vesz az osztály egyéb feladatainak a lebonyolításban:
tervek és dokumentációk véleményezése, részvétel
tervzsűriken, átalakítások irányítása. Szakmai pályafutása során kiemelkedő szerepe volt a magas szintű
villamos üzemeltetői, műszaki és karbantartói kultúra kialakításában, a műszaki problémák kezelésében,
megoldásában.
Baricz Gábor

üzemvezető
Baricz Gábor negyed évszázada dolgozik a Paksi Atomerőműnél, ami mind ez idáig
az első és egyetlen munkahelye. Jelentős szerepet vállalt a nagy villamos védelmi
rekonstrukciók védelmi végrehajtásában, úgy mint a
transzformátor- és a generátorvédelmek. Rugalmasan
követi a cégnél bekövetkezett változásokat, megnövekedett szakmai követelményeket. Az új berendezések
létesítése kapcsán helyismeretével, szakmai tudásával
együttműködik a tervező, kivitelező cégekkel. Tevékenysége hozzájárul a folyamatban lévő villamos védelmi rekonstrukciós munkák eddigi sikeréhez. Nagy
energiát fordít új technikák megismerésére, majd ezt
követően a munkát végző műszerészek betanítására.
Nagy szaktudása mellett emberi és munkatársi kapcsolata példamutató.
Blatt György

karbantartó lakatos
Munkáját mindig precízen,
átgondoltan végzi el. A határidők betartására fokozottan
ügyel. Aktívan részt vesz a
művezetői egységhez újonnan felvett kollégák betanításában és oktatásában. Kollégáival jó a kapcsolata. Példamutató családapa. Szabadidejében szívesen hódol
kedvenc sportágának, a labdarúgásnak.
Feil Ferenc

osztályvezető
Közreműködött az erőmű
radioaktív
hulladékainak
kezelésével kapcsolatos fejlesztésekben, a Nemzeti Célprojektben. A napi operatív
feladatok mellett részt vett
az erőmű radioaktívhulladék-kezelési koncepciójának
a kidolgozásában, a hulladékkezeléssel kapcsolatos
stratégiai fejlesztésekben. Rendszeresen képviseli az
erőművet hazai és nemzetközi fórumokon. Munkáját
legjobb tudása szerint végzi, kollégái biztosan számíthatnak szakmai és emberi segítségére. Szakmai feladatai mellett részt vállal Paks város társadalmi életében
is. Felesége Zsuzsi, szintén az erőműben dolgozik. Két
kislányukat nagy szeretetben nevelik.

Frányóné Tamás Etelka

csoportvezető
Munkáját a maximális precizitás és a tökéletességre való
törekvés jellemzi. Nála nem
léteznek kicsi, kevésbé fontos ügyek, mindig minden
feladatnál a megoldást keresi és törekszik a lehető legjobb eredményre. Kiváló a
kapcsolata a közvetlen munkatársaival és az oktatással
kapcsolatba kerülő „partos” és „külsős” dolgozókkal is.
Kedvességével, türelmével lefegyverzi az elégedetlen,
reklamáló ügyfeleket is. Munkája során arra törekszik,
hogy az oktatási szervezetről, az ott dolgozókról pozitív kép alakuljon ki. Fontos számára a magánélet, a
család. Férje szintén az erőműben, oktatási területen
dolgozik vezető beosztásban. Három felnőtt gyermeke
él Budapesten. Szabadidejében sokat sportol, olvas, és
nagyon szeret utazni.
Heisler Gábor

művezető
Munkáját a precízség és alaposság jellemzi. A betanulási
időszakban is kiemelkedett
munkatársai közül igyekezetével, az új ismeretek elsajátítását kihívásnak tekintette.
Szorgalma, munkabíró képessége, részvétele az osztály
üzemeltetési feladatainak megoldásában kiemelkedő.
Szakmai ismeretein túl, a munkatársaihoz fűződő viszonya és segítőkészsége példamutató, környezete elismeri. Mentorként közreműködött a fiatal kollégák
betanításában. A család fontos számára, büszke gyermekére.
Horváth Szilárd

osztályvezető
A ledolgozott évek alatt összegyűjtött szakmai tapasztalata,
valamint munkatársaival való
jó munkakapcsolata miatt
1994. augusztus 1-jén kinevezték művezetőnek. Még ez
év végén felső vezetői bizalmát élvezve szolgálatvezetői beosztásba helyezték. 10 év után üzemviteli technológiai vezető beosztásba nevezték ki, majd alig egy
év múlva, üzemeltetésvezetői beosztásban kamatoztathatta tudását. 2012. július 1-jétől a nagy létszámú
Villamos Üzemviteli Osztályt vezeti osztályvezetői beosztásban.
Horváthné Adorján Rozália

analitikus laboráns
Munkáját mindig a legjobb
tudása szerint végzi. Elkötelezett az erőmű biztonságos
üzemeltetése, a cég jó hírnevének megtartása mellett. Kollégáival és a társzervezetekkel kiváló munkakapcsolatot alakított ki. Fiatalabb kollégái és a hazai,
valamint a határon túli szakmai gyakorlatos diákok
oktatása során is szívesen osztja meg szakmai ismereteit. 2011-ben Igazgatósági Nívódíjban részesült. Rózsika nyugdíjas férjével együtt Pakson él. Fiuk, Viktor
a Vegyészeti Technológiai Osztályon dekontamináló
munkakörben dolgozik, lányuk, Rita szintén analiti-

kus laboráns, így Rózsika kolléganője is. Szabadidejét
legszívesebben két kicsi lányunokájával tölti.
Kajári Csaba

művezető
Szakmai tudását, szorgalmát
kollégái és vezetői egyaránt
elismerik. Munkáját nagy
szorgalommal,
odaadással, tartósan kiemelkedő
munkateljesítménnyel végzi. Munkahelye iránti lojalitása példaértékű. Közvetlen munkatársaival, a társosztályok, az üzemvitel és
a karbantartás-irányítás szakembereivel, valamint a
vállalkozók képviselőivel kiváló kapcsolatot és együttműködést alakított ki az elmúlt évek alatt, ami nélkülözhetetlen eszköze a kiváló munkavégzésnek.
Kalamár László

logisztikai csoportvezető
Feladatait lelkiismeretesen,
maximális megbízhatósággal
teljesíti. Kiemeltebb munkái
közé tartozik többek között
az asztalra szállítás rendszerének kidolgozása és bevezetése, a konszignációs és keretszerződések arányának
folyamatos növelése, valamint az SAP 6.0 Projekt tesztelésével, bevezetésével kapcsolatos feladatok koordinálása. Munkája éppúgy példaértékű, mint a munkatársai iránti tisztelete, segítőkészsége és empatikus
magatartása. Mindezzel hozzájárul a társaság jó hírnevének megőrzéséhez és erősítéséhez.
Kálya Zoltán

csoportvezető
Az általa kifejlesztett algoritmusok beépültek a zónán
belüli ellenőrzést végző VERONA rendszerbe. Kollégáival együtt régóta kidolgozott
és többször finomított módszereket használnak a fenti rendszerekhez szükséges
kalibrálások során, amely biztosítja a mérések nagy
pontosságú és megbízható rendelkezésre állását. Az alkalmazott módszerek olyan sikeresek, hogy a társerőművek szakemberei sorban látogatnak hozzánk, hogy
ennek részleteit megismerhessék.
Kaszás István

üzemviteli technológia vezető
Az erőmű és a munka iránti
elkötelezettségét példázza a
sokszor szabadidőt sem kímélő soron kívüli munkahelyi feladatok készséges
elvégzése is. Az elmúlt években magas színvonalú munkavégzéssel bizonyította
az atomerőmű iránti elkötelezettségét, számos kiemelt
feladat tevékeny résztvevője volt, munkateljesítménye
tartósan kiemelkedő. Több projektben is tevékenykedett az évek során. Tudását és szakmai tapasztalatait
szívesen adja át a munkatársaknak, az utánpótlás nevelésében is jelentős szerepet vállal. Magatartása, a
munkavégzésre történő folyamatos rendelkezésre állása, megbízhatósága példaértékű. Kedvenc időtöltése a
kerekpározás és a futás.
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főmunkatárs
A csapatmunka számára mindig természetes, bármilyen
volumenű feladatról legyen
szó. Az elért sikereket nem
csak magának tulajdonítja.
Vezetőivel, munkatársaival
és más szervezetekkel kiváló kapcsolatot ápol, mind
munkaügyi, mind emberi tekintetben. Nevéhez fűződik az ASE kosárlabda-szakosztályának megalakítása,
amely működésében mindig is aktív szerepet vállalt.
Családjával Pakson él. Felesége, Elvira is az erőműben
dolgozott, idősebbik lánya az RHK Kft.-nél, a fiatalabb
pedig szintén az erőmű alkalmazásában áll. Boldog
nagypapaként két fiú- és egy lányunokával büszkélkedhet.
Réhm Miklós

csoportvezető
Az üzemidő-hosszabbítást
megalapozó műszaki háttérmunkában jelentős tevékenységet végez kezdetektől a mai
napig. Mindig példaértékű
odafigyeléssel, hozzáértéssel
és kiemelkedő munkateljesítménnyel végzi a rábízott
feladatot. Munkatársaival jó munkaügyi és emberi
kapcsolatot tart fenn, szakértelmére és segítőkészségére bizton lehet számítani.
Riger Ferenc

raktáros
Munkáját az önállóság, a
pontosság, a maximális megbízhatóság jellemzi. Kollégáival, valamint a felhasználó szervezetek képviselőivel
való kapcsolata példaértékű.
Munkájára munkaidőn túl is lehet számítani. Az új feladatok megismerésében, alkalmazásában mindig élen
jár, segíti kollégáit azok elfogadásában. Tevékenységével hozzájárul a társaság jó hírnevének megőrzéséhez,
erősítéséhez. Elkötelezett a társasági célkitűzések megvalósításában. Pakson él, erőműves nyugdíjas feleségével és felnőtt lányával, Katával.
Sáfrány István

szolgálatvezető
Sáfrány István magas színvonalú szakmai munkát végez,
valamint kollegáival az elmúlt
évek során példaértékű emberi kapcsolatokat alakított ki.
A vezénylőben eltöltött évek
alatt szakmai tudását továbbfejlesztette, és energetikai
mérnöki végzettséget szerzett. Ezen időszakban nagy
figyelmet fordított a munkatársaival és a társszervezetek szakembereivel történő jó munkakapcsolat kialakítására. Napi operatív munkája mellett rendszeresen
és aktívan részt vesz a villamos üzemviteli dokumentációk továbbfejlesztésében. Gyakran kap megbízást bonyolult üzemviteli programok levezetésére.
Sápi József

