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Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

A C15 projekt – A kezdetek

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje
polgári tagozata kitüntetésével ismerték el Nagy Sándor munkáját a március
15-i nemzeti ünnep alkalmából. A Paksi
Atomerőmű Zrt. és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. volt vezérigazgatója
Budapesten, a Magyarság Házában Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztertől március 16-án vette át az elismerést, a
már több mint százfős, felkészült csapata
nevében.

üzemanyag-kazetta alkalmazásában rejlő
lehetőségeket. 2009-ben az orosz üzemanyaggyártó (TVEL) kínálatában megjelentek az 5%-hoz közeli U-235 dúsítást
tartalmazó VVER-440-es reaktortípushoz
készített üzemanyag-kazetták, ezáltal megnyílt a lehetőség a kampányok meghos�szabbítására. Az RFO elképzelése alapján a
Műszaki Igazgatóság Kamondi Ferenc koordinálásával kezdte el a projekt megalapozását. 2011 októberében a Műszak Gazdasági
Értekezlet (MGÉ) elé került a C15 alapjait
leíró előterjesztés, ami már előzetesen értékelte a megvalósíthatóságot. Megvizsgálták, hogy a berendezések karbantartási,
időszakos ellenőrzési feladatait, műszaki
állapotát hogyan érinti a megnövelt időtartamú kampány. A 15 hónapos üzemeltetési
ciklusra történő áttérés átmeneti időszakára
kidolgozták a lehetséges leállási ütemezéseket, figyelembe véve elsősorban az üzemanyag-beszerzés, -gyártás, -engedélyeztetés időigényét, valamint a karbantartási
napok évek szerinti egyenletes elosztását.

Tájidegen kiállítás a múzeum galériáján

Folytatás a következő oldalon.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Atomenergetikai Múzeuma (AEM)
ad otthont 2015. március 20-tól Szabó Nóra Tájidegen című kiállításának.
A múzeum galériáján két hónapon
át megtekinthető festményekből álló
tárlat a tavaly diplomázott fiatal alkotó első önálló kiállítása. Azt, hogy
a képek érdeklődésre tarthatnak számot, jól mutatja, hogy a megnyitón
nyolcvan vendég volt jelen.

tör! Mikor ezt látom, apró porszemnek
érzem magam, és csak hallgatom, meghökkenve szemlélem, milyen hatalmas
erők küzdenek meg egymással. A víz
ezer zöldje, a habok, az erdő fái mögül
kisugárzó nap melege, ami alakítja, színezi a betonsávot.”
Szabó Nóra alkotói munkáját fotók
készítésével kezdi, melyek a kompozíció felvázolásában segítenek neki. A jelenlét benyomásai, az illatok, a színek,

A művész elképzelése az volt, hogy ipari
környezetben állíthasson ki. Erre a fennállása hároméves évfordulóját márciusban ünneplő AEM-ben remek alkalom
nyílott. Annál is inkább szerencsés a
helyválasztás, mert a Pakson élő és alkotó Szabó Nóra munkái nagyrészt az
atomerőműhöz kapcsolódnak. Így vall
most kiállított képeiről: „A sorozatot
az atomerőmű ipari környezetén túl elhelyezkedő betonlétesítmények, gátak,
tartályok, víznyelők alkotják. Ezen vasilletve betonkonstrukciók beékelődése a
természeti tájba, amik foglalkoztatnak.
A legnagyobb ellentmondás a víz partján elhelyezkedő »keszon«, az a betonrengeteg, amelyen keresztül átvezetve
éri el a folyót az erőműből kiáramló
meleg víz. Az ember által felhasznált,
szükségét vesztett víz itt visszatérhet
régi medrébe, és természetes hömpölygő folyóként folytathatja útját. Hihetetlen az a vad energia, ami ott felszínre

a reggeli órák hangulata érleli benne a
végső elhatározást, irányítja ecsetét a
vásznon. A festő minden esetben átértelmezi, mintegy „megszelídíti” a fotót,
és annak valamely elemét hangsúlyozva
anyaggá gyúrja, vagyis végeredményben
egy teljesen új képet alkot belőle. A sorozat, amelynek elemein nincsenek
figurák, nincs semmi, ami elvonná a
figyelmünket a táj csendes szemléléséről, „hazatért”: igazán látványos része
az atomerőmű múltját bemutató műszaki múzeumnak. Mint azt egyetemi
mestere, Nemes Csaba is kiemelte megnyitójában: attól, hogy a képeken nincsenek emberek, valahogy magányosnak és elhagyatottnak érezheti magát
a néző. Csak ő van, és vele szemben a
táj. Egyfajta szemlélődő szerepbe kerül
az ember, és ez nem más, mint az alkotó nézőpontja. Úgy fogjuk nézni a tájat,
ahogyan Nóra a megfestés folyamán:
bensőségesen.
Vöröss Endre

Fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú
üzemanyag-kazetta, valamint az alkalmazásával megvalósítható 15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetése. A feladat
végrehajtására létrehozott projekt „hivatalos” megnevezése: 15 hónapos Üzemelési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt
Projekt. Az atomerőmű szakmai gárdája
röviden csak C15 projektként emlegeti.
Ebben a megnevezésben a C betű a ciklusra, a 15-ös számjegy pedig a 15 hónapra
utal. A sokrétű fejlesztést lapunk egy cikksorozattal szeretné bemutatni, amelynek
egyes részeiben Czibula Mihály kiemelt
projektvezető segítségével járjuk körül a
téma legfontosabb aspektusait.
Interjúsorozatunk folytatásában a kezdetekről beszélgettünk.
– Mi volt a projekt közvetlen előzménye?
– A 108%-os teljesítménynövelést követően a Reaktorfizikai Osztály (RFO) dr.
Nemes Imre vezetésével tovább kereste a
magasabb dúsítású, gadolíniumtartalmú
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A nemzetközi, és
2008 óta a magyar
piacon is meghatározó Business Superbrands program,
amely az üzleti szektor márkáinak legkiválóbbjait díjazza,
idén negyedik alkalommal tüntette ki a
magyar nemzeti energetikai társaságot.
Külön elismerés, hogy az MVM első ízben a Superbrands címet is elnyerte.
Azzal, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2011, 2013 és 2014 után idén már
negyedszer nyerte el a Business Super
brands címet, továbbá ötszörös Magyar
Brands elismerése mellett idén először a
Superbrands címet is megkapta, bizonyította, hogy a dinamikusan fejlődő, vezető üzleti „szupermárkák” közé tartozik, amelyek
megbízhatósága és elismertsége folyamatosan növekszik. Az MVM márka és a társaságcsoport ismertsége folyamatosan nő.
Az MVM Csoport sikeres, erős, nemzeti
tulajdonú integrált energetikai vállalatcsoport, működése lefedi a hazai energiarendszer szinte teljes vertikumát. Magyarországi piaci szerepe mellett az MVM regionális
szinten is meghatározó társaságcsoporttá
kíván válni. A Business Superbrand státus megerősíti az MVM márka pozícióját,
tovább növeli presztízsét. A társaság úgy
látja, hogy esetében éppen az MVM Csoport társaságainak nemzetközi szinten is

elismert működési kiválósága járulhatott
hozzá a díj elnyeréséhez, hiszen mind a világviszonylatban kiemelkedően biztonságos Paksi Atomerőmű, mind a rendszerirányító MAVIR, a változatos beruházásokat
végző OVIT, a kereskedő társaságok, vagy
az energiatőzsdék is folyamatos külhoni
kapcsolatokat ápolnak.
Magyarországon 2008-ban először indult el a nemzetközi piacon már évek óta
meghatározó Business Superbrands program, amely az üzleti szektor márkáinak
legkiválóbbjait díjazza. Olyan magyarországi cégeket, amelyek a vállalati szegmens szereplői közül kikerülő fogyasztók
igényeit kiemelkedő szinten szolgálják ki.
A díjat 1995-ben hozta létre a független
Brand Council, amely ma már a világ kilencven országában tevékenykedik.
A bizottság elé kerülő lista, a mintegy
négyezer működő vállalkozás szűrésével
és a legnagyobb hazai szakmai szervezetek, illetve kamarák ajánlásainak figyelembevételével jött létre. Tekintettel arra,
hogy az MVM Csoport az elmúlt években
növekedési pályára lépett; míg 2010-ben
az 500 legnagyobb árbevételű magyar
cég listáján a 13. helyen állt a legnagyobb
nemzeti tulajdonú hazai vállalat, addig
mára már az előkelő 4. helyre került a gázüzletág területén is jelentősen megerősödött cégcsoport, így kerülhet az MVM az
elmúlt években a Bizottság látókörébe.

Fotók: Vincze Bálint, Capa Központ

Paksi ürge a Capa Központban

Március végétől látogatható a 33. Magyar Sajtófotó Kiállítás, ahol a legjobb
hazai sajtófotókkal találkozhat a nagyközönség a Budapesti Tavaszi Fesztivál
programsorozat keretében. Vincze Bálintnak, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
tipográfusának ürgeképe is szerepel a tárlatban.
Harmincharmadik alkalommal írta ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Fotóriporterek Szakosztálya a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amelyre 7000-nél is több
kép érkezett 243 fotográfustól. A beérkezett pályázatokat neves szakemberekből
álló zsűri bírálta el, a kiválasztott képek közül a legjobbakat március 20. és május
17. között láthatja a nagyérdemű a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.
Vincze Bálint évek óta készít képeket a Paksi Atomerőmű környezetének gazdag
élővilágáról. Képei több kontinenst is bejártak, és bemutatták, hogy egy atomerőmű
mellett is ugyanolyan gazdag és változatos az élővilág, mint bárhol máshol.
Legfrissebb munkája az Ürgemese, amely a kisállat mindennapjain keresztül
mutatja be a természet értékeit, azt a színes élővilágot, amely ezeket az állatokat
körülveszi. Állcsúcson című képe, amely a Capa Központban is megtekinthető, a
Természet és tudomány (egyedi) kategória harmadik helyezését érte el.
„Amióta természetfotózással foglalkozom, kedvenc témám az ürge. Közel
8 éve figyelem mindennapjaikat. A díjazott kép elkészítését mégis a szerencsének és az expozíciós idő gyorsaságának köszönhetem” – mondta Vincze Bálint.

Tóth Márton

Beköszön a főszerkesztő
Kedves Olvasók!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
a jövőben én veszem át az Atomerőmű
újság főszerkesztői feladatait. Újságírást tanultam a Szegedi Tudományegyetemen, később pedig egy gazdasági
hetilap munkatársaként, majd kommunikációs tanácsadóként dolgoztam, többek között multicégeknek készítettem
vállalati újságokat, partneri hírleveleket. Pakson születtem és nőttem fel, s az
egyetemi és fővárosi évek után költöztem vissza családommal a városba.
Az Atomerőmű újság és én nagyjából
egyidősek vagyunk. Közel a negyvenhez
mindketten elértük az életünknek azt a
megállapodott, biztos pontját, amikor
már tisztában vagyunk az értékeinkkel és korlátainkkal, de még képesek
vagyunk arra, hogy fejlődjünk, változzunk, a környező világ mozgásaira
reagáljunk. Az elmúlt néhány hétben
megismerkedtem azzal a szűk csapattal,
amelyik az újság „családjaként” gondoskodik arról, hogy az elmúlt évek,
évtizedek alatt megteremtődött értékek
mentén, stabil színvonalon, mégis folyton megújulva szülessen meg hónapról

Fotó: László-Boglári Orsolya

Idén is a top üzleti márkák között az MVM

hónapra a lap. Bízom benne, hogy befogadnak maguk közé, és együtt folytathatjuk a közel négy évtizede megkezdett munkát.
Az Atomerőmű újság bővebb családját, kedves olvasóinkat ezután ismerem
majd meg. Kérem, forduljanak hozzám
olyan bizalommal, mint elődömhöz, és
tiszteljenek meg véleményükkel, ötleteikkel, téma- és rovatjavaslataikkal.
Mindenekelőtt pedig olvassák a lapot
ugyanolyan érdeklődéssel és örömmel,
mint eddig.

Torma Dóra
 az Atomerőmű újság főszerkesztője

Folytatás az előző oldalról.

A C15 projekt – A kezdetek

Az elsődleges cél azon műszaki problémák feltárása volt, amelyek hatással lehetnek
a megvalósításra. Az MGÉ-t követően 2012-ben a Cégvezetői Értekezlet (CV) is a C15
megvalósítása mellett döntött, majd 2013 nyarán megalakult a C15 Kiemelt Projekt.
– Milyen többletet takar egy projekt kiemeltsége?
– Ez összetett kérdés. Egy projekt kiemeltségében a feladat komplexitása és stratégiai értéke a mérvadó. A 15 hónapos ciklusok bevezetése az atomerőmű nukleáris
üzemeltetési és környezetvédelmi engedélyének módosításával valósulhat meg.
A ciklushosszabbítást a hatóság a Nukleáris Biztonsági Szabályzat (NBSZ) szerinti
legmagasabb, 1. átalakítási kategóriába sorolta. Erre a kategorizálás bevezetése óta
még nem volt példa. A projektben szinte minden műszaki szervezet feladatot kapott. Ennek eredményeként közel 1000 program módosul, amelyek a karbantartást,
az öregedéskezelést, az időszakos ellenőrzéseket, az anyagvizsgálatot és az üzemvitelt érintik. A változások megengedhetőségének megalapozásai több ezer oldalt
tesznek ki.
A projektcélok megvalósításához vezető utat a feladatlista és az ütemterv jelöli
ki. A végrehajtás módját a projekt alapító okirata, a kockázatkezelési terv, a minőségbiztosítási terv, a dokumentációkezelés rendje és a kommunikációs terv szabályozza. A feladatlista követésére heti rendszerességgel projektkoordinációs csoportértekezleteket (PKCS) tartunk, amit a műszaki igazgató vezet. A napirend kiemelten
kezeli az esetlegesen késő, a magas kockázatú és a 30 napon belüli határidős fela
datokat. Az összetett feladatok koordinálásának elősegítésére a kiemelt projekt
mátrixrendszerben működik. Az értekezleten a projekt közvetlenül a feladatfelelősnek kinevezett szervezetiegység-vezető kollégáknak ad feladatot.
A Projekt Irányító Bizottsági havi rendszerességgel ül össze, ezen a fórumon történik meg a cégvezetés tájékoztatása az előrehaladásról, a projekt kockázatkezeléséről. Itt döntünk a projektet érintő kiemelt kérdésekben is.
– Van-e példa máshol is kampányhosszabbításra?
– A hosszabb kampányok gondolata az USA-ban, a 90-es évek elején, az olajválságot követően merült fel. Az újra olcsóvá váló szénhidrogének miatt az atomerőművek versenyképessége csökkent, amire a rendelkezésre állás növelése volt az egyik
lehetséges válasz. Ennek következtében a 2000-es évek elejére – az eredetileg 12
hónapos ciklusban üzemelő blokkok üzemanyagot érintő fejlesztéseinek köszönhetően – a nyugati típusú nyomottvizes blokkok üzemeltetési ciklusa 18-24 hónapra nőtt. Az orosz tervezésű blokkok közül a balakovói VVER-1000-eseken hajtottak
végre kampányhosszabbítást 2009-ben. Ennek eredményeként ma már 18 hónapos
ciklussal üzemelnek. A Paks II. VVER-1200/491 3. generációs blokkjait már eleve 18
hónapos üzemeltetési ciklussal tervezik. VVER-440-es blokktípuson azonban nincs
példa meghosszabbított kampányra. A 15 hónapos üzemeltetést kiszolgáló üzemanyag-kazetta terve magyar innováció.
Prancz Zoltán
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Az MVM Paks II. Zrt. az új atomerőművi blokkok létesítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezés keretében lakossági fórumokat tart március 17-től. A Paks környezetében lévő 40 település
lakói tájékoztatást kapnak a beruházás állapotáról, a környezetvédelmi engedélyezésről, a Környezeti Hatástanulmányról és a paksi
közmeghallgatásról. Az előadások után lehetőség nyílik véleménynyilvánításra, kérdések megfogalmazására.
Lapzártáig jelentős érdeklődés mellett Bács-Kiskun megye 14
településén tartott lakossági fórumot az MVM Paks II. Zrt., április
7-ig pedig további hat rendezvényre kerül sor a kalocsai járásban.
A fórumokon Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének
fenntartásáért felelős kormánybiztos tart előadást az új atomerőművi blokkok létesítését szolgáló projektről, az engedélyezési folyamatokról, és a Környezeti Hatástanulmány eredményeiről, majd az
érdeklődők kérdéseire a kormánybiztos, a kormány képviseletében
jelen lévő államtitkár és az MVM Paks II. Zrt. vezetői válaszolnak.
A fórumsorozat 2015. április 8. után Tolna megyében folytatódik.
A Duna két oldalán megrendezésre kerülő, összesen 40 lakossági fórumot követően kerül sor a paksi közmeghallgatásra a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szervezésében, ahol szintén bárki elmondhatja véleményét, felteheti kérdéseit.

MVM Paks II. Zrt.

Fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

A Paksi Atomerőműbe látogatott a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozatának elnöksége március 24-én.

Koreai vendégek tettek látogatást a KEPCO-tól március 13-án.

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai március 23-án érkeztek erőmű-látogatásra.

A Nemzeti Vagyonkezelő munkatársai látogattak az erőműbe március
19-én.

A Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Bódis József és kollégái március
17-én érkeztek látogatásra az erőműbe.

Belső kommunikációs tréning

Fotó: László-Boglári Orsolya

Lakossági fórumokat tart
az MVM Paks II. Zrt.

Két évvel ezelőtt – dedikált stratégiaakció keretén belül – megkezdtük a vállalat belső információáramlásában kulcsszerepet betöltő kollégák,
illetve dolgozói csoportok belső kommunikációs fejlesztését.
Ez azért szükséges, mert a vezetők mellett
dolgozó munkavállalók személye nagyban befolyásolhatja felettesük tevékenységének megítélését.
Az eseményre ez alkalommal a vállalatunknál dolgozó osztályvezetők munkáját segítő
kolleganőket invitáltuk.
A programot dr. Kovács Antal kommunikációs
igazgató előadása nyitotta, aki többek között
ismertette a Paksi Atomerőmű stratégiáját és
a lehetséges kommunikációs technikákat, beszámolt a lakossági közvélemény-kutatásokról,
valamint kitért a társadalmi elfogadottság növelésére vonatkozó lehetőségekre.
Ezt újabb prezentáció követte, amit Thuróczy
Zsuzsanna térségi szakértő adott elő, aki a szer-

vezetben lévő kommunikációs korlátokról, zavarokról beszélt, illetve felvázolta a lehetséges
megoldásokat, technikákat.
A délelőtt folyamán interaktív tréningre került sor, ahol az asszertivitás és konfliktuskezelés
témaköre volt a középpontban. A kolléganők a
foglalkozás során közösen gondolkodhattak,
tapasztalatot cserélhettek, valamint elsajátíthatták az esetleges konfrontációk, munkahelyi
ellentétek megfelelő módon történő kezelését,
továbbá az önérvényesítés megfelelő alkalmazását.
A tréninget Császárné Balogh Anasztázia
gyógytornász tanácsadása követte, aki az ülőmunka és stressz hatására kialakult fájdalmakra
nyújtott néhány perces gyakorlatokkal hatékony megoldást.
A délutáni programok készségfejlesztő jellegűek voltak, a tavasz, illetve a családi otthon
jegyében.

Sipos-Szabó Csilla

Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat
állománygyűlése
Az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazat (Atomerőmű Biztonsági Szolgálat) vezetése évértékelő állománygyűlés keretében adott számot
a 2014. évben elvégzett feladatokról, majd az
idei évi terveket is felvázolta március 6-án.
Szücs Gábor köszöntője nyitotta meg a rendezvényt, amelyben elhangzott néhány információ a pénzügyi eredményekről, a létszám
alakulásáról és ezek mellett a végrehajtott
profilbővítésről, szervezeti átalakításról, végül
a tervezett/megkezdett fejlesztésekről is. Az
ügyvezető igazgató kihangsúlyozta, hogy a jövőben magasabb színvonalú csapatmunkával,
valamint a munkatársak egymásra még nagyobb mértékű odafigyelésének megvalósításával szeretnék elkerülni a problémákat.
Mónus Attila szakágvezető elmondta, hogy
a szervezet az elmúlt időszakban is a 2005. évi
CXXXIII. törvény és annak végrehajtását szabályozó 23/2006. (IV. 25.) BM-rendelet alapján végezte tevékenységét a Paksi Atomerőmű
fizikai védelmében az atomerőmű Fegyveres
Biztonsági Őrségével és a Terrorelhárítási Központ IX. Műveleti Osztályával együttműködve.
A napi tevékenység igen sokrétű, a személyek és járművek ki- és beléptetésétől, a biztosítási feladatokon át, a különböző ellenőrzésekig bezárólag, ezt az intézkedések száma is jól
tükrözi. Harmincháromezer feletti a személyek, négyszázezerhez közeli volt a járművek
ellenőrzésének száma 2014-ben.
A munkatársak szakmai képzéseit őszi és
tavaszi időszakokra bontva tartották meg, az

eddig megszokottak szerint. A szolgálat minőségirányítási rendszerét idén tervezik újratanúsíttatni, az erre való felkészülést szintén
komoly szakmai feladatként kezelik. Emellett egész évre vonatkozó tervet is készítettek,
amelyben többek között az újonnan kialakított
ügyeletes vezetői rendszer működtetése, az
ellenőrzések számának és hatékonyságának
növelése, valamint az elméleti és gyakorlati
képzések színvonalának emelése, szituációs
gyakorlatok végrehajtása, szakmai versenyekre való felkészítés és a csapatszellem erősítése
is szerepel.
Végül, de nem utolsó sorban Köllő Imre, a
Paksi Atomerőmű Rendészeti Osztályának vezetője és dr. Kovács Zoltán ezredes, Tolna megye rendőrfőkapitányának rendészeti helyettese intézett néhány szót az állományhoz. Azzal
együtt, hogy megköszönték az elvégezett munkát, kiemelték, hogy mely területeken számít
mind a megrendelő, mind a hatóság – mint felügyeleti szerv – magas színvonalú teljesítésre,
mely területeken ajánlják a lehetőségek jobb
kihasználását, az ellenőrzések fokozását, és hol
látják szükségesnek a problémák előfordulási
lehetőségének visszaszorítását.
Hagyományaik szerint a 10 éve itt dolgozó
kollégák – ezúttal Pribék Norbert, Molnár Zoltán, Szilágyi István, Ruff Ádám, Bognár László, Lelovics István, Rák Sándor, Kovácsné Hirt
Mária, Vass Attila, Szabó Erika, Borz Zoltán
– munkáját emléktárgy átadásával ismerték el.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Köszönjük a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság elismerését!

Egyetemi óra
az Atomenergetikai Múzeumban

Fotó: Bodajki Ákos

Három év telt el az Atomenergetikai Múzeum (AEM)
megnyitása óta, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk
a látogatókkal kapcsolatos
múzeumpedagógiai kérdések
kezelésére.
Ennek okán az Atomenergetikai Múzeum adott otthont
a pécsi egyetem múzeumandragógia szakos hallgatói számára tartott kihelyezett tömbösített egyetemi órának 2015. március 18-án.
A program tárlatvezetéssel kezdődött, majd
Ruff Ferenc rövid előadásban adott tájékoztatást a múzeumban eddig alkalmazott múzeumpedagógiai módszerekről. Ismertette a
társadalmi szerepvállalás keretében működő
programjainkat, amelyek olyan kulturális rendezvényeket jelentenek, amik kapcsolhatók az
atomenergetikához, a villamos áram termeléséhez és felhasználáshoz.
Utána dr. Koltai Zsuzsa egyetemi adjunktus
tartotta meg a tervezettek szerinti egyetemi előadását, kitérve a múzeumpedagógia elméletére
és gyakorlatára.