ügyeletes mérnök
Az atomerőmű elkötelezett
híve. Tájékozottsága széles
körű. Tárgyi tudása és problémamegoldó képessége kiváló. Munkáját mindig magas
színvonalon, körültekintően

végzi. Beosztottjai bátran fordulhatnak hozzá problémáikkal. Családjával, feleségével és három fiával Dunaszentgyörgyön él. Szabadidejét legszívesebben velük
tölti.
Szabó Szilárd Tibor

csoportvezető
Aktívan részt vett mind a
négy blokk irányítástechnikai
rendszereinek üzembe helyezésében. A 33 évnyi munkavégzés és munkairányítás
során megszerzett tapasztalatait, szakterületi ismereteit önzetlenül megosztja kollégáival. Munkája mellett odaadással végzi az új belépő
kollégák betanítását, képzését. A turbinaszabályzó karbantartása során szerzett szakértelmét gyakran igénybe veszik más szervezetek is, kérik szakmai segítségét a
felmerülő problémák megoldásával kapcsolatban. Magas szintű szakmai tudásával, precizitásával, minden
helyzetben segítőkész hozzáállásával kivívta kollégái,
valamint vezetői elismerését és megbecsülését.
Taba István

karbantartási ellenőr
Több mint 30 éve a Paksi Atomerőmű dolgozója.
Az évek során több területen is megfordult. Jelenlegi
beosztásában karbantartási
ellenőr. A művezetői egység
életében mindig aktívan részt vesz. Munkáját megfontoltan, pontosan végzi a határidők betartására figyelve.
Tóthné Laki Éva

csoportvezető
Feladata az erőműben folyó
biztonság értékelési tevékenység összefogása, koordinálása, biztonsági elemzések
készítése. Utóbbi években tevékenyen részt vett a súlyosbaleset-kezelési stratégia kidolgozásában, az ehhez
kapcsolódó átalakítások megalapozásában. Jó kapcsolatot ápol azokkal a kutatóintézetekkel, amelyek a
Paksi Atomerőmű számára kutatási tevékenységük,
nemzetközi kapcsolataik felhasználásával a biztonság
értékeléséhez szükséges kutató hátteret biztosítják.
Lelkesedésével munkatársait eredményesen ösztönzi
az erőmű számára hasznos tevékenység elvégzésére,
személyes példamutatásával a fiatal munkatársakban
erősíti a biztonság iránti elkötelezettséget.

Az ünnepségen rendhagyó módon, kivételesen egy
21. Céggyűrűt is átadott Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója. Ezt a gyűrűt Szabó Benjamin, a
Paksi Atomerőmű egykori kormánybiztosa kapta.
Szabó Benjamin

A Moszkvában szerzett villamosmérnöki diplomával
1958 végén lépett be az Ajkai
Erőműbe és ezen keresztül
a villamosenergia-iparágba.
Az erőműben végzett munka
mellett részt vett az 1959-ben
várossá nyilvánított település tényleges várossá fejlesztésének szervezésében is. 1961. február 15-én megkapta az Ajkai Erőmű Vállalat igazgatói kinevezését.
1963 és 1966 közötti időszakban az MSZMP Központi
Bizottság Ipari Osztályára került mint a villamosenergia-ipart összefogó referens. Itt számos, nagy horderejű döntés előkészítésének volt részese, úgy mint a
mai Mátrai Erőmű létesítésének megalapozása. 1966
júliusában részt vett abban a delegációban, amely az
Országos Tervhivatal elnökének vezetésével Moszkvában tárgyalta és parafálta a hazai atomerőmű építésére vonatkozó egyezményt. 1967 és 1983 között két
év megszakítással a Paksi Atomerőmű létesítésének
irányítását, az üzemeltetés megszervezését végezte
miniszteri biztosi, vállalat-vezérigazgatói, valamint
kormánybiztosi beosztásokban. Ahogy szerényen
vallja: „A Paksi Atomerőmű létrehozását a magyar
szakemberek kiemelkedő és összehangolt alkotásának
tartom. A saját szerepem csak ennek a megállapításnak
a keretében értelmezhető.” Kiemelkedően fontosnak
tartotta a széles körű tájékoztatást. Ennek keretében
munkatársaival együtt előadásokat szervezett, és minden lehetséges fórumon, folyóiratokban, napilapokban
publikálta, ismertette az atomerőművel összefüggő feladatokat. 1983 és 1992 között nyugdíjazásáig az Országos Villamostávvezeték Vállalat vezérigazgatójaként
jól szervezetett, széles körű tapasztalattal rendelkező
szakembergárdát irányított. 2005-ben „műszaki alkotásáról” a Paksi Atomerőműről könyvet is írt, Atomkorkép címmel. Ma is aktív, jelenleg az OVIT Zrt.-nél
tanácsadói feladatokat lát el, az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület (ETE) Szenior Klubjának elnöke és az ETE szakfolyóiratának szerkesztőbizottsági
tagja. Munkáját számos díjjal elismerték, többek között a Paksi Atomerőmű által alapított Héliosz-díjjal és
Wigner Jenő-díjjal. Szabó Benjamin sorsdöntő szerepet játszott Magyarország mindmádig egyetlen atomerőművének felépítésében, nélküle valószínűleg nem is
valósult volna meg a beruházás.
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Nyugdíjba vonuló munkatársaink – múltról és jövőről
A Paksi Atomerőmű vezetése ünnepélyes keretek
között köszönte meg nyugdíjba vonuló munkatársai eddigi munkáját és búcsúzott el tőlük. Néhány
nyugdíjba vonuló munkatársunkat egy rövid vis�szaemlékezésre és jövőbeli terveinek megosztására
kértük.

fotók: Wollner Pál

Beier Matthias Alfréd (VIG
BIG BIFO Nukleáris Biztonsági Osztály, osztályvezető)
– 1980. április elején kerültem Paksra. Előtte Berlinben laktam a magyar feleségemmel együtt, és ott
dolgoztam három atomerőművi blokk üzembe helyezésén. Mikor a negyedik
blokk is be volt fejezve, akkor úgy döntöttünk, hogy
jövünk Magyarországra, természetesen azért, mert a
feleségem nagyon szerette volna. Egyetlen egy feltételem volt, ha idejövök Magyarországra, nem akarok
új szakmát tanulni. Akkor már tudtuk, hogy itt épül
az atomerőmű. Szabó Józsefhez fordultunk, és ezután
idejöttünk. A lipcsei egyetemen fizikát tanultam, okleveles fizikus vagyok. Nekem az egyik oldalról ismerős
volt Paks, mert ez az atomerőmű lényegében azonos
volt a német erőművel, blokkokkal. Szakmailag nem
kellett túl sok újat tanulnom, alapvetően ismertem azt,
ami engem itt várt. Ami meglepett, az a hozzáállás volt,
az együttműködés a magyar és a szovjet szakemberek
között. Ez itt mégis más volt, észre kellett vennem, itt
nem egyirányú a rendszer, hogy a szovjet diktál, a magyar végrehajt, itt tényleg együttműködés volt. A magyaroknak beleszólásuk volt mindenbe, természetesen
ezzel éltek is teljesen. Nagyon sok hobbim van, köztük
a szekszárdi madrigálkórus a legfontosabb és időigényes is, a feleségemmel együtt énekelünk ott. Két gyerekem van, Anikó Hollandiában él francia férjével és
négy gyerekével, a fiam, András Budapesten van.

Halász-González
Gizella
(VIG BIG MINFO Minőségfelügyeleti Osztály, minőségfelügyelő)
– 1993-ban kerültem az
erőműbe külső cégen keresztül, és 2001-ben lettem
PA Rt.-os. Kubából érkeztem
1974-ben, Szegeden tanultam vegyész szakon. 1980ban visszamentem Kubába, és onnan kilenc év múlva
tudtam eljönni Magyarországra. Mindig a Minőségfelügyeleti Osztályon dolgoztam, minőségfelügyelőként.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehettem és itt
dolgozhattam. Vissza szeretnék menni Kubába egy
kicsit meglátogatni a rokonokat, foglalkozom kicsit
a gyerekeimmel, terveim között szerepel az utazás is.
Hobbim a fényképezés, a rengeteg képet válogatni kell.
Hanol Ferenc (VIG GIG
SZGFO KSZO Szállítási Koordinációs Csoport, technológus)
– 1977. január 17-én kezdtem dolgozni az erőműben,
de valójában 1976. szeptember 1-jén, mert betegállománnyal kezdtem. Én tősgyökeres paksi vagyok,
előtte autószerelő műhelyben dolgoztam, autószerelő
a szakmám. Itt is autószerelőként kezdtem, majd voltam csoportvezető, művezető, karbantartásvezető, a

kiszervezés után üzemvezető és most mint technológus mentem nyugdíjba. Nekem mindent jelentett az
atomerőmű dolgozójának lenni, az életem volt, és még
ma is az. Nagyon nehezen, fájó szívvel megyek nyugdíjba. Van családom, családi házam, szőlőm. Három
gyerekem van, Ferenc az erőműben dolgozik, Judit
otthon van a két unokámmal, Gergő fiam Londonban
dolgozik már hat éve.
Juhász Lászlóné Erzsébet
(VIG GIG SZGFO KSZO Gazdasági Koordinációs Csoport,
koordinátor)
– 1983. március 1-jén kerültem az erőműbe, a bölcsődéből jöttem ide dolgozni,
de Tatabányáról kerültünk
Paksra. Ezen a munkahelyen dolgoztam végig. Nekem nagyon jó volt itt dolgozni, a férjem által jöttünk
az atomerőműbe. Nagyon sok tervem van a nyugdíjas évekre, van három unokánk és két lányunk,
Erzsébet és Ibolya. Szentendrére költözünk mindannyian, úgyhogy ott fogjuk az unokákat nevelni.
Nagyon szeretek kötni, horgolni, mindenfajta kézimunkát készíteni.
Kramarik Gézáné Klára
(VIG MIG RTFO DKO Dokumentáció Kezelő Csoport)
– 1986. február 5-én kerültem az erőműbe, végig
dokumentárnokként dolgoztam. Én paksi vagyok, itt is
születtem. Előtte a paksi állami gazdaságban, a paksi ÁFÉSZ-nál és más helyeken is dolgoztam. Nagyon nagy élmény volt az atomerőműben dolgozni, sok jó dolgot ismertem meg az
erőművön keresztül. Én mindig jól éreztem magam,
szerettem itt dolgozni. Örömmel mentem oda, és most
örömmel megyek nyugdíjba. Elég szép számú családunk van, szeretném nagymamai teendőimet minél
jobban kiélni. Két lányom van, a nagyobbiknak, Klárának van három gyermeke, Andrea lányunknak van
egy kislánya és márciusra születik egy kisfiú. Családi
házban lakunk, ott van elég tennivaló, nevezhetjük
hobbinak is a kertészkedést meg az udvarrendezést.
Szeretünk kerékpározni, kirándulni.
Nagyirova Gulnara Baranbaevna (VIG GIG LOGFO
BSZO Eszközbeszerzési Csoport, logisztikai szakértő)
– 1981-ben kerültem az
ERBE-hez tolmácsként, majd
az irányítástechnikán műszaki ellenőrként dolgoztam,
1984-ben kerültem be az erőműbe. Később beszerzésekkel foglalkoztam, és azóta itt dolgozom. Paksra úgy
kerültem, hogy Moszkvában tanultam, ott ismerkedtem meg későbbi férjemmel, aki szintén ott tanult. Én
Türkmenisztánban születtem. A tanulmányaink befejezése után jöttünk Paksra. Két gyerekünk van, Endre
és Leila. Tervezem, hogy amit eddig nem tudtam megcsinálni, azzal fogok foglalkozni. Én úgy érzem, hogy
nagyon szerencsés vagyok, hogy ide kerültem, szerencsés vagyok, hogy ilyen férjem és gyerekeim vannak.
Jó kollektívában dolgoztam, és nekem nem volt nehéz
beilleszkednem, elégedett vagyok.

Riczik Lászlóné Ani (VIG
KAIG ÜFFO HTO Koordinációs Csoport, koordinátor)
– 1981. február 1-jén kerültem az erőműbe mint
ERBE-s, 1986. január 1-jével
lettem PAV-os. Kezdtem raktárosként, aztán gravíroztam,
voltam a telefonközpontban, majd a koordinációs
csoportba kerültem. Mi intéztük az összes hivatalos
és dolgozói mobiltelefont, az összes hírközléses hibabejelentést. Én Érdről kerültem Paksra, a férjem után
jöttem családostól. Büszke voltam arra, hogy itt dolgozhattam, nagyon nehezen jutottam be, de nagyon
szerettem itt dolgozni. Van két lányom, Andrea és
Anikó és három unokám. Nagyon szeretek kézimunkázni és kertészkedni.
Szendrei István (VIG Karbantartási Igazgatóság, főtechnológus)
– 1982. február 17-én kerültem az erőműbe. A Gyárés Gépszerelő Vállalat volt
az első munkahelyem Kazincbarcikán, ott kezdtem, és
onnan kerültem ezzel a céggel az erőműbe. Üzembe
helyező mérnökként kezdtem, majd a tervezett bővítés hazai tervezés csoportvezetője lettem, utána
üzemvitelre kerültem a Külső Technológiai Osztályon
technológusként dolgoztam, majd a Karbantartási
Igazgatóságra egy pályázat útján kerültem üzemvezetői beosztásba, innen igazgatói közvetlenbe kerültem. Öt igazgatót kiszolgáltam a KAIG-on technológusként. Nekem nagyon sokat jelentett az atomerőmű
dolgozójának lenni. Az aktív életét az ember itt töltötte, és úgy gondolom, megbecsült munkavállalók voltunk, úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Vannak terveim
a nyugdíjas évekre, elsősorban a családdal kapcsolatos
programok. Négy gyermekünk Csaba, Klaudia, István,
Gábor és két unokánk van. Nagyon sok a hobbim, búvárkodom, a vizes dolgokat nagyon szeretem, horgászok, szörfözök nyáron, de mindközül talán a foci a
legfontosabb.
Viszlay Józsefné Vali (VIG
GIG SZGFO Nyomdaüzem,
sokszorosító, nyomdai gépkezelő)
– 1982. október 2-án kerültem az erőműbe, a pécsi
erőműből jöttünk ide dolgozni. 32 évig dolgoztam a
nyomdába. Nagyon szerettem a munkámat, amit csináltam. Az irodaház hetedik emeletén kezdtünk, itt
sok emberrel volt kapcsolatunk, az nagyon jó időszak
volt, minden információ bejött, sok mindenről tudtunk. Később, mikor külön helyünk lett a nitrogénépületben, ott már egy zártabb részen voltunk, és ott
mindenki csak a munkájára koncentrált. Nagyon jó
volt itt dolgozni, nagyon jó érzés volt, akárhányszor
leszálltam az autóbuszról, mindig úgy éreztem, hogy
nagyon jó bejönni. Három lányunk van Renáta, Krisztina, Katalin, januárban születik a harmadik kislány
unokánk. Minden napra megvannak a terveim, a nagy
kert, az unokák és a család.

Wollner Pál
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A hazai erőműpark fejlesztése (2. rész) – Hosszú távon
A hazai erőműpark várható fejlődését öt-hat
év távlatából könnyebb volt megjósolni (e
cikksorozat első részében), mint a tíz-tizenöt
éves távlatot vagy a még hosszabbat. Azt már
jeleztem, hogy az évtizedünk végéig 10 000
MW kapacitás kellene, amelyből mintegy
8000 MW-ot adnának a hazai erőművek, a
többit importból kellene beszerezni. Mi lesz
azonban 2020 után? Ki és milyen erőműveket
fog építeni?
Egy biztos dolog van: a húszas évek második felében – az elhatározás alapján – két
új, harmadik nemzedékes, 1200 MW névleges teljesítőképességű egység kerül üzembe
Pakson, a már korábban tekintetbe vett északi irányú bővítési lehetőséget kihasználva.
Ez azt jelenti, hogy 2030-ban 4400 MW-os
lesz a Paksi Atomerőmű. Az egész hazai villamosenergia-rendszer szükséges együttes
teljesítőképessége azonban – az előzetes
számításokkal – elérheti a 12 400 MW-ot, tehát még szükség lesz mintegy 8000 MW-ra
a hazai erőműparkban. Hogy ne kelljen ek-

legyen a 14 400-2400=12 000 MW új erőmű
típusa (meglévőkre alig számíthatunk), de
talán még nem sürgős, egyszerű ötletnek
tekinthető a Paks III. megépítése egy újabb
1200 MW-os egységgel. Ezáltal az első kiépítés teljes leállítása után megmarad 3600 MW
a Duna partján, nem kell új telephelyeket keresni. Az egész hazai erőműpark egynegyede
atomerőmű lenne a három blokkal egy telephelyen.
Felvethetnénk, hogy a Duna vízhozama
nem elegendő ilyen nagy atomerőmű hűtéséhez. Bizton állítható, hogy elegendő. Néhány évtizede még 3760 MW-osra terveztük
a paksi kiépítést a régi, 33 %-os hatásfokú
blokkokkal. Részletes elemzésekkel igazoltuk, hogy a Duna vize elegendő. Most kisebb
kapacitást jelzünk, és a hatásfok legalább
37 %. Jóval kisebb hőt kell tehát a folyóba vezetni. Az igaz, hogy átmenetileg, amíg az első
és második kiépítés együtt üzemel, gond lehet a hőterheléssel, de ez részben üzemvitelileg, részben műszakilag megoldható. A nyári

a harmincas években változhat a helyzet. Ha
nem épülne Paks III., akkor a két új blokk csak
18-19 TWh-t adna, alig többet a jelenleginél.
Amennyiben azonban a harmadik blokk is
megépül, akkor elérhetjük, sőt, meghaladhatjuk az atomerőműves hazai termelésnek a
felét – kb. úgy, mint mostanában.
Nagyon sok egyéb erőművet is kell még
2040-ig üzembe helyezni, és a harmincas
években átmenetileg – például az első kiépítés egységeinek leállításakor – ismét importra szorulhatunk. Persze csak nagyon kis mértékben, és akkor is csak az európai egyesített
rendszerre vonatkozó gazdasági optimum, a
piaci kereskedés alapján.
Mind a teljesítőképességekre, mind a villamos energiára felvázolt, 2030–2040 közötti
jelzés természetesen nagyon bizonytalan, de

az nem, hogy politikai vagy egyéb okokból
lemondhatnánk hazánkban a hasadóanyag
felhasználásáról. Ahol a hazai termelésben
az atomerőműves részarány már elérte vagy
meghaladta az 50 %-ot, ott aligha lehet –
még hosszabb távon sem – arról beszélni,
hogy „kiszállunk”, mint a németek. Még a
franciák is csak csökkenő arányról beszélnek.
Lehet, hogy átmenetileg megközelíthetjük
az ő jelenlegi 73 %-os részarányukat az atomerőműves termeléssel, de távlatilag ők is kicsit 50% feletti aránnyal számolnak.
Nagyon bizonytalan az erőműparkunk
hosszú távú alakulása, de a paksi bővítés további kiterjesztése biztonságot adhat. Sok
egyéb erőmű építése mellett.