PIME 2015 konferencia
Huszonhetedik kommunikációs konferenciáját tartotta a nukleáris ipar, ezúttal Pozsonyban. A Tájékoztató és Látogatóközpontot
dr. Szerbin Pável, Simon Zoltán, Szabó Szilvia és Varga József, a
YES WANO-t Laszlóczki Ivetta képviselte. A WiN (Nők a nukleáris
energetikában) részéről Szucsán Marina, Gyarmathy Katalin, Kiss
Zoltánné és Bódis Zoltánné vett részt a rendezvényen. A szakmai tájékoztatás hatékonyabbá tételét szorgalmazó rendezvényen
megjelent szakemberek száma száz alatt volt, jelezve a már évek
óta folytatódó létszámcsökkenést.
A köszöntők elhangzása után a vendéglátó ország bemutatkozása következett, az előadást Nicola Cotugno, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatója tartotta. Szlovákiában nagyjából a két
atomerőmű állítja elő a hazai villamosenergia-termelés 70%-át.
11%-ban hőerőművek, 19%-ban pedig vízerőművek részesednek
a termelésből. Van egy pici fotovoltaikus úton előállított villamos
energia is, tehát majdnem 90%-ban üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül zajlik a termelés. Az első nap előadásai, majd ezt
követően a műhelymegbeszélések arról szóltak, hogyan lehet és
kell a kommunikációt átformálni a „Mit akarok mondani” irányzatból a „Mit akar a célcsoport hallani” irányba. A kora esti órákban a politikai és gazdasági intézkedések kommunikációt befolyásoló hatásairól volt szó.
A második napon először a közvélemény-kutatások technikai
kérdéseiről, illetve az azokból kinyerhető eredmények hasznosításáról esett szó. Három szekcióban folytatódott a program: az
egyik maradt ennél a területnél, a második az atomerőművek és
a más módon termelő egységek beruházási, üzemeltetési és karbantartási költségeinek összehasonlítását taglalta, míg a harmadik
szekció a Young Generation előadása volt a nukleáris mítoszok lerombolásáról. Késő délután előadást hallhattunk az európai szervtranszplantáció kommunikációs nehézségeiről és eredményeiről.
A holland előadó (Juliette van der Laan) két éve pártolt át a szervezethez, korábban tíz évig a mi szektorunkat erősítette. Végül az
Európai Űrügynökség képviselője számolt be a Rosetta misszió
technikai és kommunikációs részleteiről. A rendezvényt Jean-Pol
Poncelet úr, az Európai Nukleáris Táraság főtitkára zárta. A PIME
Award for Communications Excellence nemzetközi díjat a vendéglátó Szlovákia csapata nyerte. A szakmai programról a következő számban számolok be, érdekes lesz…
Varga József

Ezt követően a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy projektcsoportok keretében a látottak
és hallottak alapján fejlesztési ötleteket dolgozzanak ki a múzeum számára, amit sikeresen
megoldottak.
A rendezvény az előzetes várakozásokat is
felülmúlta, ezért felmerültek hasonló közös
együttműködési lehetőségek a jövőre nézve.
Többek között az AEM gyakorlati lehetőséget ajánlott fel a hallgatóknak, az egyetem pedig
felkérte a múzeum programját bemutató kollégát, hogy tartson előadást a májusban Pécsen
megrendezendő országos múzeumandragógiai
konferencián.Bki

„Hogyan húzzuk le a leplet a nukleáris
energia körül keringő mítoszokról”
A WiN Magyarország (Women in Nuclear – Nők a
nukleáris energetikában társadalmi kommunikációs szervezet) négy delegáltja vett részt a 2015.
március 1–4. között Pozsonyban megrendezett
nukleáris energia témakörében folytatott, profes�szionális kommunikációs szakemberek PIME-konferenciáján, hogy tanulhassunk a profi kommunikátoroktól, és a társadalmi munkában folytatott
kommunikáció is professzionális szinten történjen. Nagyon tanulságos volt a konferencián elsajátított anyag, különösen hasznos volt az ENS FINE
(Európai Nukleáris Társaság Fiatalok a Nukleáris
Energetikáért szekció) „Hogyan húzzuk le a leplet a
nukleáris energia körül keringő mítoszokról” című
műhelymegbeszélése.
A megbeszélés bevezetőjében Jeremy Gordon
moderátor arra biztatta a résztvevőket, hogy közös munkában állítsunk össze a nukleáris ipar
körül keringő mítoszokról szóló felsorolást. Mivel
ezekből különösen sok van, hosszú listát sikerült
összeállítanunk: a sugárzás ártalmas az emberek
egészségére, különösen a nőkre, a sugárzás káros
hatással van a környezetre, az atomreaktor bármikor atombombává tud változni, a sugárzással kezelt élelmiszerek nem egészségesek, a feketepiac
tele van radioaktív anyaggal, a sugárzás impotenciát okoz a férfiaknál stb.
A lista készítését követően a résztvevők három
csoportra lettek osztva, minden csoport kapott három tévhitet, amelyekre ki kellett dolgozni a tévhitet romboló érveket, hiteles információt tartalmazó meggyőző állításokat. Ez a műhelymegbeszélés
különösen hasznos volt a WiN tagjai számára, mert
gyakran épp ezekre a kérdésekre kell választ adnunk, amikor megyünk előadásokat tartani az
iskolákba, nyugdíjasklubokba. Mit érdemes válaszolni, melyik információ hiteles, melyiknek lesz

megfelelő a fogadtatása? Például mit mondjunk
arra a tévhitre, hogy a sugárzás különösen ártalmas a nőkre, mint potenciális anyákra? Elhangzott
egy javasolt érv, hogy a nő védve van a törvény által, mihelyt ismert lesz, hogy a nő állapotos, nem
foglalkoztatható az ellenőrzött zónában. Erre azt
mondták a professzionális kommunikációs kollégák, hogy ez nem szerencsés érvelés, mert a laikus
ember úgy vélekedik, ha még a törvény is védi a
nőket, akkor valóban létezik a veszély, különben
miért lenne rá törvényhozás? A munkaidő-kedvezményről és egyéb, a sugárveszélyes munkakörben
alkalmazottak számára járó kedvezményekről sem
praktikus említést tenni, mert ugyanaz a reakció,
ha a kedvezmény biztosítva van, akkor létezik valós veszély is. Akkor mi a helyes érvelés? Célravezetőbb megoldás megemlíteni a statisztikákat, hogy
az atomerőművek környékén nem alacsonyabb a
gyerekszületések száma, mint nem atomerőműves területeken, és a születési rendellenességgel
született gyerekek aránya sem tér el az átlagtól.
A WiN-tagok esetén nagyon erős meggyőző érv a
személyes példa. Tőlünk is szoktak kérdezni az előadásunk hallgatói, hogy nem veszélyes-e nőként
az erőműben dolgozni. Arra azt szoktunk válaszolni, hogy már több mint húsz éve élünk Pakson, és
az atomerőműben dolgozunk. Ha a munka megköveteli, járunk a primer körbe, amellett egészségesek vagyunk, egészséges gyerekeink vannak.
Másik tanulság, hogy mindig igazat kell mondani,
sosem szabad „szépíteni” a dolgot. Egy kis példa:
az egyik csapat nagyon frappánsan érvelt a „piac
tele van radioaktív anyaggal” című mítosszal kapcsolatban. A válaszuk az volt, hogy igen, ez sajnos
igaz, de Kalasnyikov-géppisztolyt is lehet kapni a
feketepiacon.

Szucsán Marina, WiN
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XXI. Tolna megyei Szilárd Leó
fizikaverseny
Az atomerőmű bázisiskolájában rendezték meg március 12-én
a XXI. Tolna megyei Szilárd Leó fizikaversenyt.
A versenyre hat Tolna megyei középiskola nevezte tanulóit.
A 11. évfolyamról 18 tanuló, a 12. évfolyamról 25 tanuló vett
részt. A feladatokat dr. Kotek László és dr. Szűcs József, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE TTK)
kísérleti fizika tanszékének nyugalmazott tanárai állították
össze. A versenybizottságot a versenyen részt vevő iskolák fizikatanárai alkották. A feladatok a mechanika, hőtan és elektromágnesesség témaköréből kerültek ki, illetve egy további
feladat az atomerőmű működésével volt kapcsolatos.
A versenyen 11. és 12. évfolyamon egyéni kategóriában,
ezenkívül csapatkategóriában is eredményt hirdettek. Mindkét évfolyamon az első három díjazott az oklevél mellé könyvjutalomban részesült és Szilárd Leó-emlékérmet kapott.
Az eredmények a következőképpen alakultak: 11. évfolyam: 1. helyezett Sáfrán Péter – Garay János Gimnázium,
felkészítő tanár: Elblinger Ferenc, 2. helyezett Tihanyi Áron,
3. helyezett Baglyas Márton – mindketten a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanulói, tanáruk: Wiandt Péter.
12. évfolyam: 1. helyezett Szász Norbert, 2. helyezett Varju
Ákos, 3. helyezett Nemes György – mindhárman a Bonyhádi
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanulói, a
tanáruk szintén Wiandt Péter.
A csapatverseny győztese természetesen a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium lett.
A rendezvény utolsó programjaként a tanulók délután
atomerőmű-látogatáson vettek részt – számolt be az eseményről Csajági Sándor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium közismereti igazgatóhelyettese. 
Orbán Ottilia

Felmérés a jobb tájékoztatásért

Közvélemény-kutatás a társulások tagtelepülésein
Több mint tíz éve annak, hogy először küldött
kérdezőbiztosokat a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) telephelyének körzetébe. 2002-ben, amikor Bátaapáti
mellett még javában folytak a kutatások a végleges tároló, az azóta megépült Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) területének kijelölésére, csupán az itteni tájékoztató társulás, a
Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
tagtelepülésein zajlott közvélemény-kutatás.
2005 óta a társaság minden második esztendőben külön-külön három telephelye, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
(RHFT), a bátaapáti NRHT és a nyugat-mecseki
nagy aktivitású kutatások által érintett településeken elvégezteti a felmérést (a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója környezetében hagyományosan nem önállóan készítteti, hanem az
atomerőmű kutatásához csatlakozik az RHK Kft).
A lekérdezés során kiderül, hogyan változtak
a helybeliek ismeretei a radioaktív hulladékokkal
kapcsolatban, miként vélekednek az RHK Kft. térségükben végzett tevékenyégéről, illetve az ott
élők tájékoztatását segítő önkormányzati társulás munkájáról.
Ez a véleményfelmérés fontos visszaigazolás
mind az RHK Kft., mind pedig a három társulás,
az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT), a TETT és a
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT)
számára. Ugyanis ebből lemérhető, hogy a kör-

nyéken élők körében mekkora bizalom övezi a
társaság telephelyein folyó munkát, mennyire
sikeres a tájékoztató tevékenység, hogy megfelelő-e az együttműködés a cég és a helybeliek
érdekeit képviselő társulás között. A nyugodt,
kiegyensúlyozott szakmai munka ugyanis nem
képzelhető el az érintett terület lakosságának bizalma nélkül, a kapott válaszok pedig segítenek,
hogy kiderüljön, hol kell ráerősíteni a kommunikációra.
A korábbi évek azt mutatták, hogy a társulásokhoz tartozó települések lakosai az országos
átlaghoz képest kimagasló általános ismeretekkel rendelkeznek a radioaktív hulladékokról, és
mindhárom térségben folyamatosan nőtt körükben a tárolók, illetve a kutatási tevékenység elfogadottsága, valamint a társulások ismertsége-elismertsége is.
Az idei közvélemény-kutatás március közepén indult. Ekkor az ITT területén, április közepén
pedig a TETT, valamint az NYMTIT településein
várható, hogy a kérdezőbiztosok bekopogtatnak-becsöngetnek a véletlenszerűen kiválasztott
portákra. A megkérdezettek száma a közvélemény-kutatás szakmai szabályainak megfelelően társulásonként nyolcszáz-ezer fő lesz.
Az előző felméréshez hasonlóan idén is lesz rá
lehetőség, hogy a 20-25 perces interjú során maguk a megkérdezettek is tegyenek fel kérdéseket. A szakemberek válaszai az adott társulás lapjában és a honlapján lesznek majd olvashatók.

Az Atomerőmű újság áprilisi és májusi számában az Atomix Kft. Vendéglátó- és Idegenforgalmi
Szakágazat szolgáltatási tevékenységének, fejlesztési terveinek és a napi tevékenységeinek a bemutatásával foglalkozunk. Abból a célból, hogy minden
munkavállaló, aki az üzemi területen vagy külső
helyszínen igénybe veszi szolgáltatásaikat, tájékozott lehessen, ismerhesse azt a komplex tevékenységi kört, amely szavatolja, illetve eredményezi az
ételek kiváló minőségét, a szolgáltatások magas
színvonalát.
Beszélgetőtársaim a szakágazat adott tevékenységi területéért felelős vezetők. Már a beszélgetésünk elején
mindannyian hangsúlyozták, hogy a szakágazat az elmúlt években szervezeti és strukturális változásokon
ment keresztül. Annak érdekében, hogy az erőműves
és a külsős cégek munkavállalóihoz minél közelebb
kerülhessenek, az étterem és büfék kínálatát folyamatosan megújítják. Emellett legalább annyira fontosnak
tartják a kommunikációjuk fejlesztését. Az Atomerőmű újságon keresztül is szeretnének mindenkit tájékoztatni fejlesztéseikről, illetve az egyes tévhiteket
szeretnék cáfolni.
A büfék infrastruktúráját folyamatosan fejlesztik,
két büfé (eü. épületi, irodaépületi) már teljes, míg az
Oktatási Központban lévő büfé részleges felújításon
ment keresztül, és tervezik a Karbantartási Igazgatóság épülete büféjének megújítását is. A szakágazat
2015. március 15-től vállalja családi és céges rendezvények lebonyolítását. Áprilistól tervezik, hogy igény
esetén az előre megvásárolt menüt – éthordókban – az
igénylő részére, az erőmű területén lévő kereskedelmi
egységekbe (büfékbe) kiszállítják, ehhez az éthordókat
az Atomix Kft. biztosítja.

Az Erőmű étterem által elkészített ételek esetében
minimalizálták a sót és ízfokozót tartalmazó fűszereket, helyette természetes zöldfűszereket használnak,
úgymint a Kotányi és az osztrák Wiberg zöldfűszereket, amelyek glutén-, allergén-, ízfokozó- és laktózmentesek. Frissen elkészített konyhakész alapanyagokat (leveszöldség, burgonya, hagyma stb.) használnak,
a tészták esetében bevezetik a durumtésztákat. Konyhakész mirelit termékeket és alapanyagokat a megfelelő mértékre csökkentették. Az étterembe étkezők
felvetéseire reagálva kínálatukba tartósan bekerült
a vegyespörkölt, a pacal. Heti gyakorisággal rántott
sajtot kínálnak, sőt marinált lilahagymát is fogyaszthatnak, például majonézes burgonyához. A retró jegyében paradicsomleveseiket már betűtésztával készítik. Egész évben fogyasztható laktózmentes görög
gyümölcsleves, sőt a közeljövőben felkerülnek a megújított étlapra az energiacsökkentett változatú, laktózmentes levesek is. A főzelékimádók önmagával vagy
keményítővel sűrített lisztmentes főzeléket fogyaszthatnak. A gyorsabb kiszolgálás érdekében a saláták
kedvelői üvegtálba előre kiporciózott hagymamentes
és ecet nélküli, naponta frissen elkészített saláták közül választhatnak, áprilistól pedig újra elindítják a tavaly is igen népszerű dobozos saláták értékesítését.
A kézi készítésű és helyben elkészített friss termékek arányát növelték. Így a vásárlók nagy megelégedésére, hetente minimum három alkalommal választható házi készítésű desszertféleség. Saját cukrászatuk
által készített süteményekkel látják el az étterem mellett a büféket, ügyelve arra, hogy naponta legalább
egyféle allergénmentes sütemény is szerepeljen a kínálatukban. Saját készítésű tésztákat, pizzákat, gnocchit, házi desszerteket (császármorzsa, aranygaluska,

Fotó: László-Boglári Orsolya

Ízfokozás – Atomix Kft. Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakágazat

Masánszky rizs, mákos guba, rizsfelfújt), kézműves
süteményeket (laktózmentes és diabetikus változatot is) fogyaszthatnak a dolgozók. Italkínálatukban
megtalálhatók a 100%-os gyümölcstartalmú italok és
kétféle ásványvíz. A korszerű táplálkozástudományi
eredmények felhasználása mellett a tájékoztatás színvonalát is fejlesztik, a kínálatukban szereplő ételek,
italok energia- és kalóriaértékek feltüntetését fokozatosan teljes körűvé teszik. Úgy érzik, hogy bár több
fronton is előre tudtak haladni, nagyon sok energiát
fektettek már be eddig is, hogy a vevők/vendégek bizalmát, elégedettségét minél szélesebb körben elnyerjék, még sok feladat vár rájuk. Ezúton is arra kérnek
minden olvasót, hogy észrevételeikkel, tanácsaikkal
segítség a szakágazat munkáját abban, hogy a hozzájuk tartozó Erőmű étterem és büfék szolgáltatásának
színvonala, termékkínálata olyan lehessen, amit a legtöbb dolgozó megálmodott önmaga és a kollégái számára. BRóbert
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Térségi kitekintő
Iparági vegyészeti továbbképzés
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Vegyészeti Főosztálya
tizedik alkalommal szervezte meg a villamosenergia-ipari
vegyészeti továbbképzést. A programot Balatongyörökön
március 25–27. között rendezték meg. A továbbképzés főszervezője Rozmanitz Péter (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
volt. A rendezvényt Elter Enikő vegyészeti főosztályvezető
(MVM PA Zrt.) nyitotta meg. A továbbképzésen 42 fő vett
részt a magyarországi erőművekből és a víz-gáz technológiával foglalkozó hazai beszállítók képviseletében.
Az első nap levezető elnökei Elter Enikő és dr. Pintér
Tamás (MVM PA Zrt.) voltak, és a következő előadások
hangzottak el: A VMR kivitelezésének helyzete – Németh
Péter (MVM PA Zrt.); A paksi atomerőmű kapacitásfenntartásának energiapolitikai és műszaki vonatkozásai – dr.
Schunk János (MVM Paks II. Zrt.); Budapesti Erőmű Zrt.
erőműveiben tapasztalt korróziós jelenségek – Bodorné
Nagy Gabriella (Budapesti Erőmű Zrt.); Segédanyagok
felhasználásának szabályozása a Paksi Atomerőműben –

dr. Pintér Tamás (MVM PA Zrt.); Az új pótvíz-előkészítő
aktuális helyzete – Gáspár Gyula (MVM PA Zrt.); Pihentetőmedence hűtőköri vezetékeinek anyagvizsgálatai –
Dóczi Miklós (MVM PA Zrt.); Laboratóriumi vegyszer- és
műszer-nyilvántartási rendszer bevezetése a Paksi Atomerőműben – Németh Enikő (MVM PA Zrt.); Folyékony
radioaktív hulladékok szilárdítása a Paksi Atomerőműben – Feil Ferenc (MVM PA Zrt.); A Paksi Atomerőmű ipari
hulladékvíz-kezelésének aktualitásai – Baranyi Krisztián
(MVM PA Zrt.). Az előadások elérhetőek és letölthetőek
lesznek a Vegyészeti Főosztály intranetes felületéről.
Az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetés
következett, ahol az erőművek beszámoltak az aktuális
megoldott és megoldandó feladataikról. Megállapították
a résztvevők, hogy mindenképpen szükség van egy olyan
fórumra, ahol a szakma vegyészei találkozhatnak, kicserélhetik tapasztalataikat, megoszthatják a problémáikat.

Orbán Ottilia

Az Irinyi János országos középiskolai verseny
megyei döntője
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) volt a házigazdája a március 12-én megrendezett Irinyi János országos középiskolai verseny megyei
döntőjének.
26 fő versenyzett két kategóriában, amely két részből állt: 150 perces írásbeli és 120 perces gyakorlati részből. A tanulók a szekszárdi Garay János Gimnáziumból, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumból és a paksi
Vak Bottyán Gimnáziumból érkeztek. Nagyon jól felkészültek voltak, szépen
teljesítették a feladatokat. Az eredmény heteken belül várható a javítások után.
Nyolc tanuló juthat tovább az országos döntőbe.
A Tolna megyéből kikerült diákok minden évben jól szerepeltek az országos döntőn, valószínű az idén is így lesz – adott tájékoztatást Nagy János, a
környezetvédelmi munkaközösség vezetője. 
Orbán Ottilia

A kölcsönös együttműködés jegyében ismerkedtek
Hazai nívós szerkesztőségek munkájával
ismerkedett meg az a csapat, amelynek
néhány tagja egynapos látogatás keretében a Paksi Atomerőműben is járt.
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem másodéves újságíró szakos hallgatói az Atomerőmű újság működésébe
is rövid betekintést nyertek.
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
(MÚRE) és a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége (MÚOSZ) között hosszú évtizedek óta van együttműködési kapcsolat,
aminek keretében a hallgatók csoportos
részképzésen vehetnek részt. Ilyen képzésen volt az a csoport is, amelynek tagjai
magyarországi hírszerkesztőségekkel, médiumokkal, azok munkáival ismerkedtek.
A programok keretében jártak az Magyar
Távirati Irodánál, a közszolgálati médiánál,
valamint a Népszabadságnál, de olyan
szerkesztőségek működésének kulissza
titkaiba is betekintettek, mint a HVG vagy
a 444.hu.
Rácz Éva-Mária – a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének elnöke, az egyetemen óraadó tanár – elmondta, a kolozsvári egyetemen nem a Bölcsészettudományi Karon van az újságíróképzés, hanem a

Hogy az 1% jó célt szolgáljon!

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon. Tavaly is érkezett egy
harmadéves hallgatókból álló csoport,
idén másodévesek kaptak lehetőséget.
A részképzés programjának kiemelten
fontos elemének nevezte az Országos Széchényi Könyvtárban tett látogatást, ahol
– a köteles példányszolgálatnak köszönhetően – minden megjelent magyar kiadvány
megtalálható. A hallgatók így könnyebben
gyűjthettek dokumentumokat, szakirodalmat a szakdolgozatuk megírásához.
A MÚRE és a MÚOSZ közötti együttműködés egyik következő állomása lesz,
amikor Kiss G. Péter Kolozsváron tart fotóképzést. A Paks-Press Hírügynökség
főszerkesztőjének jóvoltából lehetősége
volt a csapatnak egy paksi kirándulásra is,
amelynek része volt a Tájékoztató és Látogatóközpont, az Atomenergetikai Múzeum
megtekintése, illetve megismerkedhettek
az Atomerőmű újsággal. A leendő újságírók komolyan érdeklődtek üzemi lapunk
iránt, többen jelezték, a szakmai gyakorlat lehetőségével is élnének. Az erőműves
látogatást követően az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban járt a csapat.

Szabó Zoltán

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány jogosult az szja-törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára.
Az alapítvány az összeget az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégiumban folyó nevelés és oktatás, szakmai középfokú
képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és tanulmányi
ösztöndíj támogatására fordítja.
Kérem adójának 1%-ával segítse az oktatási intézményben
folyó képzés színvonalának emelését, a nehéz
élethelyzetben lévő diákok támogatását.

Az alapítvány adószáma:
18861415-2-17
Köszönjük!

Radioaktívhulladék-tárolás

Külföldön is példa lehet a magyar megoldás
Az atomerőműben keletkezett radioaktív
hulladékokat Európa-szerte szigorú szabályok szerint kezelik és tárolják, a technológián túl azonban jó néhány ország tekinthet
példaként átláthatóságban és az érintett településekkel folytatott kommunikációban a
magyarországi rendszerre.
Az atomerőmű az egyetlen olyan nagy
kapacitású energiatermelő egység, ahol a
működés során keletkező hulladékok biztonságos kezeléséről és tárolásáról erre feljogosított és felkészített szervezetek gondoskodnak. Az atomerőművekben keletkező
hulladékok (anyagok és eszközök) mennyisége ráadásul alacsonyabb, mint bármely
más, hagyományos erőműtípusnál.
Az atomerőműben a nagy aktivitású hulladékon kívül – ami főként a kiégett fűtőelemeket jelenti – nagyobb mennyiségben
keletkezik kis és közepes aktivitású hulladék
is. Ez elsősorban az üzemi területen használt
eszközökből, szerszámokból, alkatrészekből
tevődik össze. Ezen hulladékok kezelését
és tárolását Magyarországon a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. végzi, a
végleges helyük pedig a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló, az NRHT.
Az NRHT-hoz hasonló létesítmények
számos európai országban működnek, és
nem mindenütt választják szét az atomerőművi, az egészségügyi, tudományos, oktatási és ipari eredetű kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékokat.
Svédországban kristályos kőzetben, 60
méter mélységben a Balti-tenger alatt építettek egy tárolót. Az 1988 óta működő létesítmény négy kamrából és egy silóból áll.
Finnországban 1992 óta Olkiluotóban üzemel a kis és közepes aktivitású hulladékok
tárolója. A betonfalú silókat itt is kristályos
alapkőzetben alakították ki, a felszíntől
70–100 méter mélységben, de hasonló létesítmény épült 110 méteres mélységben a
loviisai atomerőmű közelében is.

Norvégiában 1999-ben nyitották meg a
gránitba vájt himdaleni tárolót, 50 méterrel
a felszín alatt, egy hegyoldalban, itt a radioaktív hulladékot négy, sziklakamrában kialakított beton tárolócellába helyezik.
Németországban a két mélygeológiai
formációban elhelyezett tároló kősórétegben épült meg, egy vasércbánya helyén,
több mint 500 méteres mélységben.
Csehországban az 1995 óta működő
Dukovany tárolóban helyezik el az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékokat, a tárolókamrák
itt 55 ezer köbméter (mintegy 180 ezer
hordó) kapacitásúak.
Franciaországban, Spanyolországban
és Nagy-Britanniában felszíni tároló működik, a spanyol egység 35 ezer, a két brit
pedig közel másfél millió köbméter kapacitású. A két francia tároló ugyancsak
másfél millió köbméter hulladékot képes
befogadni.
A szigorú szakmai-tudományos szabályok és előírások betartása, illetve a legkorszerűbb technológia alkalmazása mellett kiemelten fontos tényező az átlátható
működés, a lakossági és önkormányzati
kapcsolatok nyíltsága, minősége, a lakosság korrekt, pontos és folyamatos tájékoztatása. A Bátaapátiban tartott nemzetközi
felülvizsgálatok vagy éppen az idelátogató
külföldi vendégek véleménye alapján az itteni évtizedes települési összefogás, finan
szírozási és kommunikációs m
 egoldások,
illetve az állami és a lakosság közötti kapcsolattartás kiemelkedő. A vonatkozó
nemzetközi egyezmény alapján megtartott
felülvizsgálati értekezletek is követendő

példaként emelték ki a magyar projekt szervezettségét, illetve a lakossággal folytatott
együttműködést, amely – a megfelelő politikai akarattal, a felelősségek meghatározásával együtt – biztosította és biztosítja az
NRHT sikeres működését.
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A Paksi Atomerőmű, ahogy eddig is tette, továbbra is törekszik
jó kapcsolatot ápolni a környezetében élőkkel, a Duna melletti
települések lakóival, akik a túlpartról is látják, értékelik a Paksi
Atomerőmű és alapítványainak támogatását. A környező településekkel való információcsere, kapcsolatépítés keretében
adjuk közre a Bács-Kiskun megyei tudósítónk írását.
A szépség, a szeretet, a hit üzenetei
Hubert László dusnoki festő, a nyaranta rendezett uszódi
alkotótábor állandó résztvevője műveiből rendeztek kiállítást
március 13-án az uszódi Kapugalériában.
Bedi Gyula polgármester köszöntője után Kiss István festő-rajztanár nyitotta meg a tárlatot, amely április 30-ig tekinthető meg.
– Minden képéről a természet, az ember, mindennapi
életünk szeretete árad. A gyűlölködő, szemforgató világban
élnek még ilyen emberek – mondta megnyitójában Kiss
István. – Most várják még a jégborotválta erdők, a vízmosta
gyökerek, a sarjadó, virágzó hajtások, kék-fekete vadvizek,
hogy arcmásukat megfesse. Ahogy ismerem Laci barátomat,
ha kérdeznék alkotásai felől, jó szívvel csak ennyit mondana:
„Egyedül Istené a dicsőség”. A kapugalériában kiállított alkotások a lélek legmélyéről születtek, szeretettel telik.
– Hiszem, hogy az ember jóra van teremtve, és ezt is kell
az emberek felé közvetíteni – vallja az alkotó.
Aki teheti, látogasson el az uszódi Kapugalériába, szívmelengető élményben lesz része!
Zsigmond Enikő

Véradás a Györkönyi Teleházban
Véradó napot szerveztek március 21-én,
szombaton egy helybeli és egy paksi fiatal
fiú részére a Györkönyi Teleházban.
Kuti Líviától, a Teleház vezetőjétől, az
esemény szervezőjétől tudtuk meg, hogy a
megjelent véradók száma elérte az ötven főt.
Az önzetlen segítőket frissen sült fánkkal és kávéval várták a szervezők. A hangulatot nem a szomorúság, mindinkább a reményekkel teli bizakodás határozta meg.
A súlyos betegséggel kitartóan harcoló fiúk és családjaik köszönetüket fejezik ki a véradóknak és segítőknek.
lk

A baranyai megyeszékhelyen, a Művészetek és Irodalom Házában is elérhetővé tette
munkáit Vincze Erika tipográfus. A Fecit
című kalligráfiai kiállításon az intézmény
egyik vezetője, Rózsa Zoltán és dr. habil.
Kiszl Péter docens, az ELTE BTK Könyvtárés Információtudományi Intézet vezetője is
köszöntőt mondott. Elhangzott, hogy ilyen
különleges kiállítást a helyszínen még nem
rendeztek. Majd kitértek arra, hogy Erika a paksi művelődési ház dekoratőreként
kezdve pályáját, anno ecsettel írta a moziplakátokat. Évtizedekkel később pedig, egy
régi-új világban, a kézírást nem feledve
alkot, és szakmai körökben is megméretteti magát. Így például idén a moszkvai
nemzetközi kalligráfiai kiállításon, ahol
50 ország művészeinek alkotásai közül választották ki a legjobbakat. A Kalligráfiai
Múzeumba került két kép már a múzeum
állandó gyűjteményében marad.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Fotó: Vincze Bálint

Szomszédságban, barátságban

Térségi kitekintő
Pécsi bemutatkozás

Sétálj, fedezd fel… Paksot!
A Paksi Városi Múzeum szervezésében február végén városnéző túrán vettem részt. Korábban Budapesten már hallottam hasonló kezdeményezésekről,
és megmondom őszintén mindig irigyeltem a fővárosban lakókat az ehhez hasonló lehetőségekért.
Itt élünk Pakson, és mégis nagyon keveset tudunk a
város múltjáról.
Kis csapattal indultunk útnak a múzeum elől. Babakocsis kismamák és nyugdíjasok is színesítették a
csapatot. Volt olyan pici baba, aki szépen végigaludta a túrát, de egy nagyobbacska már kíváncsian nézelődött, amíg anyukája a barangolás idejére kiszakadt a hétköznapok monotóniájából és szellemileg
is feltöltődött.
A Deák Ferenc utcán indultunk el, Paks talán legszebb utcáján, köszönhetően a régi épületeknek.