Dr. Stróbl Alajos

A Sziget – könyv a SZTAKI ötven évéről
kor már importálni, a fosszilis tüzelésű (gáz-,
olaj- és széntüzelésű) erőművek mellett kellenek megújuló forrásúak is, elsősorban szél-,
nap- és biomassza-erőművek. Ezeknek egy
részét még a meglévő erőműpark gazdaságosan üzemeltethető elemei adhatják, de
már sok régi erőművet le kell állítani, tehát új
erőművekre van szükség. A fogyasztói csúcsterhelés a következő évtized végén – nem túl
nagy ütemű fejlődés esetén – már elérheti a
7400–7500 MW-ot a tavalyi, alig több mint
6300 MW-hoz képest.
Nézzük meg azonban a 2030 utáni éveket
is, hiszen nem elég csak másfél évtizedre előre gondolkodni. Paks I. a harmincas években
feltehetően leáll, viszont Paks II. korábban
kerül üzembe, tehát lesz néhány év „átfedés”. Aztán 2037-től már csak a 2×1200 MW
üzemelne. Ez nem sok, hiszen most 2000
MW van. Negyed évszázad múlva elég lenne itthon 2400 MW? Aligha. Feltehetően az
igények a mérsékelt, évi alig 0,8 %-os ütemben tovább nőhetnek, és 2040-ben a 14 400
MW-os kapacitásigényhez bizony kevésnek
látszik 2400 MW-os atomerőmű. Ez alig egy
hatodot jelent a jelenlegi egy ötödhöz képest.
Mivel nem nagyon tudunk most egyértelmű állásfoglalást elfogadni arról, hogy mi

hónapokban egy régebbi egység karbantartáson lehet, az újak sem mindig terhelhetők
teljesen ki. Kellő mértékű hidegvíz-bekeveréssel elérhető, hogy nem folyik vissza az erőműből 30°C-nál melegebb víz. Persze a hűtés
részleteiről még korai beszélni éppen úgy,
mint a Paks III. jelű bővítésről. A fő kérdés inkább az, hogy milyen egyéb erőmű épüljön
Magyarországon, hogy elegendően biztonságos legyen a hazai energiaátalakításra támaszkodó villamosenergia-ellátásunk. Ez külön elemzés tárgya lehet.
Kellenek rugalmas üzemű, fosszilis energiahordozókat felhasználó erőművek, továbbá
megújuló forrásokra építhetők. A helyes arányokat ma nehéz megtalálni. Perces tartalékként olajra épített, nyílt ciklusú gázturbinák
is szóba kerülnek. A szénerőmű hazánkban
egy új ligniterőmű lehet, de az is kellően dinamikus tulajdonságokkal és jó hatásfokkal.
Terjedni fog az elosztott termelés is a kiserőművekkel, a saját termelésű megoldásokkal.
Valószínűleg kellenek tárolós megoldások.
Nézzük meg a várható hazai villamosenergia-felhasználás távlati képét. Az atomerőmű általi termelés 2030-ra elérheti a 32
TWh-t, azaz a teljes felhasználás kétharmadát. Importszaldó már nem szükséges, de
elég sok új erőművet kell üzemeltetni. Aztán

„A SZTAKI nem egyszerűen egy kutatóintézet volt, hanem az anyagi és
szellemi javakkal meglehetősen zordon módon gazdálkodó, többnyire
kemény parancsokkal irányított társadalmi közeg sekély vizekkel körülvett
szigetecskéje, ahol nem csupán kedvező
körülményeket teremtettek meg a Sziget vezetői a nyugalmas tudományos
kutatói munkához, hanem a szellem
szabadságát is.” Ezekkel a szavakkal világítja meg a szerző a SZTAKI – teljes
nevén a Magyar Tudományos Akadé-

mia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete – alapításának
fél évszázados jubileumán megjelent
könyve címválasztását. Szentgyörgyi
Zsuzsa villamosmérnök, nukleáris
szakmérnök, egyetemi doktor (Urántoll díjas), aki maga is alapító tag, és
két évtizedig tevékenykedett a nagynevű intézményben, visszaemlékezéseken alapuló szubjektív történetírást
ígér – mint fogalmaz – „olykor humoros, többnyire bensőséges, nem egyszer
csipkelődő, de általában tárgyszerűségre törekvő hangnemben”. Mindemellett
az objektivitás, a tény- és adatszerűség
is képviseletet nyer, főként a fontos témákról, a kutatási folyamatokról, az
eredményekről, az intézeti közösségek
munkájáról szóló négy fejezet révén.
Ennek kapcsán a paksi szakemberek
külön érdeklődésére tarthatnak számot
a SZTAKI nálunk megvalósított, atomerőműves projektjei, például a reaktorvédelmi rekonstrukcióhoz kapcsolódó
munkájuk leírása.
Összességében mindenképpen elmondható, hogy a Typotex Kiadó gondozásában megjelent könyv különleges
olvasmányélményt kínál a hazai ipar-,
illetve tudománytörténet iránt érdeklődők számára.

Prancz Zoltán
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A szakmaiság meghatározó eleme
a munkának (2. rész)
Folytatjuk dr. Kereki Ferenccel,
az RHK Kft. ügyvezető igazgatójával készült, előző számunkban megkezdett beszélgetést.
– A radioaktívhulladék-kezelés hazai gyakorlatát szerte a
világban követendő példaként
emlegetik. Ön mégis gyakran
küldte-küldi nemzetközi tapasztalatszerzésre kollégáit.
– Azt gondolom, hogy Magyarországon magas
színvonalú és biztonságosan kivitelezett radioaktívhulladék-kezelés folyik, amit a hazai szabályozás mindig meg is követelt. Ám sokfajta gyakorlat van a világban, és előre viszi a dolgokat, ha mindenki megosztja
a tudását. Ezért tartom fontosnak, hogy mi is nagyon
sok szakmai tapasztalatot szerezzünk. Utánanézünk,
mások miként csinálják: előadókat hívunk vagy helybe megyünk a tudásért. Szisztematikusan felépítettük,
milyen nemzetközi fórumokon jelenjünk meg. Mindez segített és segít abban, hogy közép és hosszú távon meghatározzuk a hulladékkezeléssel kapcsolatos
feladatokat. Ugyanakkor az is fontos (és ebben is segít a külföldi tapasztalat), hogy a szükséges döntések
meghozatalához mindig megalapozott szakmai tanulmányt tegyünk le az asztalra. Ezt az elvet követjük
Boda esetében is, ahol egy mélygeológiai tároló majdani létesítésével kapcsolatos kutatások folynak.
– Ha már a nyugat-mecseki kutatásokról szó esett:
mik a közeljövő feladatai, és mik a tervek a továbbiakban?
– Mindenekelőtt nyugodtan, megfelelő szakmaisággal folytatni szeretném a napi munkát mind a négy

telephelyünkön. Ugyanakkor vannak feladataink a
bővítés terén is: Püspökszilágyban befejeztük az Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) felújítását, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
egy új tárolóegység – egy új modul – építésének előkészítése zajlik, Bátaapátiban pedig folyik a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges föld alatti tárolójának bővítése. Az április óta hozzánk tartozó Mecseki
Környezetvédelmi és Kutatóbázis integrálása az RHK
Kft.-be megtörtént. Boda esetében a kutatások nyomán tudunk választ adni arra a kérdésre, lehet-e építeni a Nyugat-Mecsekbe egy nagy aktivitású hulladék
befogadására alkalmas tárolót. Mi a „wait and see” elv
helyett a „do and see” elvet követve azt mondjuk: ne
várjunk, hanem szerezzünk meg minden információt
a döntéshez.
– Végezetül néhány magánjellegű téma: három felnőtt gyermek büszke édesapja.
– Lányom egy nagy nemzetközi ügyvédi irodánál
dolgozik, Spanyolországban. Nagyobbik fiam programozó informatikus, a legkisebb is egyetemet végzett.
– Hobbi?
– Szeretek olvasni, színházba járni, és világéletemben sportoltam is. Annak idején fociztam – ma már
inkább a téli sportokat kedvelem. Snowboardozni
például a gyerekeim miatt tanultam meg néhány éve.
Mondták mindig, hogy „apa, ehhez Te már öreg vagy”.
Én pedig meg akartam mutatni nekik, hogy ebben is
lépést tudok tartani velük. Eleinte furcsa volt, aztán
rájöttem: az a lényeg, hagynom kell, hogy a lendület
vigyen. Az elemzéseket itt nem a cselekvés közben kell
elvégezni, mint a munkámban, hanem előtte és utána.
DÁ

Radioaktívhulladék-kezelés és újrafelhasználás:
Francia lehetőségek, tapasztalatok, jövőbeni tervek
Az Energetikai Szakkollégium
Bánki Donát-emlékfélévének első
előadására 2014. szeptember 18-án került sor. Ezen a
különleges rendezvényen Henri Zaccai, a francia AREVA
vállalat nukleáris üzemanyagciklus végi technológiákért felelős alelnöke tartott előadást a nukleáris hulladékok kezeléséről, illetve reprocesszálásáról.
Az előadótól megtudhattuk, hogy az elkövetkezendő húsz évben jelentős mértékű regionális atomerőművi növekedés várható, valamint ismertette Franciaország nukleáris ipari infrastruktúráját, illetve annak
fejlettségét. Ennek üzemei segítségével az AREVA képes
az üzemanyagciklus bármely fázisában felmerülő problémák kezelésére. Egy optimalizált üzemanyagciklus
példáját tekintve az EDF, ami a világ egyik vezető atomenergetikai vállalata, 1000 tonna/év (1 % Pu/tonna)
elhasznált üzemanyagot bocsát az AREVA rendelkezé-

sére. Az újrahasznosítás után 120 tonna/év (8-10 % Pu/
tonna) üzemanyag jut vissza az ügyfélhez, aki ezt újból
fel tudja használni.
Előadásának további részében Henri Zaccai az aktuális globális trendeket ismertette. Elmondta, hogy a
világ nagyobb, nukleáris energetikával foglalkozó nemzetei alapvetően két jövőbeli megoldáson gondolkodnak: az üzemanyagok újrahasznosításán, illetve a távoli
jövő gyorsreaktorain. 2030-ra a világ üzemanyag-újrahasznosító lehetőségeinek jelentős növekedését várják,
amely az éves termelt hulladék 40–60%-át képes lesz
feldolgozni. A francia példa jól szemlélteti, hogy a feldolgozó technológiák könnyedén illeszthetők az ipari
alkalmazásokhoz.
Az Energetikai Szakkollégiumról és a rendezvényeiről bővebb információ a www.eszk.org honlapon található.ESZK

Hogyan készül Paks II.? – Fórum
Napjaink egyik legvitatottabb kérdése a Paksi Atomerőmű bővítése, ami mellett az Energetikai Szakkollégium (ESZK) sem mehet el szó nélkül. Fontosnak tartjuk
egy olyan rendezvény megszervezését, amely hiteles
forrásként szolgáltat információkat a paksi kapacitás
fenntartásáról. A rendezvényre elfogadta felkérésünket prof. dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos, Nagy
Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, valamint Fichtinger Gyula, az Országos

Atomenergia Hivatal főigazgatója. A fórum ideje, helye:
november 12., 17 óra, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q épületének I. előadója. A rendezvényről következő számunkban adunk részletes
tájékoztatást.
Az ESZK november 20-ra a CG Elektric albertirsai
alállomásának, november 28-ra a KFKI Csillebérci Kutatóközpontjának meglátogatását, december 4-re a
„Németország, megújuló energiák rendszerirányítói
szemmel” című előadást tervezi.
ESZK

Máltáról erőműves és
építész szemmel (2. rész)
Folytatjuk Balogh László kollégánk által készített, előző szám‑
ban megkezdett cikkünket, amelyet erőműves, építész- és
paksi szemmel látott, tapasztalt Máltán.
Az energiabiztonság szempontjából a nagyobb szállodák, szállodakomplexumok, kórházak, hivatalok, de a kisebb szállodák és
üzletközpontok is rendelkeznek saját dízelgenerátorokkal, amelyekkel biztosítható egy esetleges áramszünet idejére a villamos
hálózati rendszertől való függetlenség és a folyamatos ellátás.
Málta távlati célként tűzte ki a gázzal történő energiatermelésre való átállást, amelyhez cseppfolyós állapotban szállítanák
vezetéken keresztül a gázt a szigetországba.
A villamos energia mellett a gázfogyasztás is számottevő,
hűtésre és főzéshez palackos gázt használnak. A lakossági gázpalack kiszállítása hasonlóképpen történik, mint a paksi szikvíz
házhoz szállítása, csak kiteszik a házak elé az üres palackot, és a
szállítók cserélik azokat napi rendszerességgel.
A másik fő gondja Máltának az ivóvíz zavartalan biztosítása.
A szigeten gyakorlatilag minden csepp vizet a tengerből állítanak elő, nem kis költséggel. A háztartások havi rezsijét eléggé
megterheli az ivóvíz és az áram ára, ezért rendkívüli módon takarékoskodnak is vele. Tapasztaltuk, hogy a szállodák is takarékoskodnak a melegvíz-ellátással, ezért nappal a meleg időszakban,
csak bizonyos kellemes meleg szintre fűtik fel a vizet, és mindenhol energiatakarékos csapokat szerelnek fel.
Mint említettem, egy kicsit mindig építész szemmel is nézem
a dolgokat, milyen sajátosságokat, újdonságokat lehet felfedezni
az utunk során.
Hiába, a szakmai
ártalom itt sem
hagyja el az embert.
Málta szigete gyakorlatilag
egy nagy mészkőszikla. Mivel a
szigeten a mészkő adott, korlátAz erőmű látképe Valettából
lanul és olcsón
áll rendelkezésre, ezért gyakorlatilag minden épület ebből épül,
csupán egy kis kötőanyag kell hozzá, és lehet építkezni. Persze
azért a helyzet nem ilyen egyszerű, mivel Máltán csillagászati áron lehet építési telekhez jutni, így az ingatlanárak is magasak, jobbára mindenki bérli a lakását, házát. Kevesek engedhetik
meg, hogy saját tulajdonú ingatlanuk legyen.
Az épületek külső homlokzatát mindenütt a homokmészkő
adja. A homokmészkő használata, annak tulajdonságában a légáteresztő képességében rejlik, mivel természetes szellőzést biztosít a belső tereknek, így azok a párás, sós tengeri klímától nem
penészesednek, dohosodnak, kellemes természetes átszellőzést
biztosít az év minden szakában.
Mindezek mellett a homokmészkő rusztikus megjelenése
olyan hangulatot teremt a modern épületeken is, mintha mindez
több ezer éve itt lenne, és itt is lesz sok-sok év múlva is békében,
nyugalomban. Legalábbis nekünk ez volt az érzetünk, de rábízom majd mindenkire, hogy maga döntse el, ha netán arra jár.
Azért láttam kísérleteket egy kis változtatásra is. Érdekes,
pasztellszínek alkalmazása modern toronyházakon, megfelelő
mértékletességgel kezelve azt, megtörve a hagyományos mészkőburkolatot, aminek látványa tényleg felüdülést jelentett számunkra is, és pompásan beleillett az összképbe is.
Zárszókén csak annyit szeretnék még megosztani az olvasókkal, hogy Máltán rendes, dolgos, munka- és emberszerető népek
élnek, akik igyekeznek megtartani vallási hagyományaikat és
megőrizni történelmi értékeiket, megosztani a látogatóval mindazt, amire büszkék maguk a máltai emberek, magát MÁLTÁT.

Balogh László mélyépítő technikus

(geodéziai rendszerfelelős, Építészeti Osztály)
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Üzemidő-hosszabbítás a Kola 4. blokkon

Még 25 évig működhet a blokk
A Roszenergoatom hivatalos közleménye szerint az egység 2039.
december 7-éig folytathatja működését. A dokumentum szerint eddig példa nélkül álló döntés született az orosz atomenergetika történetében. Mindez azt mutatja, hogy rengeteg dolgot elvégeztünk, és
megfelelően hajtottuk végre azokat – nyilatkozta Vaszilij Omelcsuk,
az erőmű igazgatója. A nagymérvű munkák során meg kellett határozni a berendezések legfontosabb forráskarakterisztikai jellemzőit
(figyelembe véve azok cseréjét vagy felújítását), illetve egyéb, a biztonságot és a rendelkezésre állást növelő szempontokat is értékelni
kellett. A VVER-440/V213 típusú blokk 1984 decemberében kezdte
meg kereskedelmi üzemét, két évvel a 3. blokk indítása után.

Francia cég is közreműködhet Romániában a radioaktív
hulladékok kezelésében

Az Assystem és az illetékes román ügynökség egyetértési okmányt írt
alá
A memorandum szerint a jövőbeni együttműködés keretében általános tapasztalatcserére kerül sor, továbbá a francia cég segítséget
nyújt a tervezés, a projektmenedzsment és az üzemeltetés területén.
A dokumentum rögzíti az együttműködés feltételeit a leszerelés, a
hulladékok minősítése, kondicionálása és elhelyezése kérdésében is.
Az első kötendő szerződés a Románia délkeleti részén (Saligny) megépítendő létesítmény megvalósíthatósága tárgyában jön majd létre.
A hivatalos állami Agerpres hírügynökség májusban már beszámolt
arról, hogy a Cernavoda telephely közelében építendő üzem első beruházási fázisában nyolc tárolómodul épül meg – a befejezési határidő 2020, a költség 40 millió eurót tesz ki. A létesítés további elemei
attól függnek, hogy lesz-e üzemidő-hosszabbítás az atomerőműben.
Az Assystem cég húsz éve van jelen az országban, saját leányvállalattal is rendelkezik. Mivel 45 éve vesz részt a vállalat a francia
atomprogramban is, jelentős gyakorlattal rendelkezik a nukleáris
technológia teljes ciklusában. Jelenlegi egyik nagy projektje a Sellafield telephely (Nagy-Britannia) leszereléséhez kötődik. (A cikk nem
kategorizálja a hulladék minőségét, de vélhetően a kis és közepes aktivitású hulladékokról van szó – a fordító megjegyzése.)

A Lockheed szerint hamarosan üzemel a fúziós reaktor

A cég közleménye szerint technológiai áttörést hajtottak végre
Olyan kisméretű fúziós reaktor kezdheti meg működését, ami elfér egy kamion platóján, és akár egy évtizeden belül az energiatermelés szolgálatába állhat. Tom McGuire, a projekt vezetője közölte, hogy
kis csoportjával négy éve dolgozik a cég titkos műhelyében, de csak
most léptek a nyilvánosság elé, hogy lehetséges partnereket találjanak az ipari befektetők és a kormányzat körében. Az eddig elvégzett
munkák bizonyították, hogy egy 100 MW-os reaktor mérete a 2–3
méteres tartományba esik, így mintegy tízszer kisebb lenne a mai
berendezéseknél. Azt is olvashatjuk a cég közleményében, hogy egy
éven belül már próba alá vehetnék a kísérleti kompakt reaktort, öt
éven belül megépülne a prototípus egység. Mint ismeretes, a Lockheed a Pentagon legnagyobb beszállítója, de az utóbbi években jelen
van különböző alternatív energiaprojektekben is, mivel az amerikai
és európai katonai megrendelések visszaestek. A projektvezető arról
is szólt, hogy az óriáscég hatvan éve foglalkozik a fúziós kutatásokkal mint az energiatermelés egyik lehetséges megoldásával, mivel ezt
a módszert biztonságosabbnak és hatékonyabbnak tekinti a jelenlegi
reaktortechnológiánál. Ezeken kívül úgy ítélik meg, hogy ez a technológia versenyképes lehet az energiaellátási piacon és jó megoldást
adhat a klímaváltozásra is. Az első igazi felhasználási terület mindazonáltal a katonai szektor lehet, hiszen a kis reaktorok elhelyezhetők hadihajók és tengeralattjárók fedélzetén is, enyhítve ezzel az
üzemanyag-ellátással járó logisztikai gondokat.
Forrás: NEI Magazine, 2014. október

Varga József

NEI SmartBrief
Vietnami diákok a GE Hitachi képzési programjában
Délkelet-Ázsia képzési erőfeszítéseit támogatja a cég
A bejelentés szerint két megállapodás született arról, hogy 2016 nyarán 15-20 vietnami hallgatót fogadnak Wilmingtonban. Az egyezmények a múlt hónapban születtek
Jay Wileman üzemeltetési vezető vietnami látogatása során. A Kongresszus korábban
már engedélyezte a két ország közötti, békés célú nukleáris együttműködés kialakítását. Az amerikai atomtörvény engedi a hazai cégek számára, hogy 2030-ig összesen
15 ezer MW kapacitást építsenek Vietnamban, ha az ország erre érdeklődést mutat.
Az ázsiai ország 10 reaktorblokk építését tervezi. A jelenlegi adatok szerint négyet az
orosz Atomsztrojexpot, kettőt pedig meg nem nevezett japán cégek építenek. A Westinghouse és a GE Hitachi versenytársak is lehetnek ezen a piacon a további egységek
felépítése során. A Nuclear Energy Institute elnökhelyettese szerint az amerikai beszállítók számára egy 10-20 milliárd dolláros piac nyílhat meg, mintegy 50 ezer jól
fizetett munkahely jöhetne létre, és biztosítva lenne az USA jelenléte ebben a kritikus
iparágban.
Forrás: NEI SmartBrief, 2014. október
Varga József
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Megkezdődött a Cigar Lake
bányából származó urán
feldolgozása