Az Anna utcán mentünk tovább a református templomig, majd visszakanyarodtunk a Szent István térre.
Másfél óra alatt végig a friss levegőn, jó társaságban,
egy könnyed séta keretében hallhattunk a régmúlt
időkről. Csak néhány érdekesség a teljesség igénye
nélkül. Deák Ferenc paksi kötődése unokahúgához,
Szeniczey Stefániához kapcsolódik. A Poligon épülete régen pártházként működött. A bíróság épülete
az egyetlen a régi épületek között, amely tervezése
óta ugyanazt a funkciót tölti be. A templomok tornyán a kis fémgömb időkapszulát rejt. A bazársor
feletti szobrokat nemrég a múzeum restaurátora újította fel, a három szent: Vendel, Flórián és János.
Sok szépséget rejt városunk, érdemes figyelni az
újabb sétaidőpontokat a múzeum honlapján vagy
Facebook oldalán.
Susán Janka

KÖNYVAJÁNLÓ

Mi egy ember a végtelenben?
Két hét alatt nyolc helyszínen szinte minden művészeti ág
szerepet kap Pakson az V. Paksi Összművészeti Fesztiválon
április 11. és 27. között. Hangversenyek, koncertek, képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, költői estek, táncbemutatók, a művészet szerepével és hatásával
foglalkozó előadások várják az érdeklődőket ebben a bő
két hétben a város kulturális intézményeiben.
A legkisebbek találkozhatnak Berg Judit írónővel, az iskolások színházi nevelési előadásokon vehetnek részt, a
felnőttek pedig számos egyéb program mellett meghallgathatják Tóth Krisztina írónőt, Tari Annamária pszichológust, megnézhetik Gaál László grafikáit, kortárs nagybányai képzőművészek alkotásait, vagy akár a Tűzvirág
táncegyüttes bemutatóját. A rendezvénysorozat április
27-én a Benkó Dixieland Band koncertjével zárul a Csengey Dénes Kulturális Központban. A részletes program
megtalálható a www.csengey.hu oldalon.

„Mi egy ember a végtelenben? – teszi fel a kérdést Pascal... A modern ember
kérdése ez, azé az emberé, aki az újkor hajnalán átéli a véges kozmosz fokozatos felbomlását, és szembenéz a végtelen univerzummal.”
E sorokkal üti fel a közelmúltban megjelent kötetét Pavlovits Tamás. A Szegedi Tudományegyetem docense, Blaise Pascal szellemi hagyatékának első számú
hazai kutatója a francia géniusz írásait elemző tanulmányait bocsátja ezzel közre.
Pascal egyaránt korszakalkotó felismeréseket tett a matematika, a fizika,
a filozófia vagy éppen a Biblia-kutatás területén. Életművének e sokrétűsége
jól tükröződik a kötet tanulmányainak szerteágazó témáiban. Műszaki szakemberek számára különösen is érdekes lehet ezek közül az ismeretelméletet
fejtegető fejezet, amely lényegében a modern értelemben vett tudomány elvi
alapjainak Pascal általi, illetve 17. századi lefektetésébe nyújt bepillantást.
A kötet célja azonban nem csupán az említett sokrétűség feltárása. Éppen
az arra adott pascali válasz felmutatását tűzi ki célul, hogy a darabokra töredezett (egyebek mellett szaktudományokra osztódott) és végtelenné vált világban – amelynek az ember nemrég
még a közepébe képzelte magát, ám egyszerre „e félreeső zugában eltévedt lény” lett belőle – meglelhető-e az
emberlét értelme, s ha igen, akkor hogyan.
A kötet tehát nemcsak műszakiaknak vagy bölcsészeknek, hanem mindannyiunknak, sőt mindan�nyiunkról szól.
Prancz Zoltán
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Térségi kitekintő

Fotó: Orbán Ottília

Kiállítást rendeztek az Energetikai S zakközépiskola
és Kollégiumban (ESZI) a Böjte Csaba szerzetes vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban
élő gyerekek műveiből. A rendezvényt a szekszárdi
Jendrolovits Gábor nyitotta meg, aki évek óta járja
Erdélyt, és szervez adománygyűjtéseket, majd a felajánlásokat további önkéntesekkel együtt maga viszi
el Böjte Csaba gyermekotthonaiba.
A kiállításon több mint 1400 rajz és 61 irodalmi alkotás volt megtekinthető, amelyet kizárólag az
otthonokban élő gyerekek készítettek. A pályázatot
ötödik alkalommal hirdették meg, és a kiállított pályamunkákat az ESZI diákjai értékelték. Közel száznegyven díjat adnak át, illetve személyre szóló ajándékokat is, valamint az azoknak az intézményeknek
szóló adományokat, ahol a pályázók élnek, személyesen viszi el a szervező több önkéntes segítségével.
Jendrolovits Gábor elmondása szerint azért kérte
fel az ESZI-t az értékelésre, mert véleménye szerint
fontosabb és életszerűbb, hogy a készítőkkel hasonló korú fiatalok véleményezzék az alkotásokat, és
azért, mert több paksi intézményhez, munkahelyhez hasonlóan – évek óta aktív szerepet vállalt az
intézmény a gyűjtésben. Steinbachné Horváth Mária szaktanárnak külön köszönetét fejezte ki, aki a fő
szervezője volt a kiállításnak az intézmény részéről.
Jendrolovits Gábor és társai pedig március 11-én
keltek ötnapos útra, hogy sorra járva a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány gyermekotthonait, felkeressék a
díjazottakat.OrbánO

Kalocsai hírek
Vizes fejlesztések 12 településen
Az elsősorban csapadékvíz-elvezetést célzó térségi beruházás
jelenleg késedelemben áll, de a szakemberek szerint 2015. június 30-ig befejeződik. Ez a késedelem több okra is visszavezethető. A fejlesztés 12 településen valósul meg, ezért a koordináció
meglehetősen bonyolult. Több településen, így Kalocsán is, a
pályázatban tervezett műszaki tartalmat felülvizsgálták a megvalósítási időszakban, így szinte kivétel nélkül engedélymódosítás vált szükségessé.
***
Pályaorientációs előadás-sorozat a kalocsai járásban
A kamara szervezésében március 11-én a kalocsai Belvárosi Iskola 7. osztályos diákjai tájékozódhattak a különböző iskolatípusok
előnyeiről, illetve a hiányszakmákról. Az előadásokat követően
a lányok a vendéglátó-ipari, míg a fiúk a vasipari szakmák művelőinek életébe is bepillanthattak egy rövid buszos kirándulás
keretében. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében hasonló előadásokra került sor a kalocsai Kertvárosi Iskolában is, míg március 25-én a dusnoki diákok kaphattak
képet a továbbtanulási lehetőségekről és képzési formákról.
***
Aranyat hozott a zenekari munka
A Kalocsai Színházban telt ház előtt adott koncertet a Liszt Ferenc AMI Fúvószenekara. A minősítő fellépésen a szórakoztató
kategória „C” nehézségi fokozatban aranyminősítést ért el a zenekar. A mintegy kétórás koncert végén egy vándordíjat is odaítéltek, amelyet elsőként Zohreh Ashlin Ali vehetett át kimagasló
zenekari munkájáért Betlenné D. Ágnes zenekarvezetőtől.
***
A városvédők szerveztek foglalkoztatási fórumot
A munkahelyek számának alacsony szintje miatt egyre kevesebb fiatal tud elhelyezkedni a kalocsai járásban. A kedvezőtlen
folyamatok megállítása érdekében munkahely-teremtési fórumot szervezett a Kalocsai Városvédő Egyesület. Az előadók több
tucat munkahely-teremtési elképzelést is felvázoltak, egyúttal
arra is felhívták a figyelmet, hogy a leszakadó térségek esetében
szükséges az állami segítség annak érdekében, hogy a letelepülni szándékozó cégeket vagy állami intézményeket ezekbe
a térségekbe irányítsák. Beruházási lehetőségként merültek fel
élelmiszer-feldolgozó, hulladékhasznosító üzemek létrehozását

célzó elképzelések, illetve egy logisztikai központ (hűtőház +
csomagolóüzem + raktár) megvalósítása is.
***
A lakótömbök felújítási lehetőségeiről tájékozódtak a kalocsai társasházkezelők
A közelmúltban pályázatírásban, finanszírozási lehetőségekben
jártas szakemberek adtak tájékoztatást a kalocsai társasházak
kezelőinek arról a pályázati lehetőségről, amelynek keretében
az épületek szigetelésére, nyílászárók cseréjére, fűtési rendszereinek korszerűsítésére lehet támogatást elnyerni. A fórumot a
kalocsai OTP és a BKM Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai kirendeltsége kezdeményezte annak érdekében, hogy a jövőben
gazdaságosabban legyenek üzemeltethetőek a panel rendszerű
lakóingatlanok. 
Péjó Zoltán

Rendhagyó borverseny

Fotó: Wollner Pál

Erdélyi gyermekek
rajzai

A Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete már hagyományossá vált rendhagyó borversenyt szervezett a Fabro Pincészetben március
28-án. A megméretés attól volt rendhagyó, hogy a
szakavatott bírák mellett laikus borkedvelők is véleményt formálhattak a mintákról, így a program
teljesen nyitott volt. A résztvevőket különböző bizottságokban végzett borbírák segítették az értékelésben. A versenyre fehérbor, vörösbor, rozé, illetve
sillerbor és óbor kategóriában lehetett nevezni.

Orbán Ottilia
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A nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezés keretében, március 15-én adták át Pakson a Tisztes Polgár kitüntetést, amelyet idén két volt pedagógus kapott meg.
Karszt Jánosné Zsuzsa néni olyan családban nevelkedett Németkéren, ahol mindkét szülő pedagógus volt, és
mind a négy gyermek tanító lett. Diplomáját Budapesten szerezte, majd Várdombra helyezték, itt kezdte el a
pályát. Egy év elteltével Gyapára került, ahol megismerte szintén pedagógus férjét, Karszt Jánost. Ezt követően
hét évig tanított Cseresznyésben. Akkoriban még összevont osztályokba jártak a gyerekek, előfordult, hogy a
négy évfolyamból negyven diák tanult az osztályában.
Harminc évig dolgozott a 3-as számú (ma Deák Ferenc)
általános iskolában, főként első osztályosokkal foglalkozott, több száz gyereknek mutatta meg a betűvetés és a
számolás szépségeit. Tizenhat tanítványából lett kolléga
– ez különösen nagy örömet jelent számára. 1990-ben
kapta meg a Szolgálati Emlékérmet, ez az év volt nyugdíjba vonulásának ideje is, azóta is tevékenyen éli a jól
megérdemelt pihenés napjait.
Valentiny Zoltánné negyvenegy évnyi tanítás után
négy éve vonult nyugdíjba. Hat évet Gerjenben, harmincöt esztendőt a Bezerédj Általános Iskolában ta-

nított. Orosz–történelem szakosként végzett. Magas
színvonalú szakmai munkáját tanítványai versenyeredményei is igazolták, a városi múzeum által szervezett
tanulmányi programokon mindig erős csapattal vett
részt, szívesen emlékszik rá, hogy egy ízben a szekszárdi
múzeum csapatát is sikerült legyőzniük, diákjai mindig
ott voltak a megyei versenyeken, eljutottak az országos
megmérettetésre is. A szociálisan hátrányos helyzetű
gyerekek is ragaszkodtak hozzá, mert következetes volt,
szeretettel és emberséggel igazgatta útjukat. 1991-ben
Andrásfalvy Bertalantól vehette át a miniszteri dicséretet, munkáját elismerte a Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány és két ízben az iskola alapítványa is, 2008ban átvehette a város Gyermekeinkért kitüntetését is.
Az ünnepi műsort a Szaggató zenekar adta, közreműködtek a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesület táncosai.
A dalba öntött forradalom című új műsorában a hattagú
Szaggató együttes azt mutatta meg, hogy a történelmi
események milyen lelki lenyomatát őrzik a magyar népdalok. A hallgatók tájegységenként követhették az eseményeket a lelkesítő toborzótól, a fájdalmas búcsúzáson
át a halált és veszteséget hírül adó keservesekig.

Wollner Pál
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Erőműves híradások
Volent Gábor biztonsági igazgató megtartotta első féléves beszámolóját az
igazgatóság munkavállalói számára.
Tájékoztatott a 2014-es év biztonsági
teljesítményéről, értékelte az elmúlt év
feladatainak teljesítését és ismertette
az idei év fő feladatait.
Az igazgató a 2014-es évet összességében
sikeresnek tartotta, hiszen több projekt
(tokozottüzemanyag-kezelési
projekt,
megkaptuk a 2. blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyét, a WANO/OSART-vizsgálatra való felkészülés és részvétel, a C15
projektből adódó feladatok időarányos
végrehajtása, üzemanyag alternatív úton
való szállítása) sikeresen zárult. A 2013as év adataihoz képest a tavalyi évben
több területen is javulás mutatkozott a
biztonság terén.
A Biztonsági Mutatók Rendszerének
(BMR) bemutatásával és értékelésével
folytatódott a fórum. A BMR 78 mutató
alapján méri az üzemeltetés biztonsági színvonalát a normál üzemmenet, az

üzemeltetés biztonsága és a biztonság
iránti elkötelezettség területeken. Ös�szegzésként elmondható, hogy a mutatók
alapján az üzemeltetés biztonsági színvonala 2014-ben is jó szintűnek nevezhető.
Az egész BMR legnagyobb súllyal bíró
mutatója a jelentésköteles események
száma az eddigi üzemeltetés legjobb értéke lett, hiszen az eddigi legkevesebb jelentésköteles esemény 2014-ben történt,
összesen 18. A kulcsmutatók többsége
kedvezően alakult, nem volt ÜV-1 működés és tűzeset, nem történt MÜSZ-sértés,
az eddigi legalacsonyabb a WANO munkabaleseti mutató, a tervezetthez képest
kisebb a kollektív dózis mértéke, szokásosan alacsony a kibocsátási kritériummutató, átlag alatti mértékben keletkeztek radioaktív hulladékok.
A biztonsági teljesítményben azonban vannak fejleszthető területek is,
amire oda kell figyelnünk. 2014-ben hét
(piros) intézkedést igénylő minősítési
mutató lett. Megnőtt az emberi hibával

Fotók: Bodajki Ákos

Munkavállalói fórum a Biztonsági Igazgatóságon

terhelt jelentésköteles események aránya
és a közös okú meghibásodások miatt a
biztonsági rendszerek üzemképtelenségeinek összesített száma. Az 1. blokkon
az üzemanyag megbízhatósági mutatója
tömörtelen fűtőelemre utal, és a tervezett
leállások nem tervezett csúszása miatti
termeléskiesés is meghaladta a célkitűzést, döntően a 3. blokk 2013-ról áthúzódó főjavítása miatt. Javítandó a belső auditok javító intézkedései végrehajtásának
fegyelme is.
Az üzleti terv alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a 2014. év adózás

Tapasztalatcsere a folyamatos fejlődés érdekében
Hagyományteremtő szándékkal tartotta első információs technológiai szakmai napját az Informatikai Csoport (INCS) március 18-án a Tájékoztató és
Látogatóközpont nagytermében.
A Műszaki Igazgatóság kiemelt támogatásával megtartott rendezvény – ami elsősorban az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. IT-funkciógazdáinak és vezetőknek,
valamint olyan érdekcsoportok képviselőinek szólt,
akikkel IT-fejlesztések kapcsán az INCS kapcsolatban
van – legfontosabb célja az új IT-megoldások technológiai mélységű bemutatása volt. Az Informatikai
Csoport annak érdekében, hogy az MVM PA Zrt.-nél
megfogalmazásra kerülő fejlesztési igényekhez technikai mélységű információt nyújtson, a szakmai napon
a jelenlegi szoftvereket szállító cégeket kérte fel arra,

hogy adjanak tájékoztatást a saját fejlesztési irányaikról, illetve az általuk készített alkalmazásokhoz kapcsolódó új technológiai megoldásokról.
A szakmai nap fő témái voltak: IT-fejlesztések –
MVMI fejlesztési folyamatai; ESB Technológia az
IT-üzemeltetésben; Virtuális szervertechnika bemutatása; Windows-verzióváltás; Modern iroda – IT-eszközök a modern irodákban.
Az előadás-sorozat alatt a résztvevők kérdőívet
tölthettek ki, amelyből kiderült, további témák iránt
is mutatkozik érdeklődés, és szélesebb körben is érdemes lenne folytatni az IT szakmai előadásokat. Tervek
szerint 2015-ben további technológiai napra is sor kerül, új témákkal és szélesebb körben meghirdetve.

Szabó Zoltán

Véradással életeket menthetünk
A véradás az önzetlen segítségnyújtás egyik legszebb
példája. Az esetek többségében olyan betegek kapják
szervezetünk egyik fontos kincsét, a vért, akik műtétek
előtt állnak, daganatos megbetegedettek, leukémiásak.
Magyarországon először 1939-ben volt szervezett véradás.
Önzetlenségükről tettek tanúbizonyságot azok az
erőműves dolgozók is, akik március 11-én megtartott
véradó napon részt vettek.
A vért adó dolgozók száma a megszokottnál valamivel
magasabb volt, mivel előzetesen felhívás jelent meg a portálon, amelyben egy dolgozónk egy komoly műtét előtt
álló családtagjának is fel lehetett ajánlani a vért.
Különös kincs a vérünk, hiszen csakis az élő szervezet
képes megfelelő összetételű vért előállítani, ezért is fontos,
hogy akinek lehetősége van, egészségi állapota megen
gedi, vért adjon.
Mint minden alkalommal, most is újabb és újabb véradók csatlakoztak a már többszörös véradók táborához.

A vérvételt egy kisebb szűrővizsgálat előzi meg, ahol
megállapításra kerül a vércsoport, vérnyomást mérnek.
Fontos hogy a vérvételre ne éhgyomorra menjünk, a folyadékbevitel magasabb legyen az átlagnál.
A márciusi véradás az idei év első véradása volt, legközelebb június 6-án és november 18-án lesz az I. számú
orvosi rendelőben.
Dolgozóink között többszörös véradókat köszönthetünk. Hanuszka Gyula már hetvenszeres véradó, először 18
évesen adott vért. Szüleitől és bátyjaitól – a ma már több
mint hatvanszoros véradó Mihálytól és Sándortól – látta a
követendő példát, mivel ők is rendszeres véradók voltak.
Gyula és családja számára nagyon fontos, hogy másokon
segítsen.
A szervezők minden megjelent véradó felé köszönetüket fejezik ki, hogy véradásukkal elősegítették a betegek
mielőbbi gyógyulását.

Lehmann Katalin

előtti eredménye 19,00 Mrd forint, a főjavítások tényleges hossza 143,5 nap volt.
Az igazgató az idei év fő feladatainak
a C15 projekt tevékenységében való részvételt, a TG-projekt munkájának támogatását, az OSART-intézkedésekből adódó
feladatokat, a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatból adódó feladatok időarányos
végrehajtását, valamint a Paks II-vel kapcsolatos, részben a vagyonvédelem, részben a fizikai védelem oldaláról felmerülő
igények segítését és ezen feladatok végrehajtásának a támogatását említette.
Végezetül beszélt a társasági stratégia
négy alappilléréről, amelyek közül kiemelt prioritású a biztonság fenntartása
és fejlesztése. A másik három a termelés
maximalizálása, a nukleáris bázisú termelés hosszú távú fenntartása és a költségszint optimalizálása.
A fórum a munkavállalók kérdéseivel
és azok megválaszolásával, majd a szakszervezetek rövid beszámolójával zárult.

L.I.

Újabb kötelezettség:
bevezették az EKÁER-t
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. január 1-jétől hatályos előírásai alapján Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) kezdte meg működését Magyarországon, melyet az érintetteknek 2015.
március 1-jétől alkalmazni kell.
A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése,
az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek
megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amelyről
előzetesen ne tettek volna bejelentést az adóhatósághoz.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a beszerzési-szállítási-értékesítési, összességében: gazdálkodási tevékenysége
révén érintett a témában, ezáltal bejelentési kötelezettség
terheli. Az adott tranzakciók EKÁER-köteles voltát minden
esetben ellenőrizni kell.
Az alábbi esetekben kell EKÁER-számot kérni:
• Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú
behozatal esetén (pl.: eszközök javításról történő beszállítása).
• Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel esetén (pl.: eszközök javításra történő kiszállítása).
• A belföldi forgalomban nem végfelhasználó (nem magánszemély) részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén (pl.: hulladékértékesítés).
Az alábbi esetekben nem kell EKÁER-számot kérni:
• Az EU-n kívüli termékbeszerzés és termékértékesítés.
• Belföldi termékbeszerzés.
• Egyéb belföldi termékszállítás (pl. hitelesítés, javítás
céljából).
Az adóhatóság az általa végzett (közúti és utólagos adó)
ellenőrzések során megállapított eltérések (EKÁER-szám hiánya, hamis adatok, stb.) miatt bírságot szabhat ki (a szállított termék értékének akár 40%-ának megfelelő mértékig),
és az áru zárolását is elrendelheti. GYNYP
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NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG ÜZEM – D, E, F műszak

Bese Dénes Sándor
Fotók: Bodajki Ákos

vezető átrakógép-operátor
1961-ben született
Dunaszentgyörgyön.
Az általános iskolát Dunapatajon kezdte, majd
Pakson fejezte be. Ugyanitt érettségizett
a Vak Bottyán Gimnáziumban. Érettségi
után a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán tanult két évig, majd a sorkatonai
szolgálat következett. 1982-ben leszerelt,
és az akkori Paksi Állami Gazdaságban
helyezkedett el gépszerelőként. Négy
évig dolgozott itt, közben kitanult két

szakmát és megnősült. 1986-ban került
az erőműbe, az I-es kiépítésre primer
köri gépészként. Azóta három műszakban dolgozik.
1994-ben az átmeneti tároló építésekor pályázatot írtak ki átrakógép-operátori állásra. Jelentkezett, és elnyerte.
Ez nagy kihívás volt a számára, mert
nemcsak a szakma fortélyait kellett elsajátítani, hanem egy új létesítmény felépítését, technológiáját, berendezéseit is
meg kellett ismerni.
Feladatai közé tartozik a friss és kiégett kazetták kezelése, mozgatása,

Buday Gergely
átrakógép-operátor
Szekszárdon
született, rövid
ideig Bonyhádon, majd Pakson lakott a szüleivel, és hatéves
volt, amikor Szekszárdra költöztek. Azóta is szekszárdinak vallja magát. Az általános iskolát is a megyeszékhelyen
végezte, majd 1987-től 1991-ig az Energetikai Szakképzési Intézet (ESZI) számítástechnikai szakára járt. Ott érettségizett, majd 1992. szeptember 2-án
megkezdte a munkát az atomerőműben.