Magas urántartalmú ércet őrölt a malom
Az Észak-Kanadában (Saskatechewan)
található bánya és a McClean Lake feldolgozó üzem első közös sikeréről számolt be
a szaksajtó. Az őrlőművet módosítani kellett, hogy meg tudjon birkózni a más ös�szetételű érc feldolgozásával. A Cigar Lake
mellett márciusban kezdődött a bányászat,
annak a kilencéves erőfeszítésnek a csúcspontjaként, amivel a Cameco cégnek szembe kellett néznie. A bánya – készletei alapján – második helyet foglalja el a világon
a magas urántartalmú érccel bírók között.
A homokos talajban rejlő érctest fagyott
állapotban van. Fellazítása nagynyomású
vízsugárral történik, a zagycsöveken át jut
a föld alatti durva őrlőhöz és sűrítőhöz,
majd ezt követően kerül a felszínre. A felszínen az iszapszerű anyagot különleges
konténerekbe töltik, majd megkezdi útját a
70 kilométerre lévő finommalomba. Ennek
fő tulajdonosa (Areva Resources Canada)
és partnerei 150 millió USD-t fordítottak a

ROSATOM NEWSLETTER
Új típusú olvadékfogó kerül az
Akkuyu atomerőműbe
Egy továbbfejlesztett technológiát mutatott be
az Atomenergoprojekt
A kifejezetten intenzív szeizmikus jellemzőkkel bíró törökországi viszonyokra kifejlesztett berendezés erősebb földrengésállósággal bír a dinamikus rázkódások ellen,
egyszerűbb a beépíthetősége és más előnyös
tulajdonságokkal is rendelkezik. Alekszandr
Szidorov, a cég integrált tervezési részlegének
vezetője szerint az új olvadékfogó csapda a
megerősített komponensek következtében

létesítmény korszerűsítésre 2012 óta, hogy
alkalmassá tegyék a közeli bánya ércének
fogadására. Így a világ első olyan üzemévé vált, amely képes a nagy urántartalmú
anyag hígítás nélküli feldolgozására. Eddig
1400 tonna érc érkezett ide, ebből várhatóan 450 tonna U3O8 készül majd 2014-ben.
A tervek szerint 2018-ig 8100 tonna U3O8
előállítására kerül sor.
A bánya egy jelentős technológiai fejlődés eredménye a fagyott talajból való bányászat és a távirányítású kitermelő technika terén, és jól tükrözi a legmodernebb
eljárások alkalmazását, amelyek összhangban vannak a munkaerő egészségének és
biztonságos munkakörülményeinek fenntartásával – nyilatkozta Ian Emsley projektigazgató. Ez a bánya biztosítani fogja
a Cameco jövőbeni kitermelési kapacitását
a Rabbit Lake telephely későbbi leállítása
után is. A felfutást a mindenkori uránpiac
legfinomabb igényeihez tudjuk igazítani –
tette hozzá a vezető.
Forrás: World Nuclear News, 2014. október

Varga József

hatékonyabb hűtési képességgel rendelkezik. Mintegy 15%-kal kisebb a tömege az előző modellekhez képest, és mivel a tervezők a
korábbi eszközök tapasztalatait felhasználva
folyamatosan modernizálták az összeszerelési metodikát, sikerült egyszerűbbé tenni a
helyszíni installációt. Ezekben a tervezési folyamatokban számos tudományos eredmény
ötvöződött a gyártási folyamatban alkalmazott új megközelítésekkel. Végül egy egyszerűbb és kényelmesebb eljárást sikerült kifejleszteni – közölte a vezető.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2014. október

Varga József
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Győri Jánosné Margit
„Nyugdíjasként is merj nagyot lépni!
Ha nyugdíjba megyünk, ne gondoljuk, hogy
itt a leállás és az unatkozás
ideje! Nagyon sok van még
bennünk ebben a korban
is, csak tudatosan elő kell
csalogatni!”
– Mint régi kolléganő, kérlek, mesélj az életedről!
– A paksi konzervgyárban 1974-ben kezdtünk
dolgozni a férjemmel. Kezdetben minőség-ellenőrző
laboráns voltam, majd a számviteli területre léptem.
Belső ellenőrként 6 évet foglalkoztattak. Az atomerőműbe 1991-ben sikerült felvételt nyernem a Pénzügyi
Osztályra. Az adótanácsadói oklevél megszerzése után
az akkor alakuló adóügyi csoportba kerültem mint
előadó. Izgalmas feladat volt az erőmű adóügyeit bonyolítani. Sokszor nehézséget is okozott a jogszabályok alkalmazása, a változások állandó, folyamatos
figyelemmel kísérése. Szerettem a munkámat, gyorsan elszaladt az idő. Visszagondolva az eltöltött 17
évre mondhatom, hogy csodás volt. Kollégáimmal jól
megvoltunk, sokat dolgoztunk, de a vidámság sosem
maradt ki az életünkből. 2007-ben mentem nyugdíjba.
Nagyon szerencsés időszaka volt ez az életünknek,
hiszen még abban az évben megszületett az unokánk
Anna, aki azóta is a család szemefénye. Ez ihlette az
ötletet a férjemmel – aki szintén nyugdíjas volt –,

hogy költözzünk mi is Budapestre, közel a gyerekekhez. Otthagytuk a nyugodt kisvárosi életet, és beleugrottunk a nyüzsgő fővárosiba. Mondhatom, hogy az
autóvezetést is igazán itt tanultam meg. Pakson csak a
piaci napon kellett ügyesen manőverezni, de Budapesten állandóan „lendületben” kell autózni.
A saját életünk szervezése mellett aktívan részt veszek Anna nevelésében is. Pár száz méterre lakunk
egymástól, és ha szükséges, boldogan besegítünk a
gyerekeknél. Csodálatos dolog újra átélni egy gyermek
felcseperedését, persze most már egészen más minőségben.
Édesanyám, aki hosszú ideje velünk lakott, idén
májusban 90 éves korában meghalt. Nagyon nehéz
időszak volt az utolsó pár hónap. Ekkor éreztük igazán, hogy milyen jó hogy a család közel van, és egymásnak vigaszt tudunk nyújtani.
Mostanában már egyre több a szabadidőm, amit
aktív munkavállaló koromban is tudatosan csináltam
magamnak. Az erőmű mindig nagy figyelmet fordított
a dolgozók egészségére, amit nyugdíjasként is próbálok tartani. Évente megyek felülvizsgálatokra. A Széchenyi fürdőbe rendszeresen járok úszni, lazítani, természetesen nyugdíjas tempóban. Barátnőimmel sokat
kirándulunk. Budapest még nagyon sok felfedeznivalót rejt számomra. A családdal időnként egy-egy külföldi út is belefér a szabadidő eltöltésébe.
Lányunk a paksi gimnáziumban végzett, majd
Szombathelyen szerzett diplomát történelem és kommunikáció szakon. Itt dolgozik Budapesten egy kommunikációs ügynökség médiaigazgatójaként. Nagyon

Kajakos világsikerek

Kiszli Vanda világbajnok, Pupp Noémi ezüstérmes

Már-már természetesnek vesszük, hogy
kajak-kenuban jól teljesítenek a magyarok a különböző világversenyeken.
Az ez évi maraton világbajnokságon
– amint erről a hírcsatornákból értesülhettünk – még az eleve magas elvárásokat is felülmúlta a magyar válogatott.
A paksiak számára külön öröm, hogy
Kiszli Vanda és Pupp Noémi révén egy
arany- és egy ezüstérem az atomvárosba került.
A maratoni lapátolók legrangosabb versenyét Oklahomában rendezték, szeptember 26. és 28. között. Az Atomerőmű
Sportegyesület tagjaiként Kiszli Vanda
az U23-as korosztályban kajak egyesben,
Pupp Noémi ifjúságiként (U18) kajak kettesben, a győri Takács Tamara párjaként
harcolta ki az indulási jogot.
A maratoni kajak-kenu speciális szabályrendszerrel rendelkezik. A táv az
U23-korosztálynak 22,5 km, az ifiknek
17,5 km. A versenyt U23-ban öt, ifiben
négy futószakasz is nehezíti. Ezek során
ki kell ugrani a hajóból, azt kézben fogva
futni 200-300 métert, majd visszaszállni
és evezni tovább.

Meczker András, a paksi versenyzőket
felkészítő edző – aki főállásban az atomerőmű radioaktívhulladék-minősítő csoportjának vezetője – elmondta: Vanda 26-án helyi idő szerint péntek délelőtt versenyzett.
A rajt remekül sikerült neki, egy hat főből
álló boly lépett el a mezőnytől. A későbbiekben, a 3. futás során csupán egyvalaki szakadt le tőlük. Az utolsó futásra tehát
öten kanyarodtak rá, és Vanda ötödikként
szállt ki, viszont remek sprinttel már a második helyen szállt vízre. A táv utolsó 200
méterén állt az élre, innen viszont már nem
engedte ki a kezéből a győzelmet.
Noémiék futamát egy nappal később
rendezték. Ők is jól rajtoltak és kiválóan
tartották az iramot. Az utolsó 800 méterre három hajó fordult rá. Végül a második
helyet sikerült megszerezniük. A teljes
képhez hozzátartozik, hogy a lányok hajója az első futószakasztól a verseny végéig
technikai problémával küzdött – a vízpumpa hibásodott meg –, s ez megnehezítette
a dolgukat. Noémi még csak 16 éves, így
teljesítményét aláhúzza, hogy idősebbek
között érte el a szép eredményt.

Prancz Zoltán

elfoglalt, szüksége van a segítségünkre. Szerencsére
nagy a család, és sokan itt élnek a közelünkben.
Rendszeresen találkozunk, és a nagyobb ünnepeken a teljes nagy család összejön valamelyikünk
lakásán.
– Zárszóként mondanál pár szót mint erőműves
nyugdíjas?
– Nagyon jó kollégákkal dolgoztam az erőműben.
Többen közülük szintén a konzervgyárból jöttek, így
tartós, komoly barátságok szövődtek. Telefonon és interneten tartjuk a kapcsolatot, de a jövőben mindenképpen szeretnék változtatni ezen.
Az erőmű nyújtotta kedvezményes szolgáltatásokat – amit lehet – igénybe veszem, és bizony nagyon
értékelem! Látva a környezetemben élő hasonló korú
ismerőseimet, sokszor szembesülök azzal, hogy a kivételes gondoskodás az erőmű részéről a nyugdíjasokkal szemben, micsoda megbecsülés! A balatonfüredi
üdülőben többször pihentünk, és mindig nagy élmény
találkozni régi kollégákkal és barátokkal.
Szerintem nagyon fontos, hogy amikor közeledik a
nyugdíjba vonulás ideje, elgondolkodjunk azon, hogy
mi az a tevékenység, amit szívesen csinálnánk.
Ha nyugdíjba megyünk, ne gondoljuk, hogy itt a leállás és az unatkozás ideje! Nagyon sok van még bennünk ebben a korban is, csak tudatosan elő kell csalogatni! Véleményem szerint az nagyon fontos, hogy
sikerüljön megtalálni és megvalósítani az újabb célokat. A siker és a telitalálat meg az, ha ez a valami egészen más, mint amit addig csináltunk.

Vadai Zsuzsa

Vezetőválasztás a PADOSZ
Nyugdíjas Tagozat közgyűlésén
A PADOSZ-nál szeptemberben megkezdődött tisztségviselő-választás fontos
állomásaként a nyugdíjas tagozatnál is
vezetőválasztásra került sor 2014. szeptember 19-én.
A közgyűlésen közel 100 nyugdíjas tagtársunk jelent meg a szokásos lelkesedéssel. Elsőként a 20 éves tagsággal rendelkezők vehették át a jubileumi órát Lőrincz
Lászlótól, aki ezután beszámolt a márciusi
közgyűlés óta eltelt szakszervezeti eseményekről.
Majoros János tagozatvezető négyéves
tevékenységéről szólva kiemelte, hogy a
nyugdíjasok a szakszervezet életében aktívan vesznek részt, a Segélyezési és Információs Bizottság munkáját is segítik részvételükkel, és a demonstrációkon is szép
számmal képviseltetik magukat. Dr. Germán Endre az MVM PA Zrt. nyugdíjasainak képviselőjeként szólt az elért eredményekről, a rég megoldatlan problémákról
és az aktuálisakról, például a nyugdíjasok
erőműbe történő bejutásának nehézségeiről. Ebben kérte a PADOSZ segítségét.
Vida György leköszönő tagozatvezető-helyettes tájékoztatást adott az EVDSZ
Nyugdíjas Tagozat vezetőhelyetteseként
végzett munkájáról, egyben reményét fejezte ki, hogy fiatal kollégáknak átadhatják
majd a stafétabotot.
A lezajlott szavazás e reményt nem igazolta, Majoros János és Vida György újra
megválasztásra került a tagozat élére. Zár-

szóként Bocsor István elnökhelyettes megköszönte a nyugdíjasok pozitív és támogató
hozzáállását, a szakszervezeti mozgalomba
vetett hitüket, amelyet igyekeznek kollégáikkal, családtagjaikkal is megosztani, így
segíteni bennünket céljaink elérésében.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. október
— 10 éves —
Bíró László
ÜVIG ÜIFO ÜVO
Bagladi István Gábor ÜVIG VEFO VTO
Tumpek Zsolt
ÜVIG VEFO RHKO
Borók Zoltán
MIG MFO GMO
Váncsa Tamás
MIG MFO GMO
Kerti János
MIG MFO VIMO
Nagy Attila
MIG MFO IMO
Fritz Ferenc
KAIG KAFO AKO
Molnár László
KAIG KAFO VKO
Tullner András
KAIG SZFO GSZO
Tomecskó Balázs
KAIG ÜFFO DRO
Mácsik László
BIG SKVFO DO
Varjú Gábor
BIG SKVFO DO
Schwarcz Anita
HUIG
Magyarfalviné Haag Erzsébet HUIG OKFO
— 30 éves —
Bogárné Dávid Erzsébet MIG MFO GMO
Sipos István
MIG RTFO RTO
Fekete Attila
KAIG ÜFFO BRO
Kulacsik András
KAIG ÜFFO DRO
Tamás Zsuzsanna
KAIG ÜFFO DRO
Sárközi Lucia
BIG MINFO AVO
Sörédiné Pintér Magdolna GIG GKFO PSZO
Molnár Rózsa
HUIG HUFO MSZO
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Bemutatkozik az Atomerőmű Sportegyesület Sakk Szakosztálya

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.

Az Atomerőmű Sportegyesület
(ASE) tevékenységét, sportéletét bemutató cikksorozat mostani témája
a sakk szakosztály szakmai tevékenységének és mindennapjainak
az ismertetése. A szakosztály bemutatására Gosztola István szakosztályvezetőt kértük meg.
– Mit tudhatunk meg a szakosztály
múltjáról, indulásának pillanatairól?
– A szakosztály élete 1982-ben indult, amikor a Paksi Sportegyesület
(PSE) és az Atomerőmű Sportegyesület (ASE) felosztotta egymás között az
egyes sportágakat. Az indulás éveiben
gyermek- és ifjúsági korosztályos sakkozók szakmai nevelésével, az utánpótlásbázis megalapozásával foglalkoztunk. A szakosztály első vezetője
Vinnay István volt. Későbbiekben
fokozatosan fejlődött az edzői és a játékos állomány. Ebben az időszakban
aktív sakkozóink között volt Vidéki
Sándor, Molnár Béla, dr. Hazai László, Mészáros Gyula és Csom István.
1990-ben OB II- ben, 1992-ben már
OB I/B-ben, majd 1997-től pedig már
NB I-es bajnokságokban játszhattunk.
A csapat többségét saját nevelésű játékosok alkotják, akiknek zöme már
nagymesteri szinten játszik.

– Az újság olvasói hogyan képzeljék
el a szakosztály szakmai munkáját?
– A mi szakosztályunk is szívesen
várja már a legfiatalabb korú gyermekeket is, hiszen a sakk sport, tudomány, művészet; a fiatalok személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai
táblajáték. Fejleszti többek között a
fiatalok memóriáját, problémamegoldó képességét. Korcsoportonkénti
bontásban, a gyermekek érdeklődése, sakktudása és képessége alapján
tartjuk az edzéseket. Fiataljaink sakkedzéseit Molnár Béla és Vidéki Sándor irányítják, akik nagy tapasztalattal rendelkező nemzetközi mesterek.
Az edzéseket a hét első négy munkanapján délutáni órákban a Gesztenyés úti barakképületekben található
Sakk-klubban tartjuk. A sakkban már
versenyeredményeket is elérő játékosaink számára egyénre szabott edzésprogramokat biztosítunk, amelynek
során nagymesterek készítik fel a tehetséges fiataljainkat. A szakosztály
számára legalább annyira fontos,
hogy a saját nevelésű nagymestereink
szakmai fejlődését támogassa kiváló
edzőpartnerek, hazai és nemzetközi
versenyek, valamint a technikai feltételek (sakkszakkönyvek, sakkprogramok) biztosításával.

– Milyen sikerekre büszkék?
– Szerencsére bőven lehet miből
válogatni.
1996-ban ifjúsági csapatbajnokságot nyertünk, amit még további tíz
alkalommal megismételtünk, ami
hazai rekordnak számít. Nemzetközi versenyeken elért eredményeink között szerepel Ács Péter 12
évesen (1992) szerzett Európa-bajnoki, később pedig junior világbajnoki (2001), Fodor Tamás és
Berkes Ferenc (2001, 2002) világbajnoki címe, Ács Péter olimpiai
ezüstérme (2002). A töretlenséget
pedig az idei évben elért NB I és
NB I/B 2. helyezés, Berkes Ferenc
országos felnőtt bajnoki címe, Ács
Péter MITROPA-kupa elhódításában kiemelkedő eredménye jelzi.
A szakosztály a sakkszervezésben
is sikereket ért el. Közreműködésünkkel megépült, és 2000-ben felavatták a Sakkolimpiai Emlékművet Pakson. 1991–2000 között tíz
alkalommal országos korcsoportos
döntőt, 2003–2011 között Marx
György Sakkemlékversenyt – adott
években Magyarország legerősebb
versenyét – szerveztük meg nagy
sikerrel.

Bodnár Róbert

Iparági futóverseny
A Vértesi Erőmű SE rendezte
a IV. Villamosenergia-ipari Futóversenyt Balatongyörökön október 4–5-én.
A Paksi Atomerőmű 10 fős
csapattal vett részt a jó hangulatú rendezvényen, ahol szép
sikereket értek el.
2 km-es távon: abszolút 1. hely
- Jobbágy Gyula, 3. hely - Nagy
László, korosztályában 4. hely Kiss Anna. 7 km-es távon: 5.
hely - Pokorni Tamás. 14 km-es
távon: 1. hely - Steinbach Antal,
2. hely - Herman Zoltán, korosztályában 5. hely - Horváth
Zoltán, korosztályában győzött
és abszolút 2. hely - Kákai Mó-

nika. 21 km-es távon: abszolút 1. hely - Túri Tamásné és
Túri Márton, szintén 1. hely - Túri Márton, Nagy László,
Jobbágy Gyula (férfiváltó). 18 vállalat közül hatodikként,
a nagyvállalat kategóriában pedig harmadikként végeztünk az EDF Démász és a Mátrai Erőmű mögött, akik viszont nagyobb létszámmal, így nagyobb eséllyel indultak a versenyen.