1996-ig a Számítástechnikai Osztályon
dolgozott ügyeletes műszerészként, ezt
követően pedig egy lehetőséget kihasználva, átjelentkezett átrakógép-operátornak. A mai napig is ekként dolgozik.
Munkaköri feladata a friss és kiégett
üzemanyaggal kapcsolatos műveletek elvégzése, ezen belül a friss üzemanyag kezelése (átvétel, méretellenőrzés, tárolás,
egyéb manipulációk), a blokki átrakások
és az üzemanyagot érintő egyéb tevékenységek végzése, valamint a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT)
kiszolgálása. Mint mondja, mindig az

Szabados Imre
átrakógép-operátor

Pakson született. Itt járt általános iskolába,
szakmai tanulmányait pedig Budapesten végezte, ahol villanyszerelői képesítést szerzett erősáramú berendezés szakon. Az atomerőműbe
1992-ben nyert felvételt. 2003-ig külsős munkavállalóként, karbantartóként dolgozott. Közben
– 1993-ban – az egyéves sorkatonai szolgálatot is letöltötte Sárbogárdon,
valamint letette az érettségit a helyi gimnáziumban.
A jelenlegi munkakörébe 2003-ban került, kezdetben természetesen
betanuló átrakógép-operátorként, az Atomix Kft. alkalmazásában. Feladatkörébe átfogóan a nukleáris fűtőanyaggal kapcsolatos teendők tartoznak: munkatársaival a területre beérkező friss üzemanyag átvételét,
az éves üzemanyag-átrakásokat és a kiégett üzemanyagok ideiglenes tárolásával kapcsolatos feladatokat végzik. Ilyen módon a tevékenysége a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójára (KKÁT) is kiterjed, ahol szintén
üzemviteli teendőket lát el. Munkája során fontosnak tartja a nagyfokú odafigyelést, a precizitást, a jó munkahelyi légkört. Ez utóbbi – mint
mondja – nagyban segíti a csapatmunkát.
Imre Pakson él a családjával. A párja az MVM OVIT Zrt.-nél dolgozik
technológus mérnökként, de jelenleg otthon van a kisfiukkal. Édesanyja
ugyancsak az atomerőműnél dolgozott fogászati asszisztensként, és innét
ment nyugdíjba.
Kollégánk két gyermeket nevel a párjával: a kislánya ötéves, a kisfia pedig hamarosan betölti a második évét. Szabadidejükben próbálnak minél többet kint lenni a természetben, szeretnek kirándulni és sportolni.
Emellett sok időt igényelnek a családi ház körüli teendők is. A három műszakos munkarend miatt nem mindig könnyű egyeztetni a családi, baráti
összejöveteleket, de – mint Imre mondja – eddig sikerült megoldani.

Prancz Zoltán

nyilvántartása a négy blokkon és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában.
Ezenkívül részt vesz az új technológiák,
berendezések tervzsűrijén, gyártóművi
átvételein, inaktív próbáin, üzembe helyezésein, valamint az új kollégák felkészítésében.
Alapvetőnek tartja, hogy a kitűzött
feladatokat mindig biztonságosan, az
utasításoknak megfelelően végezzék, a
lehető legkisebb sugárterhelés mellett,
az eszközök maximális megóvásával.
2005-ben az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője, 2008-ban pedig az Év Átrakógép-operátora kitüntetéssel ismerték el a
munkáját.
Dénes Dunaszentgyörgyön él a jelenlegi párjával, aki szintén műszakozik: a

primer köri büfé kezelője. A gyerekek
már felnőttek: Tamás 29 éves, az erőmű
nyomdájában dolgozik csoportvezető-
helyettesként. Judit 25 éves, nemzetközi
gazdálkodás szakon végzett közgazdász,
Veszprémben talált állást, és ott is él a
párjával.
Kollégánk a szabadidejében szívesen
barkácsol, internetezik, kerékpározik,
kirándul és horgászik (ez utóbbi során az
új családja is elkíséri). Régi szenvedélye
a hangszeres zenélés. 2010-ben a Roger
Schilling Zenekar vezetése felkérte zenekari tagnak. Ő örömmel elfogadta. Jól
érzi magát ebben a csapatban is.

Prancz Zoltán

adott munka legmagasabb szinten történő elvégzésére törekszik, mert tisztában
van a munkájában rejlő felelősséggel és
veszélyekkel. Elengedhetetlennek tartja
tehát a szabályok és előírások betartását.
Emellett igyekszik minél jobb kapcsolatba kerülni a kollegáival, mert vallja,
hogy bármilyen munkát jobban és hatékonyabban lehet elvégezni egy összetartó csapatban.
Kiemelkedő szakmai élményeként
tartja számon, hogy „közelről” láthatta
és tapasztalhatta meg egy világviszonylatban egyedülálló létesítmény, a KKÁT
létrejöttét.
Kollégánk elmondta, hogy immár
tizenkét éve kiegyensúlyozott, boldog
házasságban él a feleségével, Évával,

aki a Tolna Megyei Krónikánál dolgozik marketingvezetőként. Kislányuk, a
nyolcéves Kata, idén kezdte az általános
iskolát.
Gergelynek négy testvére van, ezért
gyakoriak a családi összejövetelek. Ezeket nagyon fontosnak tartja, hiszen
– mint mondja – nagyszerű családja
van, akikkel öröm az együtt töltött idő.
Gyakran szerveznek családi nyaralásokat, hosszú hétvégéket, kirándulásokat.
Szabadidejében legszívesebben a környéken tesz kisebb-nagyobb túrákat
mountain bike-kal, néhány barát kíséretében, rossz idő esetén pedig konditerembe jár, amit szintén nagyon szeret.

Prancz Zoltán

Dala György
átrakógép-operátor
Szekszárdon született 1973. március
30-án, az általános
és a középiskolai
tanulmányait is ott
végezte el.
Az atomerőműben 1993 óta dolgozik. Először a Műszer
Karbantartási Osztályon állandó délelőttös műszakban dolgozott, majd a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon két
éven keresztül. Ezt követően került erre a
szakterületre, átrakógép-operátor munkakörbe, ahol jelenleg is dolgozik. Feladata
operátorként tulajdonképpen az átrakógép kezelése, az üzemanyag-kazettákkal
kapcsolatos munkák „a-tól z-ig”. Onnantól
kezdve, hogy beérkezik a friss üzemanyag,
egészen addig, amíg bekerül a reaktorba, majd a reaktorból való eltávolítását és
a pihentetést követően a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában (KKÁT) történő elhelyezéséig. Ezenkívül persze számos más
kiegészítő tevékenysége is van.
Távoli terve, hogy nyugdíjig itt dolgozhasson, ezt a munkát végezhesse. Jók a
munkatársai, a munkahelyi közeg, alapvetően jól érzi itt magát a bőrében.

Gyuri családjával Szekszárdon él. Három gyermeke van, Zsófi 23, aki párja
első házasságából született, és két közös
gyermek, Csanád 13, Maja 8 éves. Felesége, Anita, fodrászként dolgozik. Gyuri úgy
gondolja, hogy mivel az embernek egy élete van, azt úgy kell élni, hogy ne bánjon
meg semmit. Érezze jól magát a mindennapjaiban.
Hobbija a motorozás, modellezőautók és
-repülés, illetve télen, amikor az időjárás
is olyan, a számítógépes szimulátorozás.
Legfontosabb dolog az életében a felesége.
Nem akar olyan kijelentést tenni, hogy a
gyermekei, de ők is nagyon fontosak. Ha
nem lenne fontos a felesége, nem lennének
gyerekei. Azzal, hogy a feleségével összekötötte az életét, annak gyümölcsei a gyermekek. Nagyon szereti őket, és mindent
meg is tesz értük. Könnyelmű kijelentés
azt mondani, hogy onnantól, hogy megszületik a gyermek, ő az első. Hajlamosak
vagyunk elhanyagolni a párkapcsolatokat,
elfeledjük, hogy mennyire fontos, hogy
tudjunk egymásra időt szakítani, a lehető
legtöbb időt együtt tölteni.

Orbán Ottilia
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Papp Zoltán

vezető átrakógép-operátor
Ózdon született
1960. március
12-én, Kazincbarcikán végzett vegyipari
gépészként.
Az érettségit követően egy évet dolgozott
a kazincbarcikai Borsodi Vegyi Kombinátban 1987 februárjáig. Ezt követően
jelentkezett az akkori Paksi Atomerőmű
Vállalathoz (PAV), és primer köri gépész
beosztásba került, Nagy Sándor volt az

osztályvezetője. 1991 januárjában átkerült az átrakós csoporthoz, és azóta
is itt dolgozik folyamatos műszakban.
Feladata az erőműben és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT)
az üzemanyag-kazettákkal kapcsolatos
manipulációk, a friss üzemanyag beérkezésétől a KKÁT-ba történő kikerülésükig. Elmondása szerint nagyon szereti
a munkáját, több éve már vezető átrakógép-operátor, ahol a műszak felelőse a
manipulációk idején. Feladatkörébe tar-

tozik a társszervezetekkel való kapcsolattartás, feladatkoordinálás. Emellett
folyamatosan képzik magukat és szinten
tartják tudásukat.
Távolabbi tervei a jövőre nézve igazából már nincsenek, nincsenek elérhetetlen vágyai. Szeretne majd nyugdíjba
menni, persze ha itt lesz az ideje.
Zoltán hobbija a sport és a horgászat.
Szívesen jár úszni, otthon van egy kis
konditerme, és ha ideje engedi, rengeteg
időt tölt el ott.
Imádja a családját. Felesége, Zsóka
és fia, Gábor szintén az erőműben dolgozik. Gábor párja, Barbi pedig Pakson
dolgozik. Zoli tavaly szeptemberben

Zelfel Tamás

Viktor Endre

átrakógép-operátor
Komlón született 1978-ban.
Középiskolá it
Szekszárdon végezte
vendéglátói szakon, és

1998-ban érettségizett.
Az atomerőműben 2004. január 1-jétől
dolgozik. Első lépésként az Atomix Kft.
Képzési Központjában végezte el a szükséges tanfolyamokat, majd ezt követően
került ide az osztályra átrakógép-operátornak, a jelenlegi beosztásába. A munkájával, feladataival nagyon elégedett, állandó kihívást jelent számára. Ennél jobb
munkahelyet ma már nem tudna elképzelni. A kollektíva, a munkakörülmények, a feladatatok, mind ezt igazolják.
Nagyon szeret itt dolgozni. Feladatai között szerepelnek a nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos munkák a beszállítástól
egészen a kiszállításig, üzemanyag-moz-

átrakógép-operátor

gatás, méretellenőrzés. Idetartoznak a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
a kiégett üzemanyag-kazetták is.
Tamás szülei is itt dolgoztak az atomerőműben, tehát szinte azt is lehet mondani, hogy egy erőműves generáció tagja. Édesapja is szintén ezen az osztályon
dolgozott. Otthon nap mint nap téma
volt az erőmű, talán ennek is köszönhető, hogy Tamás most itt van az átrakógépesek között.
Tamás családjával Pakson lakik. Egy
fia (3 éves) és egy lánya (9 éves) van, felesége az MVM ERBE Zrt. dolgozója. Hobbijának tekinti az egészséges életmódot,
és szabadidejében szívesen foglalkozik
testedzéssel. A családi programok között
szerepel a kirándulás, a természet- és
portréfotózás. Legfontosabb dolog számára a család, az egészség és nem utolsó
sorban a munkája.

Orbán Ottilia

Enyingen született 1971-ben, hároméves kora óta él
Pakson. Itt járt általános, majd középiskolába is. A pályaválasztás idején a helyi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium mellett döntött. A felvételi jelentkezést
erősáramú berendezésszerelő szakra nyújtotta be.
A tanulmányokat lezáró vizsgát 1989-ben tette. Később a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban leérettségizett.
A középiskolás évek során az erőműben vett részt szakmai gyakorlaton tanulmányi szerződése révén, majd a vizsgát követően is itt helyezkedett el.
Először a Villamos Karbantartó Osztályon kezdett dolgozni, a megszakítós
csoportban, egészen 1992-ig, a kötelező sorkatonai szolgálat megkezdéséig.
A leszerelés után az osztály installációs csoportjában alkalmazták tovább.
1995-ben adódott számára egy lehetőség, amikor pályázatot írtak ki a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának létesítésekor átrakógép-operátori munkakör betöltésére. A felvételi sikeresnek bizonyult, így szakterületet váltott.
Ez egyben munkarendbeli változást is jelentett számára, a korábbi nappalos
állás helyére egy három műszakos beosztású lépett.
Számára ez a munkakör kellő kihívást biztosít, jó légkörben tudja a napi
munkáját végezni.
Endre nős, van egy kétéves kislánya, Gréta. Pakson élnek családi házban.
Szabadidejüket együtt töltik a legszívesebben.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Huszák Zoltán
vezető operátor

A Duna bal partjához közel
fekvő Bács-Kiskun megyei Kalocsán született 1968-ban, de
kisgyermekkora óta Pakson él.
Itt járt általános iskolába, majd
a pályaválasztáskor – szülei javaslatára – a pécsi Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolába adta be felvételi jelentkezését, atomerőmű gépész
szakon végzett. Tanulmányi szerződése révén került a
Paksi Atomerőmű Reaktor Osztályára 1986-ban. Szerencsére úgy adódott, hogy a másfél éves sorkatonai
szolgálatot lakóhelyén teljesíthette. A leszerelés után
néhány évig primer köri gépész munkakörben dolgo-

Tuba Zoltán
átrakógép-operátor

Pakson született 1976-ban,
gyermekkorát két, a városhoz közeli településen töltötte:
Bölcskén járt általános iskolába, ezt követően költöztek
Madocsára. A középiskolai
tanulmányokat Dunaújvárosban végezte, ahol géplakatos szakképesítést szerzett, majd gimnáziumba járt és
2000-ben érettségizett.
Dunaújvárosi kötődése korábban elég szoros volt, hiszen a főiskolát is ott végezte, karbantartó gépészmérnöki diplomával rendelkezik, és az első munkahelyet

Paksra költöztette a szüleit, most együtt
van a teljes család. Így jobban tud segíteni nekik, ha szükségük van rá.
Ha sorrendet kellene felállítani, hogy
mi a legfontosabb az életében, egyértelműen a családot választja, másodsorban
megpróbálni egészségesen élni. A munkahelynél is fontos, hogy kellemes, pozitív, nyugodt legyen. Ezek között nagyon
minimális a különbség, és ezeket meg
kell szerezni, megbecsülni és megtartani.

Orbán Ottilia

zott, majd 1994-ben a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítése idején – új kihívásokat keresve
– került a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez. Ez az egység
akkor még a Reaktor Osztályhoz tartozott. Később, az
építkezés, illetve az üzembe helyezés során a KKÁT-t
működtető projekt állományában volt, erre a nagyon
izgalmas időszakra szívesen emlékszik vissza.
A KKÁT üzembe helyezése óta a Nukleáris Fűtőanyag Üzemnél vezető operátor munkakörben végzi tevékenységét. Ezek a napi feladatok összetettek, szerteágazóak. A különböző szervezetekkel való folyamatos
együttműködés is a napi rutinhoz tartozik, amelynek
során törekedniük kell a megfelelő minőségű kapcsola-

számára szintén e város biztosította. A Dunai Vasműbe
vették fel 1993-ban.
Számára sem volt elkerülhető a sorkatonai szolgálat,
melyet 1994-1995-ben töltött le Sárbogárdon. A katonaság után visszatért a Vasműbe. Majd egy rövidebb
németországi kitérő után 2004-ben jelentkezett a Paksi
Atomerőműbe. A sikeres felvételi után a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez került, átrakógép operátor lett, ahol
egy jól együttműködő szakmai közösségben végzi napi
tevékenységét.
Számára a paksi munkakörhöz kapcsolódó munkaidő-beosztás nem volt teljesen ismeretlen, hiszen előző
munkahelyein is műszakos munkarendben dolgozott.
Hozzáteszi, hogy ehhez ő és közvetlen környezete is folyamatosan próbál alkalmazkodni.

tok kiépítésére és fenntartására. A munka mellett is tanult, ahogy mondja, az új ismeretek iránti érdeklődéstől hajtva jelentkezett a Dunaújvárosi Főiskolára, ahol
gépészmérnök szakon szerzett diplomát. Ezt követően
részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem reaktortechnika szakirányú képzésén.
Néhány újítással a társasági Műszaki Alkotói Pályázaton is indult, amelyek kidolgozásáért díjazásban
részesült. Vendégoktatóként rendszeresen részt vesz a
külföldi szakemberek képzési programjában.
Zoltán a családjával Pakson él, a Dunához közel.
Hozzáteszi: a folyó és a természet iránti szeretet határozza meg családjuk életét, mivel lánya, Janka és fia,
Donát is elkötelezettje a vízi sportoknak is – többek
között. Mindketten iskolaváltás, pályaválasztás előtt
állnak. Felesége, Éva, a városi könyvtárban dolgozik.
GYNYP

A tanulmányait a munka mellett is folytatta, 20082010 között a gödöllői Szent István Egyetemre járt, az
okleveles gépészmérnök szak fejlesztő mérnöki szakirányára.
A jövőre nézve úgy véli, az atomerőmű bővítése akár
még számára is tartogathat szakmai kihívással járó lehetőségeket.
Zoltán 2008-ben nősült. Imádja gyermekeit, számára felesége és ők jelentenek mindent. Dorka 2011-ben,
az ikerpár, Zsombi és Blanka pedig 2013-ban születtek.
Pakson élnek, szabadidejüket lehetőség szerint együtt
töltik és családi házuk, kertjük szépítgetésével foglalkoznak.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Műszaki Alkotói Pályázat
3. díjas pályázatok (1. rész)
3. Kevertágyas szűrők
belső rekonstrukciójának
végrehajtása
Baka Lajos, Meczker István
A kevertágyas szűrő a teljes áramú kondenzátumtisztító rendszer része. Az ioncserélő töltetet 16 darab korrózióálló
belső bevonattal ellátott, hegesztett
kivitelű, elliptikus fenekű hengeres szén
acél edény fogadja be. Kapacitásuk 500
m³/h. Három szinten vízelosztót építettek be. Csak a blokk főjavításáról történő visszaindulás első egy-két hetében,
esetlegesen a vízminőség romlásakor
üzemelnek.
A belső réselt csővezetékeket a gyűjtőcsövekhez, illetve a csőtartókhoz, távtartókhoz is hozzáhegesztették. A belső
elosztó rendszer ezzel bonthatatlanná
vált.
Az edényfenék átalakításával lehetővé tehető a szűrő csőrendszer szerelhetősége, karbantartása.
Az átalakított kevertágyas szűrőt a 4.
blokk visszaindulásakor üzembe vették,
és az üzemeltető (Vegyészeti Technológiai Osztály) szerint tökéletesen, az átalakítás előtti paramétereken üzemel.
Időközben az 1. blokk üzeme alatt
a 11RE04N001-es kevertágyas szűrő
belső csőrendszerét is átalakították a
42RE04N001-es berendezéssel azonos
módon. Az üzemvitellel egyeztetett időpontok alapján, a kevertágyas szűrők
átalakításait a továbbiakban a blokkok
üzeme alatt, bevonatolásukat a saját
blokki főjavításuk alatt fogják elvégezni.
Baka Lajos
berendezésmérnök
(GMO)
– Pakson szület
tem 1975-ben. A szekszárdi Rózsa Ferenc
Műszaki Szakközépiskolában épületgépész-technikusként
végeztem 1994-ben, majd rögtön ezután az atomerőműben kezdtem el dolgozni, az Építészeti Osztályon. A Pintér
Művek Paksi Kirendeltségénél dolgoztam műszaki előkészítőként 1999-től
2003-ig. A Műegyetem Gépészmérnöki
Karán energetikai mérnöki oklevelet szereztem 2003-ban. A Külső Technológiai
Főosztály Előkészítési Osztályára 2004ben kerültem, majd 2005-től berendezésmérnök vagyok a Gépész Műszaki
Osztályon.
A feleségemmel, Hajnival és a kisfiammal, Leventével Pakson élünk.
A gyereknevelés mellett a családi házunk felújításával vagyunk elfoglalva.
Szabadidőmben viszont szívesen túrázom, vadászom. A kollégákkal nagyon jó
a munkakapcsolatunk, munkaidőn kívül
is szervezünk közös programokat.

Meczker István
karbantartási ellenőr
(RKO)
– Pakson szület
tem 1972-ben. A Deák
Ferenc Általános Iskolába jártam. Géplakatos szakra jelentkeztem 1986-ban
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumba (ESZI), és megszereztem a szakmunkás bizonyítványt. A Reaktor-karbantartó Osztály Szekunder Készülék
Karbantartó Csoportjában karbantartó
lakatosként álltam munkába. Hőcserélők, tartályok, szűrők karbantartását,
időszakos vizsgálatát végezzük. Levelező tagozaton érettségiztem a paksi Vak
Bottyán Gimnáziumban 2002-ben, majd
gépésztechnikus minősítést szereztem
Pécsett, a Zipernowskyban 2003-ban.
Fizikaiból műszaki állományba kerültem 2007-től, továbbra is az Szekunder
Készülék-karbantartó Csoport munkáit
támogatva.
Van egy 11 éves lányom, aki több
sportban is ügyeskedik, és egy 5 éves
fiam, a műszaki dolgokat nagyon szereti,
gyakran szerelünk együtt.
Kedvelem a sportot, sportos dolgokat. Idén sajátítottam el a síelés alapjait
a lányommal együtt. Szeretem a veterán
járműveket, magyar motorkerékpárból
van néhány darab, amelyeket részben
vagy teljes egészében én újítottam fel.
Jó a kollektívánk, a társosztályokkal is jó
kapcsolatot tartunk.

4. BALHÉS – Baleseti
helyzetértékelést támogató
szakértői rendszer
Prókai Attila
Kontinensméretű villamosenergia-hálózatok „szétesésének” valószínűsége
önmagában is nagy. Emellett az egyre
gyakrabban előforduló extrém időjárási
viszonyok, a nagy energiatranzitok, valamint szabályozási nehézségek miatti
hálózatvesztés (pl. országrész) kockázata
is magas. Frekvenciaeltérésre az atomerőmű ún. „szigetüzemképzéssel” reagál,
ugyanakkor túlságosan gyors változásnál a frekvencialépcsők szekvenciája
felborulhat. ÜV-1 működések, dízelgenerátor-indulások következhetnek be,
már a szigetüzemképzés befejeződése
előtt. Ilyen szituációban akár több blokkot érintő teljes feszültségvesztés (TFV)
is előfordulhat, mert az extrém időjárás a
dízelek üzemét is veszélyezteti.
A BALHÉS egy demóverzióban már
működő offline szoftvereszköz, amely
segítséget nyújthat, az MTK tagjainak a
telephelyi TFV-állapot kezeléséhez.

Prókai Attila
főtechnológus (VÜO)
– 1970-ben születtem
Kazincbarcikán. Szüleimmel költöztem Paksra,
tizenkét éves koromban.
„Üteg utcai” érettségi után
egy évig villanyszerelőként dolgoztam
Pakson. Az erőműbe ’89-ben kerültem a
Villamos Üzemviteli Osztályra. Az elmúlt
25 év alatt villanyszerelőtől a mérnökig
több beosztást is betöltöttem. Főtechnológus lettem 2014 novemberétől, és
az Eseménykivizsgáló Csoportban dolgozom. A technikumot, majd a Kandót
(BSc, MSc) munka mellett végeztem, és
végzem most az Óbudai Egyetemet.
Feleségemmel, 18 hónapos kisfiunkkal és két nevelt fiammal (7. és 4. osztályos) Mezőfalván élünk. Előző házasságomból született gyermekeim Pakson
maradtak. Ők mindhárman ESZI-sek.
A nagyfiam idén érettségizik, lányaim a
9. és 11. évfolyamon tanulnak.
Legfontosabb „hobbim” a családom, a
második az egyetem mellett pillanatnyilag a nyelvtanulás.

5. Biztonsági rendszerek
irányítástechnikai
rekonstrukciójának
megvalósítási lehetősége
a gőzfejlesztő biztonsági
szelepeinek vezérlőkörátalakításán keresztül
bemutatva
Madách Ferenc Zsolt, Dobri Zoltán
A jelenlegi biztonsági rendszereken
irányítástechnikai szempontból több
alkalommal is történtek különböző
mélységű átalakítások, amelyek javítani igyekeztek a rendelkezésre álláson, a
biztonsági mutatókon, vagy kiegészítették a rendszert a mai kor által támasztott
elvárásoknak megfelelően. Ilyen volt
például a reaktorvédelmi rendszer (RVR)
kiváltása.
A biztonsági rendszerek több önálló
szegmenset tartalmaznak: a szivat�tyúk védelmi és reteszkörei, a biztonsági rendszerekhez tartozó technológiák
folyamatparamétereit megjelenítő, feldolgozó eszközök vagy a gőzfejlesztő
biztonsági szelepeinek vezérlőkörei,
melyek kapcsolatban állnak egymással.
Ezeket továbbra is a hatvanas-hetvenes
évek relés eszközparkjával valósítják
meg. Bár a folyamatparaméterek feldolgozásánál alkalmazott szekunder műszerezés az évek során szintén többször
átesett rekonstrukción, javítva ezáltal
a feldolgozás minőségét és a jelképzés
megbízhatóságát, azonban sokszor gondot okoz a tartalék alkatrész-utánpótlás
biztosítása.

A kétállapotú jelek, nyomáskapcsolók, határérték-kapcsolók, végálláskapcsolók, relékontaktusok formájában
vannak jelen. Itt a problémát a hihetőségvizsgálat okozza. Nagy biztonsággal
el kell tudni dönteni, hogy az adott kontaktus – vagy annak hiánya – valóban
paraméterváltozásból adódik, és nem
kábelzárlat vagy vezetékszakadás okozza.
A mai technikai színvonalon sokkal
jobb minőségű, gazdaságosabban működő rendszereket lehet megvalósítani,
különös figyelmet fordítva a technológiához való illesztésre.
Madách Ferenc Zsolt
szolgálatvezető
– Pincehelyen születtem 1973-ban. Ötéves
koromtól Pakson élek,
itt végeztem az általános
iskolát, majd az ESZI-ben
tanultam irányítástechnikai műszerész
szakon, és 1991-ben leérettségiztem.
Az atomerőműben, az Irányítástechnikai
Üzemviteli Osztályon, műszerészként,
három műszakban kezdtem dolgozni.
Később művezetővé neveztek ki, jelenleg a C műszak irányítástechnikai szolgálatvezetőjeként dolgozom. A munka
mellett tanultam is: először ipari elektronikai technikus minősítést szereztem
Pécsett, majd a Dunaújvárosi Főiskolán
mérnök-informatikus diplomát szereztem.
Két gyermekem van, egy 19 éves lányom és egy 16 éves fiam, akiktől a
váltóműszak miatt sajnos sokat vagyok
távol. Szabadidőmben igyekszem párommal és a gyermekeimmel a lehető
legtöbb időt eltölteni, mert úgy gondolom, a család a legfontosabb dolog az
ember életében.
Dobri Zoltán
szolgálatvezető (IÜO)
– Pécsen születtem
1972-ben. Az Energetikai Szakképzési Intézetben 1991-ben végeztem irányítástechnikai
műszerészként. Az atomerőműben dolgozom 1991 óta. Az irányítástechnikai
üzemvitelen műszerészként kezdtem.
Ipari elektronika technikumi és mérnök-informatikusi végzettségem van.
Irányítástechnikai hatósági vizsgával
rendelkezem 2003-tól. Az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztály A műszakjának
2004-től művezetői, majd 2007-től szolgálatvezető mérnöki beosztásában dolgozom.
Pakson élek, nős vagyok. Két gyermekem van, egy 17 éves fiú és egy 8 éves
kislány.
gyulai
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Műszaki átalakítások

Fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt
helyez a technológiai folyamatokra,
a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a
rendszeres karbantartások mellett
folyamatosan végeznek újításokat,
átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt
egy-egy projekt bemutatásával.

Az út- és
térvilágítás
modernizálása

Az atomerőmű területén kiépített
út- és térvilágítás nélkülözhetetlen
funkciót tölt be a kültéri közlekedés
és munkavégzés kapcsán, de biztonsági, vagyonvédelmi funkciója is van.
Az eredeti installáció a több évtizedes
működés nyomán felújításra, kiváltásokra szorult. Az erre irányuló átalakításról Zentai Tibor, a Villamos Műszaki Osztály műszaki főszakértője,
a kapcsolódó projekt felelőse adott
tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
Az atomerőmű területén levő útvilágítást (ideértve a vasútvilágítást is) és térvilágítást az erőmű létesítési időszakában építették ki. Az útvilágításnál a 110
darab 9,6 méteres betonoszlopon 1-1
darab 2×125 W-os, a főtranszformátor
térben levő 26 darab acélrácsos oszlopon 78 darab 2×400 W-os és 52 darab
1×400 W-os higanygőz lámpatestet
helyeztek el. A 2 darab 30 méteres fénytoronyra és a meteorológiai toronyra
összesen 36 darab 1×1000 W-os ceruzahalogén lámpatest került.
Az elmúlt több mint harminc év
során a lámpatestek elhasználódtak,
a fényforrások elavultak, nem adnak
megfelelő megvilágítást, energiahatékonyságuk alacsony, karbantartási igé-

nyük magas. Mindezek következtében
a kiváltásuk megkezdése elengedhetetlenné vált. Az erre létrehozott projekt célja így összegezhető: korszerű,
alacsony fogyasztású és karbantartási igényű lámpatestek felszerelése az
üzemidő-hosszabbítás kiszolgálására,
valamint az önfogyasztás csökkentésére.
A feladat végrehajtása a következő
fő szakaszokat ölelte fel: fejlesztési terv
készítése és jóváhagyása, fővállalkozási (beszerzési, kivitelezési) szerződés
megkötése, kiviteli tervezés, tervzsűrik
lebonyolítása, anyagbeszerzés, kivitelezés, megvalósulási tervek készíttetése,
aktiválás. A megvalósítás első szakmai
lépéseiként az illetékes szakemberek
– az MVM ERBE Zrt. piackutatásának
felhasználásával – kiválasztották a
megfelelő lámpatesteket és fényforrásokat. Emellett a Vörös és Társa Kft.
által elvégzett állapotfelmérés alapján
meghatározták a felújítás fizikai jellemzőit. A szállítókat versenyeztetés útján
választották ki. A tervezésre és a kivitelezésre ilyen módon az MVM OVIT Zrt.
kapott felkérést.
A kivitelezés az alábbiak szerint valósult meg. Az útvilágítás esetében a
9,6 méteres vasbeton oszlopokon lévő
2×125 W-os higanygőz lámpatestek helyett ASL-CDV4 típusú, 150 W-os indukciós lámpatesteket szereltek fel. A beépített teljesítmény 14 kW-tal csökkent.
A főtranszformátortér oszlopaira 78
darab 1×200 W-os ASL-CDV2 típusú és
52 darab 1×150 W-os ASL-CDV4 típusú
indukciós lámpatest került, összességében 75,3 kW-tal csökkentve a beépített
teljesítményt. A 30 méteres fénytornyok és a meteorológiai torony eredeti lámpatesteiben lévő fényforrásokra
különösen jellemző volt, hogy a rendkívül rövid élettartam miatt gyakran
kellett azokat cserélni, fényhasznosítá-

suk gyenge, fogyasztásuk pedig magas
volt. Ezek helyett a fényvetők helyett
JOLLY 2 típusú 250 W-os fémhalogén
fényforrású lámpatesteket szereltek
fel. A fénytornyoknál, ezen túlmenően,
a többlépcsős kapcsolási lehetőség is
megvalósult. A beépített teljesítmény
27 kW-tal csökkent.
A fentiekben ismertetett típuscserék
önmagukban is jelentős energiamegtakarítást eredményeztek, valamint a
megvilágítási érték is közel a háromszorosára növekedett az új lámpatesteknek köszönhetően. Az átalakítást
követően az éves várható megtakarítás
pénzbeli értéke több mint hatmillió forint. Ezen túlmenően további fontos
hozadéka a felújításnak, hogy a szakemberek, az illetékes szakterületekkel
történt egyeztetések után, a vasútvilágítás meghatározott szakaszait levá-

lasztották, és kézi kapcsolással látták el,
annak érdekében, hogy csak a szükséges esetekben legyenek a lámpatestek
bekapcsolva. A fénytornyoknál is hasonló megoldást alkalmaztak, így általában minden irányban csak egy-egy
lámpatest üzemel folyamatosan, a többi oszloponként kapcsolható szükség
szerint. Mindez tehát tovább fokozza az
energia- és költségtakarékosságot.
A projekt az elmúlt év végén, a kitűzött határidő betartásával sikeresen
megvalósult. A projekt folytatása volt
a 2012–13. években megkezdett munkának, amelynek során az út- és vasútvilágítás területén 510 darab indukciós
lámpatestet építettek be, valamint 28
darab térvilágítási rácsos oszlopra 250
darab fémhalogén lámpatestet szereltek fel.

Prancz Zoltán

Tájékoztató
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. politikái és vezetői deklarációjának aktualizálásáról
2015. év elején az érintett szakmai szervezetekkel
egyeztetetten aktualizálták az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. politikáit és vezetői deklarációját.
Az aktualizált politikák egyaránt megfelelnek a
külső és belső szabályozói környezetben foglaltaknak, valamint a tulajdonosi elvárásoknak.
„Egy korábbi átfogó felülvizsgálat eredményeként tartalmi, formai és stilisztikai szempontokból harmonizáltuk, valamint egységes szerkezetű és arculatú dokumentumba foglaltuk a 11 politikát” – tájékoztatott
Hamvas István vezérigazgató úr. A jelenlegi felülvizsgálat – főként az OSART- és WANO-felülvizsgálatok
során szerzett tapasztalatokra építve – kisebb tartalmi
módosításokat eredményezett. A WANO intézkedési
tervvel összhangban, 2013-ban fogalmazódott meg a
vezetői deklaráció, amelyet korábban önálló anyagként adtak ki. A tartalmi harmonizáláson túl az egysé-

ges arculat is segítheti a cégvezetés által megfogalmazottak eredményesebb kommunikációját.
Az atomerőmű biztonságos, hatékony és versenyképes működtetéséhez, az előttünk álló számos kihívás teljesítéséhez elengedhetetlen a biztos alapokon
nyugvó vállalati kultúra. Fontos, hogy ismerje meg
minden munkavállaló a társasági politikákat, és azonosuljon az azokban megfogalmazott vezérelvekkel,
iránymutatásokkal. A vezetői deklarációval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy olyan – a társaság menedzsmentje által 10 pontban megfogalmazott alapvető
elvárásokat tartalmazó – kinyilatkoztatásról van szó,
amelynek ismerete és betartása elvárható mindenkitől, aki az atomerőmű területén dolgozik.
A vezérigazgató úr a vezetői deklaráció minden
egyes pontját fontosnak tartja, azonban kettőt kiemelt
közülük:

„Nagyon fontosnak tartom, hogy minden munkavállaló legyen elkötelezett a biztonság növelése iránt,
valamint ismerje a munkájára vonatkozó előírásokat,
és azokat maximálisan betartva dolgozzon!
Meggyőződésem, hogy az atomerőmű biztonságos
működtetése iránti felelősség a miénk, az másra át
nem hárítható, ezért a biztonság iránti elkötelezettség
és fegyelmezett munkavégzés az alapja a hosszú távú
működésnek, amely közös érdekünk!”
A téma jelentőségére való tekintettel a továbbiakban egy sorozat keretében témakörönként mutatjuk
be az egyes politikák legfontosabb tartalmi elemeit.
A politikák és vezetői deklaráció dokumentum elérhető az intranet „Szabályozások” menüpontja alatt.

fz
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Fiataljaink
Rovatunkban ezúttal Rohn Tamással, a Gépész Műszaki Osztály berendezésmérnökével ismerkedhetünk meg.

Fotó: Bodajki Ákos

Tamás 1989ben született
Szek sz árdon,
gyermek kora
nagy
részét
Dunakömlődön töltötte.
Általános és középiskolai tanulmányait
a Paksi Bezerédj Általános Iskolában,
valamint a Vak Bottyán Gimnáziumban végezte, ezt követően a Budapesti
Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészés Biztonságtechnikai Mérnöki Karára
nyert felvételt gépészmérnök szakra.
Főiskolai szakmai gyakorlata révén
került közelebbi kapcsolatba az atomerőművel, amikor is 6 hetet töltött el

a Rendszertechnikai Osztály Üzemellenőrzési Csoportjánál, ahol később a
szakdolgozatát is írta. A főiskola elvégzését követően nyert felvételt a Gépész
Műszaki Osztályra, ahol 2014. szeptember 1. óta dolgozik berendezésmérnök
munkakörben.
Tamás számára jelenleg a tanulás a
legfontosabb feladat, munkaidejének
jelentős részét a munkaköre ellátásához szükséges tanfolyamokra való
felkészülés teszi ki. Emellett többségében olyan feladatokat lát el, amelyek
a szervezet és a szakterület minél alaposabb megismerését segítik elő. Ezek
közül kiemelhető a turbinák műszaki
dokumentációinak rendszerezése, de

emellett igyekszik kihasználni minden
lehetőséget, ami a szakmai fejlődését
szolgálja. Ebben sok segítséget kap kollégáitól, akik szívesen osztják meg vele
tapasztalataikat, gyakran kíséri el őket
egy-egy munka során. Tamás elmondása szerint minden körülmény adott számára a fejlődésre, jó munkahelyi légkör,
kiváló csapat és segítőkész kollégák veszik körül. A munkájához szorosan kötődő tanfolyamok mellett középtávú
tervei között szerepel egy mesterfokozatú diploma megszerzése is gépész
szakterületen.
Tamás életének gyermekkora óta
szerves része a sport, korábban cselgáncsozott és kenuzott, manapság

hobbiszinten fut és kerékpározik. Szabadidejét legszívesebben a vízpartokon tölti, különösen szeret horgászni,
emellett szívesen jár kirándulni, és szeret motorozni is. Tamás a közelmúltban
költözött el otthonról, azóta Pakson él
barátnőjével, akivel szeretnek moziba járni, kutyát sétáltatni. Mindketten
különösen kedvelik a síugrást, ezért
ha idejük engedi, a téli időszakban szívesen járnak a környező országokba,
ahol a versenyek alkalmával nézőként
lehetőségük van e különleges és izgalmas sportág hangulatát élőben is megtapasztalni.

Krausz Attila

Fotók: Bodajki Ákos

Szakmák az atomerőműben
A Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztályán, a Metrológiai Üzem
Sugárfizikai Laboratóriumában Kovács Sándor kalibráló mérnökkel beszélgettünk.
Sándor Szekszárdon született
1983-ban. Középiskolai éveit
a Garay János Gimnáziumban töltötte. Ezt követően
a veszprémi Pannon Egyetem környezetmérnök szakára jelentkezett. Tanulmányai során a radioökológia
szakirányt választotta, ami „sugaras” és atomerőműves ismereteket is adott. Szakmai gyakorlatát az
atomerőmű Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály
Kibocsátás-ellenőrző Laboratóriumában töltötte.
A diploma megszerzése után az atomerőműbe is je-

lentkezett. 2010-ben felvételt nyert a Metrológiai
Üzem Sugárfizikai Laboratóriumába, ahol jelenleg is
dolgozik. Részt vett több, a munkaköréhez szükséges
szakmai képzésben, a metrológusi tanfolyamot követően a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban hatósági jogosító vizsgát tett.
– Egy kollégám jó példáját követve jelentkeztem a
Műegyetemen meghirdetett reaktortechnikai szakmérnöki képzésre is, ahol jelenleg a harmadik félévet
taposom – tette hozzá.
Kalibráló mérnökként elsősorban a folyadék- és
gáztérfogati aktivitásmérők kalibrálása, felületiszen�nyezettség-mérők hitelesítést helyettesítő minősítése, portai sugárkapuk ellenőrzése tartozik a munkái
közé. Az aktivitásmérők kalibrálása egész évben ad
feladatokat. Ezeket nagy részben a technológiai környezetben, helyszínen, esetenként pedig a laboratóri-

umban kell elvégezni. A mérések során sugárforrások
segítségével meghatározza, hogy az adott készülék az
előírásoknak megfelelően működik-e. Eltérés esetén
beállításmódosításokkal vagy javíttatás elrendelésével gondoskodik a berendezés megfelelő működtetéséről. Ezek mellett részt vesz eljárásrendek kidolgozásában, minősítési utasítások felülvizsgálatában.
2012-ben részt vett a Műszaki Alkotói Pályázaton,
ahol kollégájával második helyet ért el.
Sándor Szekszárdon él feleségével. Szabadidős tevékenységeivel kapcsolatban elmondta, jelenlegi hobbija a zenélésben testesül meg, egy amatőr tolnai zenekarban basszusgitározik. Emellett szívesen utazik,
lehetőség szerint mindig más helyre, szeret új tájakat
megismerni belföldön és külföldön egyaránt.

Kárpáti Viktor

Felhasználói szabályok az Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) alapján
A felhasználói szabályok az általános irodai munkavégzéssel és az ügyviteli informatikai rendszerek használatával kapcsolatos információbiztonsági szabályokat tartalmazzák. Mindenkire általánosan vonatkoznak, és ebbe a körbe a szerződéses partnereket is beleértjük.

3. rész: Egyedi szabályok hordozható számítógépekre – SZAB-IBIR 4.1.2 fejezete
Gondolt-e már arra, hogy amióta okostelefont használ, tulajdonképpen egy hordozható számítógépet
tart a zsebében vagy a táskájában? Vannak már olyan
okostelefonok, amelyekhez billentyűzetet és monitort kapcsolva szinte teljes értékű számítógépként
használhatóak. Úgy látszik, a jövőben a laptop, a táblagép és az okostelefon egyetlen közös eszközzé alakul majd át. Emiatt a szabályzat sem tesz különbséget
a különböző hordozható eszközök között.
A mobilitás a felhasználó számára előny, a biztonság szempontjából viszont nagyon sok kockázatot
vet fel. Utazás során, konferenciákon soha ne hagyja
a számítógépet felügyelet nélkül, ezáltal csökkentve annak lehetőségét, hogy illetéktelenek másolatot
készítsenek adatairól, vagy ellophassák. Ne hagyja az
autóban, repülőút során kézipoggyászként utaztassa.
Külföldre utazás előtt mindig ismerje meg a célország

adathordozók be- és kivitelére vonatkozó szabályait,
ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy elkobozzák a gépét. Érdemes csak a feltétlenül szükséges adatokat a
gépre tölteni, ezzel is csökkenteni az elvesztés esetén
bekövetkező kárt.
A kiviteli engedéllyel rendelkező notebookokat
titkosítással is el kell látni. Amennyiben a gépén még
nem állították be a BitLocker titkosítást, ön is kérheti azt. Az elkövetkező hetekben ebben a témában
meg is fogják keresni az Informatikai Csoporttól vagy
az MVMI-től. A titkosítás beállítása nem hátráltatja a
munkavégzésben, nem kell miatta újabb jelszót megjegyeznie. A titkosítás olyan erősségű, hogy megfelelő védelmet biztosít, azonban meg kell jegyezni, hogy
ha a bejelentkezési jelszava nem erős, könnyen megfejthető, a titkosítás sem nyújt már védelmet.

Mielőtt idegen külső adathordozót csatlakoztat
gépéhez, ellenőrizze azt a vírusirtóval. Ajánlott külső
hálózatokra kapcsolódás után is vírusellenőrzést végezni, ezzel is csökkentve annak veszélyét, hogy az
eszközt ismét a vállalati környezetben használva, vírust hoz be akaratán kívül.
Mostani legfrissebb kimutatások szerint az információbiztonsági incidensek 70 százalékát belső
munkatárs okozza (legtöbbször szándékolatlanul).
Lehetnek bármilyen erős IT biztonsági technikai beállítások, ha a munkatársak nem tartják be az előírásokat. A humán faktor jelentősége ismét egyre nagyobb
teret nyer.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként!

Susán Janka
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Régi motorosok

Generációk
Vörös család

Fotó: Orbán Ottilia

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. Dr. Pintér Tamást, a Vegyészeti
Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjét mutatjuk
be, aki a Veszprémi Vegyipari Egyetem radiokémiai szakán végzett, és friss diplomásként
lépett be az atomerőműhöz 1979-ben.

– Itt kezdted a pályafutásod az erőműnél. Hol
és melyik szakterületen?
– Veszprémben jártam egyetemre, és radiokémia szakon végeztem. Ez egy speciális szak,
nagyon kevesen végeznek ezen a szakon. Megkerestek bennünket az atomerőműből, és hárman
jöttünk ide abból a csoportból. Én az atomerőmű
Nukleáris Főosztályára kerültem. Akkor még
önálló radiokémiai labor volt. Az irodaépület 5.
emeletén rendezték be a labort, és az 1. blokk
indításakor a mosatások méréseit még itt végeztük. A mai napig pontosan előttem van a kép,
amikor ideérkezésemkor a földből folyamatosan
kezdett „kibújni” az 1. blokk technológiai épülete. A továbbiakban pedig végigasszisztáltam
mind a négy blokk építését és üzembe helyezését. Felejthetetlen élményt jelentett és nagy
büszkeséggel tölt el, hogy szemtanúja voltam
az első reaktortartály helyére emelésének, amelyet filmfelvevővel kísértem végig és örökítettem
meg. Ez a felvétel még ma is megvan az Oktatási Osztály archívumában. Egy ideig még mint
radiokémiai laboratórium működtünk, majd
összevontak minket a Vegyészeti Osztállyal.
Az összevonást követően átvettem a vegyészeti
laboratóriumok vezetését, és a mai napig ezen a
területen dolgozom.
– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Milyenek voltak a munkakörülmények, lehetőségek?
– Laboratóriumunk még nem volt, az épület
sem volt készen, és az irodaépületben egy szobában voltunk a fizikusokkal. Nem volt más lehetőség. Közben a létszám a szervezeten belül egyre
növekedett, és kevésnek bizonyultak a székek.
Csak úgy volt ülőhelyünk, ha valaki éppen nem
dolgozott Pakson, de szerencsénkre a fizikusok
nagy része legtöbbször Budapesten, a Központi
Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) volt betanuláson. A kezdeti zökkenőkkel együtt mégis csodálatos élmény volt építés közben látni a blokkokat.
Az erőmű építési területe ERBE-s (Erőmű Beruházás) terület volt, így az ERBE által kiállított belépővel tudtunk közlekedni.
Közben gyakorlatilag olyan dolgoknak voltunk a szemtanúi, amit a fiatalabb, illetve később
érkező kollégák már nem láthattak/láthatnak,
hiszen minden a beton mögött van, betonfalak
mögött rejtőzködnek halhatatlanul, csendben.

– Hogyan alakult a pályafutásod a későbbiekben?
– A későbbi időszakban megbízást kaptam
1982. december 1-jével a fűtőelem-kazetta hermetikusság-ellenőrző csoportjának vezetésére.
Ez a megbízás a mai napig meghatározó a munkámban. Ebben a témában védtem meg a doktori disszertációmat 1986-ban a Veszprémi Egyetemen. A blokkok közben épültek, és egymás után
megtörtént az üzembe helyezésük. Az idő előrehaladtával a laboratóriumi szervezet is átalakult.
A nukleáris főosztályon lévő, kezdetben önálló
radiokémiai laboratórium egyesült az Üzemviteli Főosztályhoz tartozó Vegyészeti Osztállyal
különálló laboratóriumként, majd 1989-től a
vegyészeti ellenőrzés egységes irányítás alatt áll
Vegyészeti Ellenőrzési Osztály néven, amelynek
én lettem a vezetője, és vagyok a mai napig is.
A vegyészeti ellenőrzés tartozott már a nukleáris
területhez, majd az üzemvitelhez, hívták laboratóriumnak, üzemnek, jelenleg osztálynak, de
a szervezetet sikerült így is egyben tartani. Úgy
gondolom, hogy sikerült egy jó kollektívát összekovácsolni, összetartani.
– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár
negatív – szempontból különösen emlékezetes események, történések?
– Szakmailag ott voltunk minden jelentősebb eseménynél, sajnos nem csak a pozitív
eseményeknél. Szakmailag részese lehettem néhányszor olyan tevékenységnek, amelyek hosszú
távon maradandónak bizonyultak. Elindítottuk és megvalósítottuk a gőzfejlesztők korszerű
szivárgás-ellenőrzését, a fővízkör folyamatos
gamma-spektrometriai ellenőrzésében is úttörők voltunk, ami véglegesen az új sugárvédelmi
ellenőrző rendszer részeként valósult meg. Fontos részesei voltunk a korszerű fűtőelem-kazetta hermetikusság-ellenőrzése kidolgozásának,
megvalósítottunk egy folyamatos analitikai ellenőrző rendszert. A negatív események között
említem meg – bár a befejezés jól sikerült – azt,
ami a 3. blokk indításának elején történt. Értesítettek egy éjszaka, hogy baj van a primer köri
mintavételi rendszerrel, mert nem onnan jön a
minta, ahonnan várták. Kiderült, hogy a hermetikus téren keresztül egy úgynevezett hermetikus átvezetésen keresztül jutnak át a falon
a csővezetékek, és itt van valamilyen probléma.
A hermetikus tér oldalán megrajzoltuk az átvezetésbe bekötött csövek térképét, majd a külső
oldalon kiderült, hogy a szerelő fordítva tartotta
a rajzát, és így elkötötték a csöveket. Az új kiosztás szerint újraszereltetve már minden rendben
működött. Természetesen voltak olyan negatív
történések is, amikre nem szívesen gondolok
vissza. A legemlékezetesebb mindenki számára
a 2003. évi súlyos üzemzavar, ahol embereink
az elsők között mentek be az érintett területre,
hogy minél több információ álljon rendelkezésre
az elhárításhoz. Nem kell külön említeni, de ez
is éjjel történt.
– Mit tartasz a legfontosabb dolognak az életedben? Akár magánéleti, illetve munkahelyi legyen az.
– Legfontosabb a harmónia, harmónia a magánéletben és a munkában is. Valamint az, hogy
sikerült a gyerekeimet megfelelő munícióval elindítani az élet rögös útján.
Orbán Ottilia

Fotó: Bodajki Ákos

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Rovatunkban ismételten egy olyan
családot szeretnénk bemutatni, ahol
az atomerőmű döntően meghatározta
sorsuk alakulását, múltjukat, jelenüket.
Az atomerőműben dolgozó családfő elsőként saját maga tapasztalhatta meg
az összetartó és az egymást segítő kollegiális viszony, valamint a stabil munkahely erejét. A család kiegyensúlyozott életfeltételeihez mindez döntően
hozzájárult. Tivadar ezért gyermekei
számára is közvetítette munkahelyének szeretetét, megbecsülését. Megadatott számára, hogy pár éve már
fiával közösen az atomerőműben dolgozhatnak. Beszélgetőpartnereink Vörös Tivadar édesapa, valamint fia, Vörös
Balázs.
Vörös Tivadar 1962-ben Szekszárdon
született, gyermekkora és diákévei is ehhez a városhoz kötik. Tanult szakmája
gépi forgácsoló, de mindig is nyitott volt
más tevékenységek, szakmák megismerésére. Baráti invitálásnak köszönhetően
adta be felvételi kérelmét a Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1984-ben. Vegyészetre
történő felvételét követően, dekontamináló munkakörben kezdte meg betanulását. Szívesen emlékszik vissza ezekre az
évekre, hiszen baráti fogadtatásban részesült, kollégái segítették a gyors beilleszkedését, a szakterületének minél alaposabb megismerését. Rövid időn belül
világossá vált számára, hogy a kollégáival
közösen végzett dekontaminálási munkálatok mennyire fontosak, és jelentősen
hozzájárulnak ahhoz, hogy a karbantartó személyzet sugárterhelését kellően
alacsony szinten tartsák. Munkája során
vegyszerek felhasználásával, vegyészeti
eljárásokkal a reaktor, illetve a fővízkör berendezéseit, alkatrészeit tisztítja. Pályája
elején döntően kézi módszeres eljárásokkal végezték ezeket a tisztítási folyamatokat, amelyeknek időszükséglete jóval
több volt a mostaniaknál. Azóta ugyanis
számos dekontaminálási eljárást automatizáltak, saját üzemeltetési tapasztalataikat felhasználva továbbfejlesztettek,
csökkentve így a dekontaminálandó berendezés közelében töltött időtartamot
és vele arányosan saját dózisterhelésüket
is. Munkájának szépségét abban látja,
hogy ismereteit folyamatosan bővítheti,
újabb és újabb szoftvereket kell készségszinten megismernie. Nem beszélve arról,
hogy erős vegyszerekkel dolgoznak, ami
önmagában folyamatos odafigyelést igényel részéről is.