Steierlein Ferenc (1929–2014)
85 éves korában, 2014. szeptember 3-án
elhunyt Steierlein Ferenc, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1929. március
31-én született. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1984. július 2-án került felvételre.
A Balatonfüredi Rehabilitációs Központban
fűtőként dolgozott 1989. április 1-jén történő nyugdíjazásáig.
Temetése 2014. szeptember 13-án, a csopaki temetőben volt, ahol családja, ismerősök,
barátok, volt munkatársak kísérték végső
útjára.
Csepregi Lajos (1941–2014)
Életének 73. évében,
2014. szeptember 25én elhunyt Csepregi
Lajos, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. Madocsán született 1941. november
18-án. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1982. december 3-án
nyert felvételt. A Rendészeti Osztályon dolgozott fegyveres biztonsági őrként 1996.
november 19-én történő nyugdíjazásáig.
Családja, rokonok, ismerősök, volt munkatársak 2014. október 1-jén, a madocsai temetőben kísérték végső útjára.
Dr. Szomor Péter (1942–2014)
73 éves korában, 2014.
szeptember 27-én elhunyt dr. Szomor Péter,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Budapesten született
1942. június 12-én.
A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1989. április 1-jén vették fel.
A Karbantartási Igazgatóságon szervezési
tanácsadó munkakörben dolgozott 2002.
augusztus 13-án történő öregségi nyugdíjazásáig.
Temetése 2014. október 11-én az érdi temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Nagy II. Sándor (1953 – 2014)
2014.
szeptember
27-én, 61 éves korában elhunyt Nagy II.
Sándor, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. volt
munkavállalója. 1953.
február 3-án született
Szombathelyen. 1983.
szeptember 12-én került felvételre a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1998. augusztus
25-ig a Reaktor Osztályon primerköri gépész
munkakörben dolgozott.
Temetése 2014. október 10-én, Pakson, a
Kálvária temetőben volt, ahol családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.
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Babahírek
A nevem Prajda Nándor István.
Szekszárdon születtem 2014. július
17-én, 4070 grammal és 59 centiméterrel. Második gyermek vagyok
a családban. Szeretem a pocakomat, de elég hasfájós vagyok, ennek ellenére nagyon jó kisbaba vagyok. Imádom a nővéremet,
mindig csodálattal nézek rá, és ha meglátom, mindig mosolygok rá. Sokat gőgicsélek. Szeretek nézelődni, minden érdekel,
ami körülöttem zajlik. Apukám Prajda Gábor, a Külső Technológiai Osztályon gépészként dolgozik. Anyukám Baranyi Adrienn,
jelenleg itthon van velem és a nővéremmel.
Dobszai Benedeknek hívnak. 2014.
július 23-án születtem a Pécsi Szülészeti Klinikán. Születéskori súlyom
3500 gramm, hosszúságom 50
centiméter. Második gyermekként
érkeztem, van egy nővérem, Lili, aki
kétéves. Mosolygós, jó étvágyú kisbaba vagyok. Nővérem minden mozdulatát figyelem és hangos nevetéssel kommentálom.
Apa Dobszai Zsolt, az OTP Bank paksi fiókjának osztályvezetője.
Anya Fullér Zsanett, a Logisztikai Főosztály Beszerzési Osztályán
szerződéskötő, közbeszerzésekkel foglalkozott.
Dombóvári-Menyhárt Andrásnak hívnak. 2014. augusztus 28-án, Szekszárdon
3550 grammal és 52 centiméterrel jöttem
a világra. Szüleim első közös gyermeke
vagyok, de két féltestvérem is van, egy
ötéves nővérem, Ancika és egy nyolcéves
bátyám, Adrián. Sokat mosolygok, nagyon

szeretek enni és fürdeni. Babakocsiból nézelődve szívesem
szemlélem a világot. Édesapám Menyhárt Ádám, csoportvezető mérnök a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon. Édesanyám dr.
Dombóvári Annamária, gyógyszerész a paksi BENU Gyógyszertárban, de most csak velem foglalkozik itthon.
Nevem Csötönyi Bori, és második gyermekként érkeztem a családba 2014. augusztus 29-én. 3210 gramm és 55 cm
voltam, amikor először megpillantottak a
szüleim. Nővérkém Lili, januárban lesz 2
éves, tőle nagyon sok puszit és simogatást
kapok. Éjszaka ügyesen alszom, bár néha
nehezen adom meg magam az álommanóknak! A pocakomat
is szeretem, szépen gyarapodok. Apukám Csötönyi Tamás, a
Biztonsági Rendszer Osztályon szabályozás és vezérléstechnikai
művezetőként dolgozik. Anyukám Csötönyiné Dömötör Zelma,
a nővérem születése előtt diszpécserként dolgozott az M6-os
autópálya-mérnökségen.
Kovács Ákosnak hívnak. Szekszárdon
születtem 2014. szeptember 10-én 3000
gramm súllyal és 52 centiméterrel. Második gyerekként érkeztem a családba,
nővérem, Réka tízéves. Nagyon sokat segít anyukának. Jó kisfiú vagyok a család
szerint. Szeretek enni és aludni. Esténként nagyon jó fürdés előtt meztelenül lenni. Csak öltözködni
ne kellene. Apukám Kovács István, az Atomix Kft. Tűzoltóságnál
szerparancsnokként dolgozik. Anyukám Dunaföldváron, a Tóth
cukrászdában dolgozott, mielőtt én megszülettem.
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Iparági teketalálkozó

Állnak hátsó sor: Tóth András, Tóth 2 András; Égner Attila;
Berkes Ferenc; Hercegfalvi József
Állnak középen: Bérces Zsuzsanna; Tamás Erzsébet; Berkes Zsuzsa; Hermanné Csilla;
Gyarmathy Katalin; Sztanóné Körösztös Lívia
Térdelnek: Szalai János; Suplicz Sándor; Fenes László; Németh Sándor

A Bakonyi Erőmű Zrt. rendezésében október 10-12. között zajlott a
XXV. Villamosenergia-ipari teketalálkozó Tatán, az Olimpiai Központ
tekepályáján, ahol remek paksi eredmények születtek.
• Női amatőr egyéni: 1. Berkes Zsuzsa, 4. Bérces Zsuzsanna, 5. Sztanóné Körösztös Lívia.
• Férfi amatőr egyéni: 4. Fenes László
• Női amatőr csapat: 1. MVM. PA Zrt. V. csapat (Berkes Zs., Bérces Zs.,
Tamás E.), 6. MVM. PA Zrt. II. csapat (Gyarmathy K., Hermanné Cs.,
Sztanóné L.)
• Férfi amatőr csapat: 2. MVM. PA Zrt. II. csapat (Fenes L., Németh S.,
Suplicz S). 7. MVM. PA Zrt. I. csapat (Égner A., Hercegfalvi J., Szalai J.)
• Összetett csapat: 1. MVM. PA Zrt. V. női csapat – MVM. PA Zrt. II. férfi
csapat, 5. MVM. PA Zrt. IV. női csapat – MVM. PA Zrt. I. férfi csapat
• Vegyes páros: 3. Tamás Erzsébet – Fenes László, 6. Berkes Zsuzsanna – Hercegfalvi József
• Legjobb 1000 fő feletti társaság: 2. MVM PA Zrt.

Berkes Gábor

Mi illik?

Tiszteletadás
Vannak olyan események, helyzetek, amikor
elvárt, illő a tiszteletadás úgy a személyek,
mint a nemzeti jelképek iránt.
A Himnusz, a Szózat felhangzásakor a férfiaknak le kell venni a kalapot, sapkát!
A Himnusz, a Szózat felhangzásakor „Vigyázz!”-ban, vagy legalább is, mozdulatlanul kell állni.
A Himnusz, a Szózat felhangzásakor a
szövegét énekelni kell, illő.
Más nemzetek himnuszának felhangzásakor, mint például sporteseményeken, illik
ugyanúgy csendben, mozdulatlanul állni,
mint a sajátunkén.
Esküvői vagy temetési menet haladására tisztelettel kell lenni, el kell engedni
őket. Irodákba, helyiségekbe belépve (kivéve áruház, üzlet, pályaudvar) a férfiaknak
illik levenniük a sapkát, kalapot mások előtt.
A nőkre templomban sem vonatkozik a fedetlen fő kötelezettsége, mint a férfiaknál.
Havas, sáros, latyakos időben más valaki
lakásába, vagy egy intézménybe való belépés előtt le kell törölni a cipő talpát.
Látogatás alkalmával a lakásba lépéskor
nem kell levenni a cipőt.
Ha a házigazda biztosít a vendégei számára olyan cipőre húzható „mamuszt”,
amellyel szeretné a szőnyegei állagát védeni, akkor azt illik felvenni. 
LAnna

Fókuszban a kézilabda – megalakult a női szakosztály
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelt
figyelmet fordít az egészségmegőrzésre
és a szabadidő sportos és aktív eltöltésére. Többször tudósítottunk olyan munkatársunkról, aki felvállalta és felvállalja azt
a sporttal kapcsolatos életmódot, bevonva munkatársait, amely példaértékű lehet
mindegyikünk számára. Oldal Ottó munkatársunk (Vegyészeti Technológiai Osztály)
a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a Paksi Kézilabda Sportegyesület (PKSE) szakosztályvezetője, akinek a
kézilabdával több évtizedes kapcsolata van.
Fiatal korában ő is versenyszerűen kézilabdázott és a mai napig figyelemmel kíséri a
sportággal kapcsolatos eseményeket.
A 2013–14-es bajnoki szezonban a PKSE
férficsapata és az U16-os fiúk a Tolna megyei
bajnokságban ezüstérmet, Bács-Kiskun megyében az U14 fiúk arany, az U16 fiúk bronzérmet szereztek. Évek óta napirenden van a
kérdés, hogy legyen-e a férfiszakág mellett női
is Pakson. 2014 nyarán, a nagy érdeklődésre
való tekintettel megalakították a női szakosztályukat. Edzőjük Pécsi Zsolt, az atomerőmű
dolgozója (Külső Technológiai Osztály), aki
sokat tett azért, hogy ez a csapat létrejöhessen.
A keret összeállt, erőműves lányok, asszonyok
is játszanak a csapatban. Az egyesület vezetői
sikeres szereplést várnak a hölgyektől már a
2014–15-ös idényben.
Első hazai mérkőzésüket paksi színekben a
Tolna KC ellen vívják október 5-én a serdülő-

és a férficsapat mérkőzését
követően 18.00-kor az ESZI
Sportcsarnokban. A női gárda szinte minden poszton
komplett, utánpótlásuk azonban jelenleg még nincs. Rendkívül nagy érdeklődés tapasztalható a
női szakág iránt, sajnos Pakson az edzésidők és
a rendelkezésre álló kézilabdára alkalmas helyszínek nagyon korlátozottak.
Az idei év fontos feladata az utánpótlás-piramis további szélesítése, minél több korosztály integrálása az egyesület munkájába és a
hatékony edzésmunka feltételeinek javítása.
A PKSE-nek 35 felnőtt- és 45 utánpótláskorú
aktív sportolója van. A 2014–15-ös kézilabda-bajnokságokban a női csapat Tolna megyében, a férficsapat Tolna és Bács megyében
indul. A fiúcsapatok az Országos Gyermek
Bajnokságban (2000), az Országos Serdülő
Bajnokságban (1998) és a Tolna megyei bajnokságban (1999) szerepelnek. A klub hazai
pályája az Energetikai Szakképzőiskola és Kollégium sportcsarnoka.
Továbbra is várják a sportág iránt érdeklődőket, szurkolókat mérkőzéseikre, támogatók
jelentkezését. Az egyesület életével kapcsolatos
történésekről tájékozódni lehet a helyi médiából, a Paksi Kézilabda SE facebookos és internetes oldaláról, valamint személyesen az egyesület vezetőinél.
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