Tivadar pár évig Faddon is élt családjával, de miután 1986-ban lakást kapott az
atomerőműtől, Paksra költöztek. Nagyon
megszerette ezt a várost, hiszen kollégáival és családtagjaikkal gyakran jártak
össze, segítették egymást, legyen szó
költözködésről, lakásépítésről vagy közös
szabadtéri főzéssel egybekötött összejövetelekről. Szívesen találkoztak munkaidőn túl is, gyermekeik ebben a családias
és befogadó hangulattal jellemezhető
környezetben szocializálódhattak.
Beszélgetésünk fonalát Balázs veszi
át, aki megerősíti, hogy szülei kollégáival, azok gyermekeivel gyakran találkozott. Korosztályából sok fiatalt már az
előtt megismert, mielőtt iskolatársakká
váltak volna. Ebből a körből került ki pár
jó barátja is, akik közül néhány szerencsére szintén már az atomerőműben dolgozik. Munkahelyének kiválasztásakor
meghatározó szerepet játszottak azok a
beszámolók, otthoni beszélgetések, amikor édesapja lelkesen mesélt erőműves
munkáiról, feladatairól és a munkahelyi
közösségéről. Balázs gépész-informatika
szakirányban szerzett technikusi végzettséggel került 2009 augusztusában a Vegyészeti Technológiai Osztály Pótvíz-előkészítő Üzemébe, mint víztisztító-kezelő.
Fél év betanulási idő után átkerült műszakos munkarendbe, ahol − már mint
erőműves kolléga − elsőként a műszakjába tartozó feladatok elsajátításával,
megismerésével foglakozott. Közvetlen
kollégái, vezetői mindenben segítették,
segítik, egymásra barátként tekinthetnek.
Vegyészet iránti vonzalmát is örökölte
édesapjától, rendkívül érdekes számára az a technológia, melynek során Duna-vízből (nyers vízből) ioncserés eljárást
alkalmazva az erőművi rendszerek működéséhez szükséges, adott vízkémiai paraméterekkel rendelkező vizet állítanak elő.
Úgy véli, hogy az erőmű által szavatolt biztos munkahely és egzisztencia
kellő alap lehet számára, hogy párjával
nyugodt körülmények között tervezhessék közös jövőjüket. Megismerkedésük
szakaszát követően, mintegy fél éve közös albérletben élik önálló életüket Szekszárdon. Gyermekkorának szép emlékei
tűnnek fel Balázsnak, amikor szüleihez
hasonlóan ő is szabadtéri főzéseket, közös focidélutánokat szervez kollégái, barátai számára. Édesapjával együtt nagyon
kedvelik a természetet, azt a nyugalmat,
amit mindketten megtalálnak a sporthorgászatban. 
BRóbert
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Az információkezelés
buktatói
Exkluzív üzleti találkozókat szerveznek a legkülönfélébb témákban kis- és középvállalatok vezetői számára 2013 októbere óta
havi, kéthavi rendszerességgel, de inkább az aktualitásoknak
megfelelően. A rendezvényeket az Alphasonic, a Vodafone és a
TÜV Rheinland szervezi és támogatja.
Kustos Petra szakjogász a munkahelyi adatvédelem aspektusairól beszélt. Az okosmobileszközök terjedésével a magán- és
vállalati adatok ugyanazon, az általában védelem nélküli készüléken lelhetők fel. Ellenőrizni kell a védelem hatásosságát a vállalati adatok szempontjából. Végül néhány tanulságos esetet említett, pl. a GPS-nyomkövető adatai nem a munkáltató tulajdona,
ha személyes érdeket sért.
Dávid Ferenc lerántotta a leplet a 3G, 4G hálózatokról. A Vodafone fejlesztései közt megemlítette a mobil/vonalas telefonok
átjárhatóvá tételét az üzletmenet rugalmasabbá tétele érdekében.
Hasonlóképpen a faxtranszformálást, amely mobilra fogad, mobilról küld.
Zajtai Barbara a svéd Bisnode cég magyar kft.-jének képviseletében megjegyezte, hogy „nem elég egy cégnek megbízhatónak
lenni, azt meg is kell mutatni” – a tanúsítványt ki kell függeszteni
az irodában. Cégminősítéssel foglalkoznak. Tizenhét országban
2700 alkalmazottjuk és 200 000 ügyfelük van. Az objektív, előrejelző cégminősítő rendszer 90%-os biztonságú.
gyulai

Energiapolitika 2000
A tagság 147. alkalommal gyűlt össze szokásos
„hétfő esti” előadásra március 9-én, Budapesten.
Ezen alkalommal a magyar származású, USA-ban
élő Miskolczi Ferenc vándorfizikus tartott előadást
kedvenc tudományos témájáról, az üvegházhatásról – kalandos út vezetett a felismerésig.
Fizikusként végzett 1971-ben, majd megtanult
programozni, csillagászként doktorijában a légkör
CO2-koncentrációját vizsgálta, akadémiai doktorijában pedig a műholdas ózonszondát. Lagos, Trieszt, Modena, majd Maryland, Hampton – ezek
voltak a kutatás, az oktatás állomásai. Innen hívták meg a NASA-hoz. Részletesebb, pontosabb
modelleken alapuló eredményei nem illettek bele
a tudománypolitikába, ugyanis szerinte nem a
szén-dioxid miatt van a klímamelegedés – felmondott. Sokan segítik további kutatómunkájában
eszközökkel, adatokkal – tanít, nem magányos
harcosként bizonygatja igazát.
Az ő számításai szerint 18 éve szünetel a „felmelegedés”, miközben a szén-dioxid-koncentráció
nő. A légkörben a vízpára-koncentrációval viszont
jól korrelál a hőmérséklet. Valószínűleg a déli félteke tengerei nyelik el a hőt.
A Magyar Tudományos Akadémia 2011 januárjában az elmélet kritikai vizsgálatára projektet

indított. Összegzésében Zágoni Miklós az alábbi
megállapítást tette: vízben gazdag bolygónkon a
légkör üvegházhatása nem növekedhet tetszőlegesen, hanem meghatározott globális energetikai korlátok alatt áll. Részletes számításai szerint
– amelyeket a ma ismeretes legjobb műholdas
mérések egyértelműen alátámasztanak – az üvegházhatás folyamatosan ezen energetikai korlát által engedélyezett maximumon dolgozik.
gyulai

Felhívás

Energiamix

A Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) Sugár- és Környezetfizikai
Albizottsága és a Magyar Nukleáris
Társaság Környezetvédelmi Szakcsoportja „Energiamixek környezeti
értékelése” címmel szervezett rendezvényt az Óbudai Egyetemen március
5-én délután.
Kádár Péter, a Villamos Energetikai Intézet igazgatója üdvözölte a
megjelenteket, és tájékoztatott arról,
hogy náluk az alternatív energetikát tanítják, kutatják. A technológia
mindegyik energiatermelés-fajta számára rendelkezésre áll, paraméterei rendelkezésre állnak – különböző szempontú mérlegelések szerint
dönthetünk alkalmazásáról.
Kovács Pál volt államtitkár, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főtanácsadója az energetika világpolitikai
helyzetéről beszélt. A globális folyamatokat több szervezet is követi. Főbb
források: az USA Titkosszolgálati Jelentése, ENSZ és az OECD műszaki
csoportjai. Időszakonként publikus
szakértői jelentéseket is készítenek,
kiadnak. Csökkennek a készletek, nő
az energiaigény, a földgázfelhaszná-

lás aranykora következik. Huszonöt
év múlva 7200 db 1000 MW-os erőművet kell megépíteni. Akkorra 200
reaktor fog leállni. Idén Párizsban klímacsúcsot tartanak, de nem várható,
hogy átütő hatása lesz – a CO2-kvótakereskedelem a mélyponton van. Hazánk villamosenergia-importja csúcsidőben néha meghaladja az 50%-ot.
Börcsök Endre, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (EK) munkatársa a kutatásaikról számolt be.
Az IAEA, UNDESA, IEA, EEA szervezetek a 2001-es nemzetközi felmérésükben 38 szempontban foglalták
össze a fenntartható fejlődés energetikai indikátorait, majd mások átdolgozták, és 18-ra csökkentették. Végül
a gazdaság, a környezet és társadalom
5-5 szempontja szerint állították fel a
döntéstámogató modelljüket, amely
számszerűsített értékeket ad eredményül, és alkalmas az optimális energiamix kialakítására.
Krasznahorkay Attila, az MTA
Atomki (Atommagkutató Intézet –
Debrecen) kutatója, tanácsadója az új
generációs reaktorokban lejátszódó
hasadási folyamatokat vizsgálja hasított pólusú mágneses spektrométerrel – magfizikai alapkutatás. Extrém
módon deformált atomok vizsgálata
maghasadás előtt – hasadási gátak,
rezonanciák, héjeffektusok. A háromvölgyes hasadási gát felfedezése az urán-plutónium, urán-tórium
üzemanyagok hasadási viselkedésére
jelentős segítség az elméleti és a gyakorlati eredmények közelítésében.

A demonstrációs reaktor az EURATOM támogatásával 2025-re megépül.
Hózer Zoltán, az MTA EK laborvezetője a III. és IV. generációs reaktorok fűtőelemeit mutatta be. Alapvető
megállapításokat tett: az atomerőművek üzemanyaga nagy energiakoncentrációjú, többévnyi mennyisége
könnyen tárolható, reprocesszálással
újrahasznosítható. A kutatásoknak
köszönhetően növelhető a kampányhossz, növelhető a kiégés, teljesítménykövető üzemmód is bevezethető. A IV. generációs reaktorokban a
hosszú felezési idejű hasadási termékek semlegesíthetők, rövidebb idejűre
alakíthatók – csökken a nagy aktivitású hulladék mennyisége, időtartama.
Fábián Margit, az MTA EK tudományos munkatársa a nagy aktivitású hulladék biztonságos tárolásához
alkalmazható mérnöki gát egyik eleméről, az amorf szerkezetű bórszilikát
üvegbe ágyazás (vitrifikáció) lehetőségeiről beszélt. Az amorf anyagok,
mint pl. az üveg (SiO2, B2O3, GeO2,
P2O5…), lehűlés közben, kristályosodás nélkül kerül szilárd állapotba. Különböző adalékokkal módosíthatók,
javíthatók tulajdonságai – 10–30%
nagy aktivitású hulladékot képes befogadni. A különböző receptek szerinti keverékek hatásosságát neutrondiffrakciós mérésekkel bizonyították,
amelyeket a Központi Fizikai Kutatóintézetben, Los Alamosban és Hamburgban végeztek.
gyulai

Kérjük, rendelkezzenek adójuk
1%-ával, támogassák a Humán Alapítványt, hogy segíthesse a nehéz
élethelyzetbe került kollégákat, családtagjaikat!
Nem kell mást tenni, mint az „EGYSZA”
jelű rendelkező nyilatkozaton feltüntetni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítvány adószámát és benyújtani az alábbiak szerint:
18860751-1-17
Munkáltató által történő adóbevallás elkészítése esetén 2015. március
23-ától 2015. május 4-éig kell az Irodaépület I. emelet 105-106. sz. irodájában
leadni a kitöltött rendelkező nyilatkozatot, lezárt, adóazonosító jelével ellátott,
ragasztott felületére átnyúlóan saját
kezűleg aláírt postai borítékban.
Postai úton vagy személyesen az
adóhatósághoz 2015. május 20-áig kell
leadni a kitöltött rendelkező nyilatkozatot, lezárt, adóazonosító jelével ellátott
postai borítékban.
Amennyiben rendelkezik „Ügyfélkapu”-val, a kitöltő és ellenőrző program
segítségével továbbíthatja a kitöltött
„EGYSZA” jelű formanyomtatványt,
feltüntetve a Humán Alapítvány adószámát. Amennyiben „Ügyfélkapun” keresztül mégsem rendelkezett az adója
1%-áról, ebben az esetben még pótlólag is benyújtható a papíralapú rendelkező nyilatkozat postai úton vagy személyesen az adóhatóságnál.
Az alapítvány dokumentációi megtalálhatóak az intranet főlapján a Humán Alapítvány cím alatt.
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NEI SmartBrief
Üzemidő-hosszabbítás Dél-Koreában
A második legidősebb reaktorról döntöttek
A Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) által üzemeltetett Wolsong-1 blokkról döntött pozitívan a nukleáris hatóság. Történt ez
mindannak ellenére, hogy a helyi lakosság egy része tiltakozott
a további üzemben tartás ellen. A 685 MW-os egység 1983 áprilisában kezdte meg kereskedelmi üzemét, és a 2012 novemberében lejárt engedély előírásainak megfelelően állították le, közel
30 éves üzemelést követően. Már akkortól vizsgálták a további
üzem lehetőségét, majd 2015. február 27-én a hatóság engedélyben rögzítette a 2022-ig fenntartható üzemet. Azonban a hatóság úgy vélte, hogy a hosszabbítás kezdete a 2012-es leállítástól
induljon, annak ellenére, hogy azóta a blokk nem volt üzemben.
Közleményükben hangsúlyozták, hogy döntésüket a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat és egyéb, a reaktorra irányuló biztonsági
vizsgálatok eredményeire alapozva hozták meg. Az indítást meg
kell, hogy előzze egy 30-40 napos, szokásos tesztsorozat is. Az állami tulajdonú üzemeltető üdvözölte a döntést, és ígéretet tett
a biztonsági műveletek elvégzésére. A most kitűzött indítási dátum áprilist jelöli meg célként. A KHNP 2005 óta 505 millió dollárt
költött a blokk modernizálására, számos alapvető komponenst
kicseréltek, és biztonságot érintő változtatásokat is végeztek.
A döntés nem könnyen született meg. Tizennégy órán át tartó
hatósági tanácskozás után még nem volt megegyezés a tagok
között. Ekkor Lee Un-Chul elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.
Hét döntéshozó támogatta az üzemidő-hosszabbítást, ketten
bojkottálták a szavazást. Közben helyi lakosok és aktivisták nagygyűlést szerveztek az épület előtt, ellenezve a hosszabbítás lehetőségét. A hatóság januárban és februárban is szervezett találkozókat az ügy megvitatásra, de azokat megzavarták az ellenzők.
Nagyban nehezítette a hatóság munkáját a fukushimai baleset
miatt növekvő lakossági aggodalom is. Hat reaktorblokknak jár
le az üzemeltetési engedélye a következő tíz évben, tehát számos előkészítő és elemző munka vár még az üzemeltetőkre és
az engedélyező szervezetre is. A Kori-1 blokk kapta meg először
a 10 éves engedélyt. A 608 MW-os egység 1978-ban indult, majd
2007-ben sikerült beszereznie a 2017-ig szóló engedélyt. Ha tovább is üzemben kívánják tartani, akkor az üzemeltetőnek a lejárat előtt két évvel korábban, vagyis 2015-ben kell új engedélyért
folyamodnia. Az ellenzők ezzel a blokkal kapcsolatban is megfogalmazták kérdéseiket, ugyanis több alkalommal voltak gondok
a turbinákkal és a generátorokkal is a 2013-as, 176 napig tartó
karbantartást követően.
Forrás: NEI Magazine, 2015. március
Varga József

Minnesota államnak több
atomenergiára van szüksége

Feloldják a moratóriumot?
Minneapolis törvényhozói olyan javaslattal álltak
elő, ami által feloldható lenne a Minnesota államban
1994 óta fennálló atomerőmű-építési tilalom. Az állam
így segítséget kaphatna a biztonságos és fenntartható energiapolitikába történő átmenethez. A nukleáris
energetika hosszú utat tett meg a kezdetek óta, és elmúltak már azok a napok, amikor az atomenergia egy
kockázatos vállalkozás volt az ismeretlenbe. A modern
reaktorok megbízhatóak és számos biztonsági megoldással rendelkeznek. Az államban jelenleg a megtermelt
villamos energia 20%-a származik atomerőművekből.
Kiváló példának tekintik Franciaországot, ahol az áram
túlnyomó többségét atomerőművek állítják elő. A törvényhozók szerint a legjobb döntést kell meghozniuk,
és ennek során nagyobb súlyt kell helyezniük a tudományos eredményekre, mint a megalapozatlan félelmekre.
***

Öltözz ma zöldbe az atomenergiáért!

És Szent Patrik napja is most van…
A zöld nukleáris energiával rokonszenvező kaliforniaiak zöld trikóba öltöztek, és nagygyűlést tartottak
március 17-én egy plázánál. Azt kívánták szemléltetni,
hogy a Diablo Canyon atomerőmű leállítását követelők nem képviselik a helyi lakosság többségének véleményét. Az ellenvetések jelenleg két fő területen nyilvánulnak meg. Az első az, hogy az óceán partján lévő
erőmű szüntesse meg a tengervíznek a kondenzátorok
hűtésére történő felhasználását. Szerintük az erőműnek
hatalmas, édesvízzel hűtött hűtőtornyokat kellene építenie, több milliárdos kiegészítő költséggel. A leállítás
mellett felhozott másik indok az, hogy az atomerőmű
nem rendelkezik hatékony rendszerekkel és intézkedésekkel a szeizmikus hatásokkal szemben. Ez a követelés
egyébként nem veszi figyelembe a nukleáris hatóság ezt
kizáró határozatát.
A pártolók véleménye szerint nincs helyettesítő kapacitás a Diablo Canyon erőmű kiváltására. Ha mégis
leállítják, akkor kemény növekedés várható a villamos
energia árában és a légszennyezésben, különösen az
üvegházhatású gázok kibocsátásában.
Forrás: NEI SmartBrief, 2015. március
Varga József
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Jól teljesít az amerikai üzemanyag a Dél-Ukrajna atomerőműben
Hibátlan megfelelőségről számolt be a Westinghouse
A hivatalos bejelentés szerint azt tárta fel az éves felülvizsgálat, hogy a VVER-1000 blokkokhoz szállított üzemanyag az elmúlt három kampány során kiváló teljesítményt produkált az erőmű 3. blokkján. A hat kötegre vonatkozó közös vizsgálatot február 15. és március
1. között végezték el a szállító és az üzemeltető képviselői. Az eredményeket megerősítette és
érvényesítette Ukrajna állami nukleáris felügyeleti hatósága is. Megtudható a közleményből
az is, hogy a novemberben a telephelyre szállított 42 db üzemanyag-kazettát a tavaszi időszakban töltik be a reaktorba. A most elvégzett vizsgálat csak egy a sok közül, amelyek azt
bizonyítják, hogy a Westinghouse gyártotta üzemanyag biztonságos és hatékony üzemeltetést tesz lehetővé, és használata lehetségessé válik más ukrán erőművekben is, illetve olyan
országokban, ahol orosz tervezésű reaktorok üzemelnek – nyilatkozta Yves Brachet, a cég
európai és afrikai ügyekért felelős elnöke.
Az első amerikai eredetű üzemanyag betöltése 2010 áprilisában történt meg. A mérföldkőnek tekinthető eseményt egy tízéves program követi, amelynek célja Ukrajna nukleáris üzemanyaggal történő ellátásának diverzifikálása. A programot az Egyesült Államok
Energiaügyi Minisztériuma támogatja.

A svájci Alpiq blokkok
leállításán töpreng
…és leszerelő céget alapít
A közszolgáltató cég a leszereléssel és egyéb bontási munkákkal foglalkozó vállalatot hozott létre. Svájcban
a kereskedelmi célú atomreaktorok leállítását tervezi a
kormány, és nem tervezi új blokkok építését. Az Oltenben bejegyzett cég feladata „új lehetőségek megragadása” az erőművi piacon – közölték a nyilatkozatban.
Fukushima után a svájci szövetségi kormány és a parlament megtiltotta új blokkok építését, illetve az üzemelő
öt blokk leállítását rendelte el a „célszerű” üzemidejük lejárta után. Az Alpiq részvényekkel rendelkezik a Gösgen
és a Leibstadt atomerőművekben, ezek leállítása 2029ben és 2034-ben várható. Az effajta technológiákban a
cég rendelkezik a megfelelő tapasztalatokkal és kompetenciákkal. A céghez tartozó Kraftanlagen Heidelberg
GmbH német leányvállalat harminc éve jelen van Svájcban, és az ottani atomerőművek egyik szakmai szolgáltatója. Szakmai tevékenységük kiterjed a CERN és az ITER
területére is.
Németországban kiterjedt tevékenységet folytatnak
az alábbi erőművek lebontási munkáiban: Würgassen,
Obrigheim, Isar-1, Neckarwestheim-1 és Philippsburg-1.
A most közzétett üzleti jelentés szerint 2014-ben 902
millió svájci frank veszteség érte a társaságot, elsősorban a növekvő zöld termelés és a csökkenő áramigények
miatt. Úgy vélik, hogy a 2015-ös év árai is veszélyben
vannak a piaci és termelési mozgások okán. Nagy részesedéssel bírhatnak majd a megújuló energiák, csökkenhetnek a primer energiahordozók árai, és gyenge lehet a
CO2-kereskedelem is.
Március 13-án leállították a Beznau-1 blokkot egy
hosszabb karbantartásra. A munkák során az üzemanyagcserén túl három jelentős programot is végrehajtanak, ezek a reaktor biztonságának növelését és az
üzemeltetés megbízhatóságának javítását célozzák – közölte az üzemeltető Axpo társaság. Elvégzik a felső blokk
cseréjét, új informatikai rendszereket telepítenek, és korszerűsítést végeznek a vészhelyzeti villamos betáplálási
rendszeren. A júliusig tartó munkák költségét 700 millió
svájci frankra becsülik. A Beznau-1 a világ legidősebb
kereskedelmi célú blokkja, 1969 szeptembere óta folyamatosan működik. A projektek sikeres végrehajtása után
hasonló munkákat végeznek el a Beznau-2 blokkon is.
Forrás: NucNet, 2015. március
Varga József

Az amerikai hatóság a koreai reaktortípust vizsgálja
A nukleáris hatóság (NRC) vizsgálatra alkalmasnak találta és befogadta a dél-koreai tervezésű APR1400 blokk dokumentumait annak érdekében, hogy a típus országon belüli alkalmazhatóságát elbírálja. A KEPCO és a Hydro & Nuclear Power 2013 novemberében nyújtotta be először bírálatra a terveket, de a hatóság akkor azokat nem fogadta be a több területen
alkalmatlannak minősített információk miatt. A 2014. december 23-án újra beadott csomagot „teljesen elegendőnek” találták a felügyelet szakértői a tervezési adatok értékeléséhez.
Hamarosan nyilvánosságra hozzák a vizsgálati procedúra ütemezését is, közölte az NRC.
Az APR1400 egy nyomottvizes típus, ami az amerikai hatóság által 1997-ben elfogadott
Westinghouse System 80+ tervezési alapokra épül. Dél-Koreában ebből a típusból építés
alatt van a Shin Kori erőmű több blokkja, illetve négy ilyen blokkot szállít a KEPCO az Egyesült Arab Emírségek számára.

Tíz év üzemidő-hosszabbítás a Callaway atomerőműben
A Missouri államban található, 1279 MW teljesítményű blokk a hetvenhatodik azon blokkok között, amelyek megkapták a plusz húsz évre szóló üzemeltetési engedélyt. A már így
hatvan évre kitolt üzem 2044-ig tart majd. Az üzemeltető Ameren cég 2011 decemberében
nyújtotta be kérvényét a hatósághoz. 2014-ben mintegy 150 millió dolláros programot hajtottak végre a blokkon, többek között kicserélték a reaktor felső blokkját is.
Forrás: NEI Magazine, 2015. március
Varga József
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AZ EURÓPAI ENERGIA UNIÓ

Az Európai Bizottság február 25-én nyilvánosságra hozta tervezetét az Európai
Energia Unió létrehozására. Ez az új Európai Bizottság (EB) politikai kulcsprioritása,
segítségével remélik csökkenteni Európa
fosszilis tüzelőanyag-függését, lebontani az
energia szabad áramlása előtt álló akadályokat, és ezzel létrehozni az Európát átfogó
integrált energiarendszert.
Az unió életre hívásának indokai között
említik Európa energiafüggőségét, hiszen
az EU a világ legnagyobb energiaimportőre: szükségletének 53%-át behozatalból
fedezi; az EU egyes részei egyelőre energiaszigetként működnek, ezért meg kell
teremteni az egységes belső energiapiacot;
még nem valósult meg a megújulók teljes
integrálása az európai hálózatba. Az elavult
infrastruktúra, a rosszul integrált piacok,
az összehangolt szakpolitikák hiánya miatt

az európai fogyasztók, háztartások és vállalkozások nem élvezhetik a széles választék vagy az alacsony energiaárak előnyeit.
A tervek szerint erre jelenthet gyógyírt az
Energia Unió.
Az Európai Energia Unió megteremtése
céljából az EB a következőket látja szükségesnek:
– a létező szabályozás érvényesítését és
megerősítését;
– olyan jogi környezet létrehozását, ami
növeli a gáz- és áramellátás biztonságát és csökkenti Európa függőségét a
domináns szállítóktól;
– Energia Infrastruktúra Fórum felállítását, amely biztosítja a fő infrastrukturális beruházások megvalósítását
ott és akkor, amikor azok szükségessé
válnak;
– olyan szabályozás elfogadását, amely
modernizálja az európai energiapiacot
és megerősíti a jogi kereteket mind regionális mind európai szinten;
– a 2030-ig szóló energia- és klímapolitikai célok teljesítését biztosító szabályozórendszer létrehozását;
– átláthatóbb energiaárak kialakítását;
– az épületek energiahatékonyságának
növelését és a közlekedési szektor dekarbonizációját;

CeBIT 2015

A hannoveri vásárvárosban 1970-ben
avatták fel a világ akkori legnagyobb kiállítási csarnokát – ebben kapott helyet
az ipari vásár részeként az irodaautomatizálás. Centrum
für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT). A fejlődés következtében 1986-ra
már önálló kiállításként tartották meg az ipari vásár előtt 4
héttel. Fénykorában, 2007–2010 között 400 000 m2 területen, több mint egy héten keresztül fogadta a látogatókat.
A számos megújuláson átesett, de máig a világ legnagyobb informatikai szakkiállítása még most is 15 hangárméretű csarnokot vesz igénybe (70 ország 3400 kiállító).
Előbb csak céges termékismertetőket tartottak a futurisztikus építészeti megoldású Kongresszusi Központban
(CC), majd konferenciákat is. Létrehozták a kiállítással párhuzamosan a világkonferenciát, ahol a „szakma” csúcsképviselői tartottak előadásokat a trendekről, megoldásaikról
(Steve Wozniak – Apple, Eugene Kaspersky, Jimmy Wales
– Wikipédia).
Ez idei „show” március 16–20. között tartotta nyitva kapuit, de a megelőző két napon is rendeztek már sajtótájékoztatókat, vásárbejárást. A díszvendég Kína – parányi
standjain milliónyi kütyüvel már régóta uralja a piacot.
A számítástechnika, informatika már az élet minden
területén teret hódít. Az SAP tavaly bevezetett fogalma, a
4. ipari forradalom zajlik, aki nem digitalizálódik, lemarad.
A vásár mottója a d!conomy is erre utal.
Negyedik alkalommal szervezik meg az induló kisvállalatok számára a CODE_n pályázatot. Mintegy 40 országból
400 pályamunka érkezett be. Ebből a zsűri kiválasztotta az
50 legígéretesebbet. Ők ingyenes kiállítási és bemutatkozási lehetőséget, illetve a legjobb 10 megjelenést kapták –
ebbe a csoportba került be a tavaly alakult magyar Cubilog
Kft. is. Termékük az otthonautomatizálás, nem várva meg,
míg minden készülék, berendezés „okos” lesz, felokosítják
azokat, és egységes vezérlőrendszerbe vonják akár energiatakarékosság, akár kényelmi szempontból a távolból is.
A Global Conference három színpadon zajlott az egész
8-as csarnokban (a központi helyszínen szinkrontolmá-

– biztosítani az EU globális vezető szerepét az energia- és klímatechnológia
és az ezekkel kapcsolatos innováció
területén.
Az Energia Unió Európa polgárainak kisebb energiaszámlákat ígér az okostechnológiák segítségével, lehetőséget kínál saját
megújuló energia termelésére és betáplálására a hálózatba, és csökkenti az áramszünetek kockázatát a jobb energiabiztonság
révén. Az üzleti szférának az új energia- és
klímatechnológia zöldmunkahelyek és exportlehetőségek teremtésének lehetőségét,
a befektetések világos piaci jelzések által
garantált biztonságát és világos politikai
környezetet kínál. A klímavédelem az ambiciózus 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentési vállalásból, a több megújuló energiából és az épületek és a közlekedési szektor
energiahatékonyságának növekedéséből
profitálhat.
Az Energia Unió nyilvánosságra hozatala előtt Románia, Franciaország, a Cseh
Köztársaság, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Királyság
nukleáris energiáért felelős miniszterei felhívást intéztek az EC illetékeseihez, hogy a
biztonságos és fenntartható atomenergia is
támogatható legyen a kialakítandó cselekvési tervekben. Ez azonban – valószínűleg

csolással). Szinte megnyitóként Bill
McDermott, az SAP elnöke, az új üzleti
lehetőségekről beszélt, amelyet a kis- és
középvállalatok számára is elérhető felhőben futó alkalmazások (Cloud Computing) és az ugyanott tárolt nagy
adatbázisok (Big Data) biztosítanak. Mikko Hypponen, az
F-Secure kutatási igazgatója, Kevin Mitnick, a világ leghíresebb hackere és Edward Snowden az adatbiztonság
számos kérdésével foglalkozva bűvölte el a hallgatóságát.
Öt témakörben vezettek csoportokat a vásárban, amelyek időtartama 2 óra volt. A csoport tagjai rádiós fejhallgatón keresztül jól érthették a nagy hangzavarban is a vezető előadását, utasításait.
A mobileszközök a biztonság nagy réseinek számítottak. A SecuTablet hang- és adatkommunikáció titkosítására is képes.
A 12-es csarnokban adatközpontokat és elemeiket állították ki. A velük való törődést három napon keresztül
háromszekciós konferencián tanulhatták a résztvevők (Datacenter Dynamics).
Már szinte minden eszközbe beépítenek valamilyen
elektronikát, hogy attól jobb, használhatóbb legyen.
A műholdas kerékpárkövető talán egy kicsit drága mulatság, de a lánckopás-indikátor, az elesésjelző (hívja a mentőket) már praktikus lehet.
A német startuposok a 11-es csarnokban kaptak helyet. A legkülönfélébb ötletekből válogathattunk.
Hullámpapírból hajtogatott olcsó sztereonéző – a képek okostelefonnal készülnek és azon is láthatók. Az alkalmazás letölthető.
Zuhanykabinban bármilyen eső (trópusit is) és páratartalom beállítható, átállítható volt elektronikusan.
A csarnokokon keresztül most is megrendezték a már
hagyományos futóversenyt egyénileg és/vagy csapatban
2,5; 5; 7,5 és 10 km-es távon „Segíteni, ösztönözni, csatlakozni” jelszó fényében március 18-án este.
Hazafelé meg-megállva a részleges napfogyatkozást
figyeltük meg egy színházi látcső és egy papírlap segítségével.gyulai

német befolyás hatására – nem valósult
meg, a dokumentum egyetlen mondatban
ismeri el, hogy az atomenergia szolgáltatja
az EU áramtermelésének 30%-át, ugyanakkor figyelmeztet az atomenergia veszélyeire.
A Foratom, az európai nukleáris ipar érdekvédelmi szervezete állásfoglalásában kijelentette, hogy az európai atomerőművek
fontos pillérei a biztonságos energiaellátásnak – a termelt villany 27%-át, ezen belül a
kis kibocsátású áramtermelés 53%-át adják
–, folyamatosan és megbízhatóan működnek. Emlékeztetett rá, hogy az uránkészletek hosszú távon biztosítottak (bizonyított
készletek 120 évre, feltételezett készletek
300 évre), az urán beszerzése politikailag
stabil régiókból megvalósítható, a megtermelt áram ára viszonylag érzéketlen az
urán világpiaci áringadozására. A szervezet
véleménye szerint az összes kis kibocsátású energiatechnológiának – így az atomenergiának is – egyenlő esélyeket kell adni,
hogy Európa biztonságos, versenyképes,
fenntartható módon és az európai polgárok
számára megfizethető áron juthasson elektromos energiához.

Szerbin Pável

NJSZT-találkozó Budapesten

Gyenizse Pál, Alföldi István

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)
területi szervezeteinek (megyei, városi) szokásos év eleji találkozóján, bevezetésképpen Alföldi István ügyvezető igazgató
ismertette a társaság helyzetét. Mint közhasznú társaság közösségi feladatokat lát el szakmai és területi szervezetein keresztül,
amelyeket anyagilag is támogat. Igen jelentős tehetséggondozási hálózatot működtetnek és versenyeket is rendeznek.
Számos hazai szervezettel jó kapcsolatot ápolnak, és a társaság tagja több nemzetközi szervezetnek (CEPIS, IFIP, ECDL…).
Minden fronton ott vannak (internet, Facebook…), elektronikusan havi rendszerességgel megjelentetik a „Mi újság?”-ot –
még sincs a tagoknak kellő aktivitása. Sorra jelennek meg az
uniós felmérések, amelyek azt bizonyítják, hogy a „Z-nemzedék” nem nő a technikába, kezeli ugyan az okosabbnál okosabb
készülékeket, de átfogó tudás hiányában nem használja ki annak teljes lehetőségét. Az oktatáshoz már rendelkezésre állnak
az ilyen jellegű aktualizált ECDL-tananyagok. Mostanában lesz
aktuális az ötszázezredik elektronikus írástudást igazoló vizsgakártya kiadása (április 30.), melyet felajánlottak az államfőnek.
Nagy sikerként könyvelték el, hogy a kiemelkedő hungarikumok közé sorolták Neumann János szellemi hagyatékát.
Felvették a kapcsolatot az amerikai „Szilícium-völgyben”
megalakult Neumann Társasággal.
Szinte valamennyi területi szervezet beszámolt róla, hogy
részt vállalnak a tudomány napi rendezvényeken, LEGO-robot-programozó, digitális fényképező csoportokat működtetnek nagy sikerrel, hogy megkedveltessék a társaságot az ifjúsággal, amelyre igencsak ráférne a fiatalítás.gyulai
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Dunakömlődön indul a Waldorf
óvoda és iskola
Dunakömlődön indul szeptemberben az
Aranyhal Waldorf Egyesület óvodája és iskolája – jelentette be Süli János, Paks polgármestere és Boros-Zágon Fruzsina, az
egyesület elnöke a kömlődi Faluházban tartott lakossági fórumon.
A Waldorf intézmények a világban mindenhol szülői kezdeményezésre
jönnek létre, az ő akaratuk és munkájuk teremti meg az ezen pedagógia szerint működő óvodákat, iskolákat és középiskolákat. Pakson is ez
történt: az Aranyhal Waldorf Egyesületet idén januárban tíz család, egy
Waldorf pedagógus, és két tapasztalt Waldorf szülő alapította azzal a céllal, hogy szeptemberben óvoda és iskola indulhasson a városban. Azóta
további családok csatlakoztak, akik szintén részt vállalnak a munkából,
az intézmény kereteinek megteremtéséből.
Az alapítók ezek után keresni kezdték azt a helyet, amely megfelel az
igen szerteágazó igényeknek: elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy
iskola, természetközeli, szép és nagy udvarral, és olyan helyen van, ahol
a tágabb közösség is örömmel fogadná a gyerekzsivajt. A keresés végül
a Paksi Önkormányzat segítségével zárult, amely felajánlotta az egyesületnek, hogy kibérelheti a régi dunakömlődi általános iskolát, ami több,
mint egy évtizede üresen áll. Az épületkomplexum különleges, régies
hangulatával, ősfás udvarával, iskolai múltjával, csendes, védett fekvésével minden szempontból ideális arra, hogy Waldorf intézmény működjön
benne.
Az Aranyhal Waldorf Egyesület azt tervezi, hogy egy óvodai csoportot,
és várhatóan egy iskolai osztályt indít, előbbit minimum 15, maximum
25 fős vegyes csoporttal, utóbbit minimum 15, maximum 32 tanulóval.
A felvételik áprilisban lesznek mindkettőhöz.
A régi általános iskola épületét az elkövetkezendő hónapokban elkezdik felújítani, a Waldorf intézmények igényeinek megfelelőre formázni,
fokozatosan, ahogy nő az iskola. A munkában támogatók, és alapító szülők vesznek majd részt.
A Waldorf intézményekben két dolog biztosan közös: szépek és hívogatóak, ami az Aranyhal Waldorf esetében is remélhetőleg így lesz, és szervesen beépülnek annak a városi, falusi közösségnek az életébe, amelyik
befogadja őket. „Nagyon reméljük, hogy a kömlődiek később is ugyanolyan szeretettel fogadnak majd minket, mint most, és nagyon sok közös
ünnep, rendezvény, bál és előadás, karácsonyi vásár, falunapok és szüreti
fesztivál vár majd ránk” – mondta Boros-Zágon Fruzsina, az Aranyhal
Waldorf Egyesület elnöke a terveket ismertető lakossági fórumon.
További információt a Waldorf pedagógiáról, illetve a paksi kezdeményezésről az „Aranyhal Waldorf Kezdeményezés Pakson és környékén” nevű Facebook-csoportban, illetve az aranyhalwaldorf@gmail.com
e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.

PAV-os voltam…
Régi fényképeket várunk
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtése mellett gyűjteni kívánja a volt PAV-os dolgozók
munkaidő utáni közösségi életével kapcsolatos fotóit is. Célja, hogy ezzel értékként őrizze a munkahelyi közösség munkaidőn túli összetartozásának élményeit, emlékét, feltérképezze a dolgozók társadalmi életét,
a munkahelyi kollektívák és családok közös rendezvényeit.
Olyan fekete-fehér papírképek (negatívok) gyűjtését kezdtük el,
amelyeken az atomerőmű dolgozóinak „PAV-os” időszakából baráti, brigádi köreinek mindennapjai örökítődtek meg családi vagy közösségi
körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható, hogy kit ábrázol, hol,
mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen, a múzeumban átvenni, vagy az
alábbi címre kérjük beküldeni: Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks,
Pf.: 71. Bővebb információt a 75/50-74-31-es telefonszámon nyújtunk.

AEM

Munkatársaink szabadidőben
Kreatívan a mindennapokban
Nagyobb ünnepek közeledtével a hölgyek, háziasszonyok szívesen dekorálják lakásukat, munkahelyüket az éppen aktuális esemény hagyományos
díszeivel, ezáltal is fokozva az ünnepi
hangulatot. Most, így húsvét tájékán is
ismét előkerülnek a színes-díszes tojások és egyéb más dekorációk.
Nincsen ez másként ERBE-s kolléganőnknél, Pellek Líviánál sem, aki jelenleg a
Projekttámogató Osztályon dolgozik
mint ügyviteli munkatárs.
Lívia önmaga készíti ezen kis díszeket már nagyon régóta, de nemcsak
karácsonyra, húsvétra készít dekorációkat, hanem barátait, családtagjait is előszeretettel lepi meg valamilyen nagyon
kreatív, egyedi készítésű ajándékkal. Kézimunkás történetének kezdete gyermeke kétéves korára tehető, mikor is Lívia
mindenképpen szeretett volna fiának
egy ragyogóan feldíszített karácsonyfát
varázsolni az albérleti lakásukba minimális anyagi ráfordítással. Így jött az ötlet,
hogy nem feltétlen kell a díszeket drága
pénzért megvenni a boltba, el lehet azokat készíteni otthon is, csak fantázia kell
hozzá – no meg pár kindertojás belső
doboza, és néhány ív fényes papír, amelyek segítségével fényes szaloncukrok,
kis batyuk kerültek ki a kezei közül a fára.
Innentől kezdve aztán szabad volt a pálya, ha kellett valamilyen dekoráció az
iskolába vagy óvodába, Lívia készen állt
megcsinálni azokat. Már nem csak dekorációkat csinált, hanem ruhákat is varrt
gyermekének, valamint farsangra jelmezt is szívesen készített.
Ezt követően már adott volt, hogy ha
bármilyen ünnep közeledett, legyen az
baráti, családi, név- vagy születésnap,
vagy akár egy anyák napja, Lívia mindig
valamilyen egyedi készítésű ajándékkal
lepte meg szeretteit, pl. gyöngyökből fűzött fával vagy épp ajtókopogtatóval. Ezáltal biztos lehetett benne, hogy ajándéka nem egy tömegcikk, és az ünnepeltek

is nagyobb becsben tartották és tartják a
mai napig ezeket a kis meglepetéseket.
Ma már olyan szinten kifinomult a kreativitása, hogy ha meglát akár egy függönydíszt a boltban, már azon gondolkodik,
hogy ugyan mit lehetne belőle alkotni?
Függönydíszből történetesen nagyon
szép és mutatós karácsonyfadíszt készített tavaly, míg a játékboltokban kapható
gipszkiöntő formákból, valamint bármilyen mintás szalvétából falra akasztható képet alkotott. De ugyanígy készített
már karácsonyra ajtódíszt is kolléganője
irodájának ajtajára, mely olyannyira tetszetős volt, hogy egy reggelre csak a hűlt
helyét találták.
Arra a kérdésre, hogy ha valaki önmaga szeretne, mondjuk karácsonyi díszt
készíteni, nagyjából milyen árral kalkuláljon, Lívia elmondta, hogy kb. ezer forintból jön ki nagyjából négy nagyobb és két
kisebb karácsonyi dísz, ami hópasztával
lekent vagy flitterezéssel készült hungarocell formából áll.
Húsvét táján például a mintásan, színesen díszített tojások kapják a főszerepet. E tojások szintén hungarocell, valamint különböző színű flitterek és mini
gombostűk segítségével készülnek. Mintázatuk általában egyedi, Lívia találja ki
őket. Egy ilyen tojás elkészítése, ha a minta már előre ki van dolgozva, nagyjából
két órát vesz igénybe. A készítés azonban
nem kevés türelmet és nagyfokú odafigyelést, precizitást igényel, hogy a flitterek szépen fedjék egymást és a hungarocell se látszódjon ki.
A tavalyi év folyamán eladásra is sok
tojást készített, de mint mondta – és
aki maga is kézimunkázik, az tudja jól –,
egy-egy ilyen alkotásnak a legnagyobb
értéke abban van, hogy azt az ember
szívvel-lélekkel készíti, és a legnagyobb
öröm az, ha másoknak is tetszik, amit alkotott.

Keszthelyi Katalin
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Az ördög nem alszik!
Itt a tavasz és vele a tavaszi fáradtság
Bizonyára mindenki ismeri a tél végén, kora tavasszal
tapasztalható tüneteket, az
indokolatlan fáradtságot, levertséget, kedvetlenséget, amelyek
mintha éppen a természet tavaszi
újjáéledésével ellentétesen zajlanának szervezetünkben. Amint számos szakszerű forrás – egyebek mellett a www.webbeteg.hu – felhívja a figyelmünket: a
tavaszi fáradtság minden kellemetlen tünete ellenére
nem betegség, hanem a szervezet normális reakciója,
amikor is a téli üzemmódról tavaszira vált át. Ez az átállás azonban tovább emészti a tél során egyébként is
megcsappant energiatartalékainkat.
A tünetek mögött meghatározóan a vitaminkészleteink apadása, esetleg kifejezett hiánya áll. A legfontosabbak ebből a szempontból a C- és a D-vitamin.
A D-vitaminnal az előző lapszámunkban, éppen ebben a rovatban részletesen is foglalkoztunk, mivel a
hiánya általános problémaforrást jelent a magyar lakosság körében. A C-vitamin rendkívül sokrétű funkciót lát el, hatása az egész szervezetre kiterjed. Alapvető a sejtek, a különböző szövetek és szervek egészsége,

regenerálódása szempontjából. C-vitamint bőven tartalmaznak például a különböző citrusfélék (citrom,
narancs, grapefruit), a kivi és a brokkoli.
További vitaminokat is szükséges azonban megemlíteni a tavaszi fáradság kivédése, enyhítése kapcsán.
Egyúttal azt is hangsúlyozni kell, hogy a természetes
vitaminforrásokból történő vitaminpótlás általában
előnyösebb és hatékonyabb a kapszuláknál. Némely
vitamin esetében pedig a túladagolás is veszélyt jelent,
amit elsősorban a mesterséges vitaminforrások válthatnak ki.
Az A-vitamin-szükséglet jelentős része úgynevezett elővitaminok, elsősorban béta-karotin formájában jut a szervezetünkbe. Az A-vitamin hiánya inkább
az idősebbeket sújtja. Egyebek mellett a látásromlás
és a fertőzések kivédése kapcsán játszik szerepet. Természetes forrásai a sárgarépa, a paraj, a sütőtök, kajszi- és sárgabarack, sárgadinnye, paprika – általában
az erősen sárga, piros vagy zöld színű zöldségek, gyümölcsök.
Az E-vitamin az egyik legfontosabb antioxidáns hatású vitamin. Fékezi az öregedés folyamatát. Növényi
olajokban (például búzacsíraolaj, olívaolaj, naprafor-

KLENEN 2015
Az Energetikai Szakkollégium (ESZK), az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) és az atlantai székhelyű Association of Energy Engineers (AEE) Magyar Tagozata rendezte meg nemzetközi, jubileumi
konferenciáját X. Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság
címmel Budapesten, a Műegyetem közvetlen szomszédságában, a Gellért Szállóban
március 10–11. között. Az elsőt Egerben tartották 1999-ben.
Szabó Zoltán államtitkár üdvözölte a
konferencián megjelenteket, majd beszámolt róla, hogy az ENSZ előírásának megfelelően megalkották a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS), majd a NÉS2 alapján
felállított Klímavédelmi Hatóságot, amely
nyilvántartja a károsanyag-kibocsátást,
megállapítja és betartatja a kvótákat. A geotermikus és a napenergia felhasználását
támogatják a megújulók közül. Az „Otthon melege” kampányban
a háztartási gépcserére, fűtéskorszerűsítésre lehet pályázni. Véleménye szerint 70% lenne az elfogadható támogatás, a 30% csupán
áfamutyi-értékű. Az EU-t talán meg lehetne győzni a támogatás
50%-ra emeléséről.
Gács Iván, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
egyetemi docense azt hozta tudomásunkra, hogy a korábbi becslések szerint 2050-re érte volna el a légkör a fordulópontot jelentő 450
ppm (ppm = a térfogategységben milliomod rész) CO2-koncentrációt, pedig időszakonként már tavaly is előfordultak ilyen értékek.
A Vas megyei Hegyeshátsál csillagvizsgálójánál már 2000-ben is
mértek kritikus értéket (természetes a 280 ppm lenne).
A BKV lett az Energiatudatos Vállalat díj nyertese. A plenáris
előadások után két, sőt három tematikus szekciókban folytatódott
a konferencia (pl. adatközponti energiahatékonyság, tehetséges fiatalok bemutatkozása, innovációs ötletbörze…). Az összejövetel labor- és üzemlátogatásokkal zárult.
Már tervezik a jövőre esedékes konferenciát hasonló időpontban.
gyulai

góolaj, tökmagolaj, kukoricaolaj, lenmagolaj), mogyoróban, dióban, tojássárgájában található meg.
A B1-, B2-vitamin és a niacin a megfelelő energiafelhasználást segítik, és többek között a szemek, bőr és
az idegrendszer épségéért felelnek. Hiányuk a természetes és változatos táplálkozás esetén általában nem
alakul ki. Ezek mellett természetesen utalni kell itt a
többi B-vitaminra is, elsősorban a B6- és B12-vitaminokra, amelyek például az anyagcsere-folyamatokban
vesznek részt, hiányuk pedig olyan súlyos problémákat is maga után vonhat, mint a vérszegénység.
A tavaszi fáradság ellen összefoglalóan tehát általános tanács a vitaminpótlás, amit mindenekelőtt változatos táplálkozással, jelentős részben friss és nyers
zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával célszerű megtenni. Emellett ugyancsak testi-lelki védelmet nyújt a
tavaszi fáradtsággal szemben, így ajánlott a szabadban
tartózkodás, a kimozdulás a természetbe és a testmozgás – kerti munka, séta vagy sportolás – a friss levegőn, a napsütésben.

Prancz Zoltán

Teller Ede reménye
Kollégánktól érkezett: ...Olvasgattam a „Beszélgetés marslakókkal” című könyvet,
amit Marx György professzor állított össze 1992-ben. Az erőműves Disputa szoborparkunkban is megörökített tudósokkal folytatott beszélgetéseiben sok jó anekdota olvasható. Ebben van egy érdekes, és talán az új blokkok építését támogató vagy Fukushima árnyát feledtető vélemény is Teller Edétől, amit 1990-ben mondott Pakson egy beszélgetés
során. „A boszorkányokról, akik nincsenek” írás részét mellékelten küldöm.
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Egy festmény és mögötte egy festő
Ezt a képet is a Magyar Nemzeti Galériában láttam, a Rippl-Rónai és Maillol műveit bemutató kiállításon. Különleges már a festmény hosszúkás
formája is, amely igazán kiemeli női
alak karcsúságát és elegáns mozdulatát. A szecessziós karcsú nőideál köszön vissza a képről. Ebben az időben
a művészt már nagyon foglalkoztatta
a fekete szín, és az egyszerre festés.
Munkácsy Mihály mellett dolgozott,
aki amikor egyszer meglátogatta a
festőt otthon, látta a készülőben lévő
képet is. Az alaknak már csak az arca
nem volt megfestve. Állítólag nemtetszését fejezte ki az egyszerre festés
miatt, amely azt jelentette, hogy a kép
minden részletét ugyanolyan fontosnak tartva készítik el képet. Munkácsy számára mindig volt a képnek egy
hangsúlyos, kiemelendő részlete.
Rippl-Rónai életútja Kaposvártól
Kaposvárig terjedt, szép pályát leírva. Gyógyszerésznek tanult, utána
házitanítóként dolgozott. 23 évesen
Rippl-Rónai József
(1861, Kaposvár – 1927, Kaposvár)
Nő fehérpettyes ruhában 1889

kezdett el a Müncheni Akadémián
tanulni, majd 1887-ben egy állami
ösztöndíjjal Párizsba utazott, és az
ott élő Munkácsy Mihály segédje lett.
Ezekben az időkben sokat nélkülöztek francia élettársával, Lazarinnal
együtt, de ezt az életmódot teljesen
természetesnek vették, a művészélet
velejárójaként.
Lassan indult be pályája, kiállításokon vett részt, amelyek nem hoztak
nagy elismerést számára, de közben
megismerkedett a kor jelentős alkotóival. Barátságot kötött Maillol-val,
és megismerkedett Gauguinnel,
Toulouse Lautreckel, Cezanne-nal.
1906-ban köszöntött be nála a siker,
a Könyves Kálmán Műkiadónál 318
művét mutatták be hatalmas közönségsikerrel. A képeladásoknak
köszönhetően már biztos anyagi körülmények között élhetett, 1908-ban
vásárolta meg Kaposváron a Római
Villát és a hozzá tartozó 10 holdas
birtokot. Időközben feleségül vette
Lazarint, és mivel gyermekük nem
született, örökbe fogadták felesége
árván maradt unokahúgát, Anellát.
A szűk családhoz még Rippl bácsi, a

művész édesapjának unokatestvére
tartozott.
1914 nyarán feleségével és lányával, Anella szülőfalujába, Issy d›Evèque-be utazott. Itt érte őket a háború kitörésének híre. A sors kegyetlen
tréfájaként több hónapra internálták családjával együtt, kémkedéssel vádolták. 1915 februárjában csak

 aillol és Maurice Denis francia fesM
tő közbenjárására szabadult ki. 1927ben festette utolsó önarcképét. Újabb
szélütés érte, majd november 25-én
tüdőgyulladásban halt meg.
A Római Villa ma múzeumként
működik, amely egy kirándulás érdekes célpontja lehet, én már be is terveztem a meglátogatását.

Susán Janka

Mikka-Makka Pakson
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. családbarát szemléletét és gyakorlatát, társadalmi felelősségvállalását
több elismerés, díj is tanúsítja. Családbarát munkahelyként hasznosnak tartjuk lapunkban a tágabb
környezetünkben elérhető olyan lehetőségek és
szolgáltatások bemutatását is, amelyek segíthetik
munkavállalóinkat családi életük megszervezésében. Ennek keretében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi intézményével szeretnénk megismertetni olvasóinkat.
Magyarországon ez az ellátási forma tíz éve van jelen,
Pakson 2010 óta működik a Mikka-Makka Családi Napközi. Főként azon családok számára jelenthet megol-

dást, akiknek gyermekei a bölcsődei alapellátásból
kiszorultak, de segítség lehet abban az esetben is, ha
a nagyszülők nem tudnak részt vállalni a gyermekek
nevelésében.
Az intézmény a Hársfa utcában, egy szépen felújított
parasztházban várja a zömében 1,5-3 éves kisgyermekeket, de 20 hetestől 4 éves korig vállalják a gyermekek
ellátását, felügyeletét. A nagy, füves udvar, a kertben
termő zöldségek és bogyós gyümölcsök látványa és
íze, a teknős, a hörcsög, az elkerített baromfiudvarban
kapirgáló tyúkok és kakasok etetése és gondozása egyaránt megtapasztalhatóvá varázsolják a kicsik számára
a környező világot. Három tágas játszószoba teszi kel-

lemessé a benti létet. A gyermekek napi háromszori
étkezését a közétkeztetési rendszeren keresztül biztosítják.
Kezdetben egy csoporttal kezdődött a munka, de a
nagyobb érdeklődés lehetővé tette még egy csoport
létrehozását, az idei évtől pedig még egy játszóházas
csoporttal is bővültek. A sokoldalúan képzett személyzet összehangolt tevékenysége biztosítja a gyermekek
szakszerű ellátását.
A hagyományos óvodai napirend alkalmazásával az
intézményből kikerülő gyermekek bármilyen óvodában
megállják a helyüket. Napi, heti és havi rendszerességű
programok szolgálják a kisgyermekek testi-lelki fejlődését. A Dúdoló keretében népi mondókákat, dalocskákat tanulnak, az Ugri-Bugri torna a nagymozgás- és
egyensúlyérzék fejlesztését, a mozgáskoordinációt,
míg a gyógytestnevelés alapjaira épített, speciális eszközökkel végzett lábtorna az egészséges talpboltozat
kialakítását segítik. A gyermeki fantáziát megmozgató
kézműves-, mese- és bábfoglalkozások, a havi programok közül a bábszínház-látogatás, a kutyaterápiás
foglalkozások nagy népszerűségnek örvendenek. A különprogramok helyszíne a Csengey Dénes Kulturális
Központ.
Születésnapi zsúrok szervezésével, lebonyolításával
is foglalkoznak. Rendszeresen szerveznek nyári táborokat óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az idei évre tervezett Mesetáborba 4-6 éveseket várnak, míg a 6-12
éveseknek a Retrótábor, lányoknak a Violetta tánctábor,
fiúknak a Rosszcsont Peti tábor, az állatok kedvelőinek
az Állatbaráttáborok közül van módjuk választani.
Az intézmény zavartalan működését a közhasznú
alapítványként működő Tündérkert Alapítvány biztosítja.

Bíróné Nyers Tünde
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Hernádi Lászlóné Ágival a paksi kézimunkaboltban futottam össze, és
ott kértem fel az interjúra. Csodálatos otthonában a saját készítésű
kézimunkái melegséget árasztanak,
nyugdíjas „főfoglalkozásának” az
alkotómunkát választotta.
– Mióta foglalkozol a kézimunkázással?
– Fiatalkorom óta, amikor tehettem mindig kézimunkáztam. A kicsi
gyerekek és a munkahely mellett kevés időt tudtam szakítani a hobbimra.
Amikor az erőműből nyugdíjba vonultam, akkortól vált a mindennapi
tevékenységemmé a kézimunkázás.
– Hol dolgoztál az erőműben, és
mikor lettél nyugdíjas?

– Az erőműben 1978. január 13-tól
dolgoztam. A Villamos Labor kéziraktárának a nyilvántartását végeztem.
Nagyon szerettem a munkahelyemet,
kiváló kollégáim voltak. Nyugdíjas
éveimet 2004. december 31-én kezdtem, tele megvalósítandó álommal.
Nagyon szép nyugdíjas-
búcsúztatót
szerveztek a munkatársaim. Megkérdezték tőlem, hogy milyen búcsúajándéknak örülnék a legjobban. Természetesen már akkor tudtam, hogy a
kötés, horgolás, hímzés, szabás-varrás
lesz az elfoglaltságom, ezért kértem
egy állólámpát vagy egy varrógépet.
Örömömre, mindkettőt megkaptam,
és attól kezdve nincs olyan nap, hogy
valamelyik ne üzemelne.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Valami szépet létrehozni, ami
a mi kezünk munkája, az alkotás
öröme, sokat tud adni a szürke hétköznapokban. A kézimunkázással
kapcsolatos folyóiratokat, könyveket
gyűjtöm, és nagyon sok hasznos információt adnak a munkámhoz. Mindig
jönnek új technikák, minták ötletek.
Most a 10 hónapos Szonja unokámnak horgolok egy tavaszi sapkát, de

már tudom, hogy a következő alkotásom mi lesz. Mondhatom, hogy „100”
évre megvannak a terveim. Imádom
a tündéreket, angyalkákat, manókat,
rózsákat, tojásokat, terítőket, az asztali és karácsonyi díszeket horgolni.
Látod, hogy a húsvéti faágon a hímes
és csipketojások mellé tavasztündéreket horgoltam. Unokáim nagyon szeretik ezeket a kedves tárgyakat. Az év
minden szakához hozzákapcsolható
valamilyen szimbólum, dísztárgy,
használati eszköz, amelyet saját kezűleg el lehet készíteni. Barátnőimmel
heti 1 napot együtt töltünk, ahol mindenki hozza az aktuális „munkáját”.
Megbeszéljük az elmúlt idő történéseit – közben jár a kezünk –, mintákat,
recepteket cserélünk, illetve egymást
tanítjuk az újabb mintákra. Kreatív
dolgokat is szoktam készíteni Gréti
unokámmal. Remélem, a kézimunka
szeretetét sikerül átadnom. Szívesen
járok a piacra, ahol nemcsak a szükséges zöldséget-gyümölcsöt veszem
meg, hanem a barátokkal, ismerősökkel jókat beszélgetünk és örülünk
egymásnak.
– Kérlek, mesélj a családodról!

Mi illik?
Nemzeti zászlók használatának szabályai
Az ember mindig is szükségét érezte annak, hogy valamilyen jellel vagy jelképpel megkülönböztesse magát,
családját, népét vagy országát másoktól. Ennek egyik
formája a zászló, amelynek legelterjedtebb feladata egy
nép vagy ország szimbolizálása. A nemzeti zászló a nemzet minden polgára számára az egyik legfontosabb jelkép, kifejezi a hazaszeretetet, az identitást és a polgárok
összetartozását. Magyarország zászlaja Magyarország
hivatalos állami jelképe és egyben a magyarság egyik
nemzeti jelképe. A magyar zászló a rendszerváltáskor
sem változott. A hivatalos állami és polgári zászló (a Magyar Köztársaság lobogója) három egyenlő szélességű,
piros, fehér és zöld vízszintes sávból áll.
Mikor kell kitenni a nemzeti zászlót az épületekre?
Az állami ünnepeken, amelyről a Magyar Köztársaság
1991. évi VIII. törvénye rendelkezik. Eszerint a Magyar
Köztársaság nemzeti ünnepei: március 15., az 1848–49es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének a napja; augusztus 20., államalapító Szent István ünnepe,
Magyarország állami ünnepe; valamint október 23., az
1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, illetve a Magyar Köztársaság – a harmadik köztársaság – kikiáltásának a napja (1989).
A zászlók használatát és elhelyezését összehangolt
protokolláris szabályok határozzák meg az egész világon. Más nemzetek állami lobogójának, zászlójának tisztelete, a zászlóhasználat szabályainak betartása alapvető
fontosságú az országok közti jó kapcsolat megőrzése

szempontjából. Általános szabály, hogy két zászló egy
rúdon nem lehet. Ha több zászló lobog egy helyen, akkor mindegyiket azonos hosszúságú rúdra kell felvonni,
és minden zászlónak egyforma méretűnek kell lennie.
Az ENSZ székháza előtt a zászlókat az országok angol nevének sorrendjében vonják fel.
Több ország zászlajának együttes használatakor a
vendéglátó ország zászlaja kerül a szemlélő bal oldalára, ha a zászlók csokorban vagy körben helyezkednek el,
akkor a vendéglátóé kerül középre. A vendég országok
zászlóinak elhelyezése pedig a fogadó állam nyelvén
való ország név szerint, annak ábécéjének sorrendjében
történik. Két zászló használatánál a vendéglátó zászlajának jobbjára kerül a vendégé, három zászlónál ábécé
szerint jobbra majd balra.
Magyarország 2004. május 1-jétől tagja az Európai
Uniónak, amelynek zászlajában tizenkét csillag található.
Az Európai Unióba belépett országok száma időközben
28-ra emelkedett, de meghagyták az alapító országokra
vonatkozó tizenkét csillagot a zászlóban, ami nem a tagállamok számára utal, hanem az idő múlását jelképezi.
A középületeken a magyar lobogó jobbján kell lennie az
EU-snak. Polgármesteri hivatalokon, ahol kint van a város zászlaja is a következő a helyes sorrend: középen a
magyar zászló, tőle jobbra az EU-s, balra pedig a város
zászlaja. Tagországbeli vendég esetén a vendég ország
zászlójának elhelyezése a következő: középen a magyar
zászló, jobbra a vendég országé, balra pedig az EU-s lobogó. 
Kovács András Béláné

– Férjem 10 éve elhunyt, azóta
egyedül élek. Két fiam van, családjukkal Pakson laknak. Mindketten
az atomerőműben dolgoznak, Lackó
a Biztonsági Igazgatóságon, Andris
az Építész Osztályon. Négy unoka
büszke nagymamája vagyok, Csanád
8 éves, Gréta 6 éves, Zalán 3 éves és
Szonja 10 hónapos. Nyugdíjas éveimet az unokáim aranyozzák be. Imádom őket, ha velük vagyok, szinte
fáradhatatlannak érzem magam.
Örülök, hogy a közelemben élnek,
így amikor szükséges, tudok segíteni
a szülőknek az ellátásukban. Édesanyám évente megszervezte a nagy
családi találkozót. Mivel nincs már
közöttünk, én vállaltam fel, hogy tovább viszem ezt a hagyományt. A karácsonyi időszakban összehívom a
„nagy” családot hozzám, és akkor
együtt örül egymásnak mindenki, és
emlékezünk azokra, akik már nincsenek közöttünk. Mindig készülök valamilyen saját készítésű meglepetéssel – természetesen kézimunka –, és
látom a csillogó tekinteteket, amikor
kibontják a gyönyörűséges horgolt,
hímzett apróságokat. Boldog vagyok
a családommal, és szeretném, hogy
a megtervezett feladataimból minél
többet meg tudjak valósítani.

Vadai Zsuzsa

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2015. április
Április hónapban felmentését megkezdte:
Lovászi Zoltánné
VIG TLK főszerkesztő

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. március
— 10 éves —
Németh Ferencné
ÜVIG VEFO VEO
Pécz Dezső
BIG RENDO
— 30 éves —
Kindl Antal
ÜVIG ÜVFO KTO
Krizák Jánosné
ÜVIG ÜVFO VÜO
Balázs István Pál
ÜVIG VEFO VTO
Dr. Elter József
MIG NUFO
Izsák Lajos
KAIG SZFO ÉSZO
Baksai Zoltán
KAIG SZFO ÉSZO
Sitkei Ferenc
BIG RENDO
Soponyai György
BIG RENDO
Pánczél József János
BIG RENDO
Göttli Józsefné
BIG SKVFO KVO
Pettesch Ádámné
HUIG HUFO MSZO
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Napfogyatkozás
kedett el, a hazánkhoz legközelebbi
szárazföld, ahonnan meg lehetett
figyelni a teljességet, a Feröer-szigetek. A jelenség Európa teljes területéről látható volt.
Budapestről nézve a fogyatkozás
9:39:32-kor kezdődött. A jelenség
közepén, 10:48:33-kor a fogyatkozás
nagysága 0,66, a napkorong 58,4%-a
volt takarásban, a Nap 40° magasan
látszott a horizont felett. Ilyen mértékű napfogyatkozás során a napfény
mennyisége észrevehetően csökken,
noha még nem túl feltűnően. A fogyatkozásnak 11:59:47-kor volt vége
Budapesten. Ezektől az értékektől
csak néhány percnyi eltérés volt tapasztalható az ország más területein.
A 2015. március 20-i teljes napfogyatkozás az északi félteke csillagászati tavaszának első napján ment
végbe.
A következő napfogyatkozás
2015 szeptemberében várható, és
részleges lesz, sehol sem látható
teljesként vagy gyűrűsként. Látható lesz Dél-Indiában, Dél-Afrikában és az Antarktiszon. Az azután
következő teljes napfogyatkozás
2016. március 9-én lesz. Ez a teljes
napfogyatkozás Szumátrán, Borneón és Szulavézin vonul végig. Közép-Európából a 2021. június 10-i
gyűrűs napfogyatkozás lesz részlegesen látható.
Wollner Pál

Fotó: Wollner Pál

Hosszabb szünet után ismét napfogyatkozást láthattunk Magyarországról március 20-án, a délelőtti
órákban, a fogyatkozás közel 60%-os
volt.
Napfogyatkozás olyankor jön
létre, amikor Holdunk a Föld és a
Nap közé kerül, és a Hold árnyéka
bolygónkra vetül. A jelenség a Föld
felszínén állva csak az árnyék területéről figyelhető meg. A Napnak
és a Holdnak az égen látható mérete közel egyforma, mivel a Hold a
Napnál 400-szor kisebb és 400-szor
közelebb is van, ezért kedvező helyzetben a Hold az egész napkorongot
eltakarhatja.
Részleges napfogyatkozás akkor
látható, amikor a Hold a napkorongnak csak egy részét takarja el. Utóbbi
egy-egy napfogyatkozás alkalmával
a Föld több ezer kilométer széles területéről figyelhető meg. Teljes napfogyatkozás idején a Hold az egész
napkorongot eltakarja. Ez a részleges
fogyatkozásnál sokkal kisebb területről látható, csak 100-200 km átmérőjű, ez a totalitás sávja. A teljes napfogyatkozás elméletileg lehetséges
maximális időtartama legfeljebb 7,5
perc — ilyen hosszú totalitás azonban rendkívül ritkán fordul elő.
A 2015. március 20-i fogyatkozás
teljes napfogyatkozás, azonban a teljesség sávja lakott területektől távol,
az Atlanti-óceán vidékein helyez-

Az atomerőmű horgásztavainál

Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit
A Szekszárdi-dombság

Sétálni, kirándulni jó. Egészséges és üdítően hat a közérzetre, az ember egészére.
Ez alkalommal szomszédoljunk egy
kicsit, látogassunk el a közelben fekvő
Szekszárdi-dombság vonulataira!
Szokatlan képződmény előtt állunk,
ha feltekintünk a 6-os főút mellett kiemelkedő dombságra. Meredeken, szinte
szigetszerűen emelkedik ki a síkságból a
Szekszárdi-dombság.
Az első látvány, ami a szemünk elé tárul, nagy valószínűséggel azok a szépen
gondozott szőlőültetvények, melyek oly’
zamatos szőlőt érlelnek gazdája és fogyasztója számára.
Tekintetünk és lábunk, ha továbbhalad a dombság belsejébe, igazi természeti
csodákat figyelhet meg. Vadregényes tájat
gazdag élővilággal, ritka növény- és állatfajokkal büszkélkedő erdőket, mezőket.
A Szekszárdi-dombság a Dunántúlon
húzódó Tolna megye ékessége.
Az Alföld nagytáj közvetlenül érintkezik a domb vonulataival, ezért is annyira szembetűnő a közel 300 méter magas
képződmény. Arculatára jellemző az erős
tagoltság, a sűrű és mély völgyhálózat.
A pannóniai üledékre és a löszre erős hatást gyakorolnak az eróziós folyamatok.
A lösz változatos lepusztulási formákat
eredményez, ilyenek lehetnek például az
ún. löszcirkuszok, löszmélyutak.
Izgalmas tájképet ad a dombság legmagasabb pontja, a 285 méter magas
Óriás-hegy. Valóban óriás ő, hiszen az alföldi kép még olyan nagyon meghatározza a vidéket.

A Rák-patak és a Lajvér-patak is a vidéken
csörgedez, a Sió pedig Tolna megyében
ömlik a Fekete-erdőben fogant és a vízgyűjtők gyarapította Dunába.
Ezeken kívül kisebb-nagyobb patakokkal találkozhatunk még, ha lábunk a Szekszárdi-dombság környékére visz. Érdemes
elidőzni egy-egy fa árnyékában, nagyon
szippantva a frissellő ,,zöld” levegőbe.
Vizes helyeken a nagy kócsag, a szürke
gém és a búbos vöcsök lépkedhet előttünk,
feltéve, ha jártunk csendes és nem zajos.
A rétisascsapatok látványa sem szokatlan a vidéken. Zsákmányuk a rohanó
főúti forgalom által elejtett kisebb állatok
maradványaival egészült ki az utóbbi időszakban.
Az erdőtársulásokban számos védett
növényfaj is megtalálható. Említhetjük itt
az epergyöngyikét, farkasölő sisakvirágot,
turbánliliomot, de számos egyéb védett
faj is található a Szekszárdi-dombságon.
A havasi cincér és az óriás énekeskabóca hangja nyaranta betölti a tájat.
Fokozottan védett állat a békászó sas, de
találkozhatunk az erdők mélyén macskabagollyal, hollóval és különböző énekesmadarakkal is.
Az előző számban megjelent kérdésünkre
(Mit ábrázol a kép? Minek a jelképe?) a helyes
válasz: Havasi cincér,
a Duna-Ipoly Nemzeti
Park jelképe.
Következő feladványunk: Mit ábrázol a
kép?
 Lehmann Katalin

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Fotó: Varga István reaktoroperátor

Mayer Józsefné (1954–2015)
2015. február 21-én, 61 éves korában elhunyt Mayer Józsefné, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. március 16-án született Füzesgyarmaton. 1981. május 11-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2013. augusztus 31-én történő öregségi nyugdíjazásáig a Gazdálkodási
és Kontrolling Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztályán dolgozott irattáros munkakörben.
Temetése 2015. március 5-én, Pakson, a Kálvária temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Pál József (1936–2015)
2015. március 1-jén, életének 78. évében elhunyt Pál József, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1936. április 2-án született Dunaszentgyörgyön. 1979. április 10-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991. december 23-án történő nyugdíjazásáig a Szolgáltatási
Osztályon tehergépkocsi-vezetőként dolgozott.
Temetése 2015. március 9-én, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Kissné Farsang Erika
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Babahírek
A nevem Vincze
Nóra. 2014. november 15-én születtem
Szekszárdon. Születéskori súlyom 2600
gramm, hosszúságom 53 centiméter.
Első gyermekként
érkeztem a családba. Szüleim szerint én egy kis angyal vagyok, aki születése
pillanatától fogva nyugodt, türelmes, sokat mosolygó, keveset síró, éjszakát átalvó baba. Amikor ébren vagyok, érdeklődve figyelem a külvilágot, és ha beszélnek hozzám,
nagy mosolyokkal, hangocskákkal igyekszem válaszolni.
Napközben anyai gondoskodásban részesülök, szívesen
hallgatom a hozzám szóló dalokat, mondókákat, várjuk
apát, aki hazaérve bekapcsolódik a szülői teendőkbe. Az
esti fürdéseket nagyon élvezem, szeretek a vízben lubickolni, ahogy a friss levegőn sétálni, a babakocsiban és az autóban utazni. Apukám, Vincze János, az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatánál műszakvezető-helyettesként dolgozik.
Anyukám, Vinczéné Kákonyi Elvira, születésemig a Duna
Center Therm Kft. csoportvezetőjeként dolgozott, jelenleg
24 órában lesi minden kívánságomat.

2950 gramm volt, a hosszúságom 53 centiméter. Érkezésem óta a szüleim minden idejét igyekszem kitölteni, ami
sikerül is, hiszen első gyermek vagyok a családban. Nagyon
szeretem a pocakomat, s hangosan jelzem is anyukámnak,
ha megéheztem, de emellett nagyon szeretek utazás közben aludni, akár autóban, akár babakocsiban. Apa, Szalontai János, a Turbina Osztályon turbinagépészként dolgozik.
Anya, Mireider Éva, a paksi Katedra Nyelviskolában dolgozott a születésem előtt.

Kovács Gábor Milán
vagyok, és 2015. január 27-én születtem Szekszárdon,
3510 grammal és 56
centiméterrel. Harmadik baba vagyok
a családban, van két
nővérem, akik már
nagyon várták érkezésemet. Általában jó kisbaba vagyok,
főleg ha tele van a pocakom. Nappal néha nyűgös vagyok,
de éjjel nagyon jól alszom, nem szoktam felkelteni anyáékat. Ügyes baba vagyok, sokat mosolygok. Szeretek fürödni, és szeretem, ha sokat foglalkoznak velem, visznek
és beszélnek hozzám. Apa, Kovács Gábor, az Irányítástechnikai Műszaki Osztályon berendezéstechnikus, anya pedig
itthon van velem.

Szlovacsek Sztella
vagyok, és Szekszárdon születtem 2015.
február 12-én, éppen
anyukám névnapján.
Születésemkor súlyom 2600 gramm,
hosszúságom
51
centiméter volt. Második gyermekként érkeztem a családba, van egy négyéves
fiútestvérem, Medárd, aki már nagyon várta érkezésemet,
sokat szeretget, babusgat engem. Nagyon jó az étvágyam,
szépen gyarapodok. Napközben sokat nézelődök, egyre
kevesebbet alszom, de az éjszakákat majdnem végigalszom, csak az evés miatt szakítom meg. Szeretek fürdeni,
mert tudom, hogy utána jön a szopi. Anya szeretne szép,
habos-babos, csajos ruhákba öltöztetni, ezt még nem nagyon kedvelem – de ez nem sokáig marad így. Apukám,
Szlovacsek Zsolt, gépész munkakörben dolgozik a Külső
Technológiai Osztályon. Anyukám, Szlovacsek-Katz Lívia,
a MÁK Tolna Megyei Igazgatóságon bérszámfejtőként dolgozott.

Szél Zsombor a
ne
vem, és Pécsen
születtem 2015. január 29-én. Súlyom
születésemkor 3330
gramm, hosszúságom pedig 50 centiméter volt. Első
gyermekként, valamint első unokaként érkeztem a családba. Nagyon nyugodt kisbaba vagyok. Jó étvágyam van, teli hassal nagyon
jókat alszom. Nem vagyok hasfájós, és már egyre többet
vagyok fent, ilyenkor sokat nézelődöm, érdeklődöm minden iránt. Nagyon szeretem, ha kivisznek a friss levegőre
babakocsival sétálni, de autóban utazni is szeretek. Apukám, Szél Benjámin, a Turbina Osztályon turbinagépész.
Anyukám, Szél-Sipos Andrea, a Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa, úszásoktató, illetve gyógymasszőrként is
dolgozott.
Szalontai Borbála
Panka vagyok,
2015. január 30-án,
délután öt óra öt
perckor születtem
Szekszárdon. Születésemkor a súlyom

Szili Anna Liliána
a nevem. Szekszárdon születtem 2015.
február 5-én. Első
gyermekként 3490
grammal és 56 centiméterrel érkeztem
a családba. Szüleim
már nagyon várták érkezésemet. Szeretek sokat enni és
nagyokat sétálni a friss levegőn. Kedvenc időtöltésem a
játszószőnyegemen való hempergőzés. Apa, Szili László,
a Gépész Műszaki Osztályon dolgozik berendezésmérnök
munkakörben. Anya, Szili-Rémik Andrea, élelmiszermérnökként dolgozott érkezésemig.

A nevem Kiss Zoé Lilien.
2015. február 13-án,
10 óra 30 perckor láttam meg a napvilágot.
Születéskori súlyom
3390 gramm, hosszúságom 56 centiméter
volt. Első gyermek vagyok a családban. Nagyon jó kisbaba vagyok, sokat eszem és alszom. Nagyon
szeretek anyukám mellkasán és apukám hasán pihenni,
nagyokat sétálni. Az esti fürdés is kedvenc időtöltéseim
közé tartozik. Szeretem, ha dajkálnak, s ha nem vagyok
kézben, nemtetszésemet nagy hanggal igyekszem a tudtukra adni. Vidám, mosolygós baba vagyok, a kedves szavakat apró hangocskákkal és nagy mosollyal jutalmazom.
Apukám, Kiss Géza, az Atomix Kft.-nél felszolgáló, Anyukám, Kiss-Virág Anita, születésemig a Kontrolling Osztály
gazdasági elemzőjeként dolgozott.

Az
Óvoda és Általános Iskola

április 19-ig

várja az érdeklődő
és elkötelezett családok
jelentkezését.

Jelentkezési lap az intézmény weboldaláról
(www.waldorfpaks.hu) letölthető, illetve az
aranyhaljelentkezes@gmail.com
e-mailcímen igényelhető.

A felvételi beszélgetéseket
április 21-én tartjuk.
Várunk
minden érdeklődőt
szeretettel!
Aranyhal Waldorf kezdeményezés

Laufer Árpád Gergelynek hívnak. Szekszárdon születtem
2015. február 16-án 54 centiméterrel és 3100 gramm súl�lyal. A családban én vagyok
az első gyermek, már nagyon
várták érkezésemet. Szeretek
enni, fürödni, a friss levegőn
jó nagyokat sétálni. Nappal
nagyon aktív baba vagyok, de
éjszaka nagyon jókat alszok. Apu, Laufer Gergely Miklós,
a Külső Technológiai Osztályon dolgozik operátor, gépész
munkakörben. Anyu a Szembogár Optikában vizsgálja a
nénik, bácsik látását, illetve készít nekik szép szemüveget,
kontaktlencsét.
A nevem Marusa
Milán. 2015. február 19-én születtem
Szekszárdon. Születésemkor súlyom
3400 gramm, hos�szúságom 54 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a
családba. Nagyon jó étvágyam van. Nem szeretem, ha éhes
vagyok, ezt mindig sírással hozom szüleim tudtára. Szeretek nagyokat sétálni a friss levegőn. Apa, Marusa Andor, a
Dozimetriai Osztályon sugárvédelmi mérnök. Anya a Tolna
Megyei Kormányhivatalnál (Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv) elbírálási ügyintézőként dolgozott.
Horváth Andrásnak
hívnak. Szekszárdon
születtem 2015. március 7-én. Születéskori súlyom 2910
gramm, hosszúságom 52 centiméter
volt. Negyedik gyermekként érkeztem.
Testvéreim: Eszter 12
éves, Barnabás 9 éves, Zalán pedig másfél éves. Egészséges, nagyon jó kisfiú vagyok. Szeretek enni, és teli pocakkal
sokat aludni. Esténként egy kicsit sírdogálok. Édesapám,
Horváth György, csoportvezetőként dolgozik a Minőségellenőrzési Osztályon. Édesanyám, Horváthné dr. Gelencsér
Edit jogász.
Kissné Farsang Erika

