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Fenntartható fejlesztések a térségben

Családi Sport-és Egészségnap

Az elsődleges feladatunk az, hogy az atomerőmű-építés után is fenntartható
fejlesztések valósuljanak meg a térségben – hangsúlyozta Süli János, Paks polgármestere, a tanács társelnöke a Paksi Társadalmi Tanács ülését követő sajtótájékoztatón. Dr. Aszódi Attila kormánybiztos szerint rendkívüli jelentőségű az a
koordinált, alulról építkező, a települések igényeit figyelembe vevő együttműködés, amely a tanács révén kialakult.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési kezés befejezését követően is fenntartAlapítványon keresztül a települések hatók legyenek.
megfogalmazhatják az erőműépítésAz augusztus 31-ei ülést követően dr.
hez kapcsolódó fejlesztési igényeiket Aszódi Attila elmondta: a kormány ta– fogalmazott Süli János –, a Paksi Tár- nulmánytervet készíttet a Kalocsa-Paks
sadalmi Tanács szerepe pedig az, hogy a híd megvalósíthatóságára vonatkozóan.
hosszú távú feladatokat szervezze, koor- A híd várhatóan Foktő magasságában
dinálja, különös tekintettel arra, hogy a épülne, és legkorábban 2018-ra készülmost megvalósuló fejlesztések az épít- hetne el. 
Torma Dóra

Idén első alkalommal rendezte meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Családi Sport- és Egészségnapot, amely szorosan kapcsolódott az Atomerőmű Sportegyesület sportágválasztó napjához.
Az esemény célja, hogy a munkavállalók családtagjaikkal együtt, közösségépítő jelleggel sportoljanak az egészséges életmód jegyében.

Dr. Nemes Imrét, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktorfizikai Osztályának vezetőjét a hazai nukleáris üzemanyag tizenöt hónapos üzemeltetési ciklusának
bevezetése és működtetése érdekében végzett magas szintű munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Áder János köztársasági elnök
megbízásából dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter.

A Magyar Érdemkereszt a köztársasági
elnök által adományozható kitüntetés, a
nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek
előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló,
példamutató tevékenységet kifejtő személyeknek adható.
Dr. Nemes Imre 1982 óta dolgozik a
társaságnál a Reaktorfizikai Osztályon,
2002 óta látja el az osztály irányítását.
Az üzemanyag-stratégia fejlesztésében elért eredményei fontos szerepet
játszottak a 2009-ben Magyar Innovációs Nagydíjat nyert teljesítménynövelés megvalósításában. A Magyar Ezüst
Érdemkereszttel díjazott legújabb kezdeményezése a blokkok 15 hónapos
üzemanyagciklusra való átállítása, amely
a C15-projekt koordinálásában a megvalósításhoz közeledik.
Dr. Nemes Imre munkáját mindig kiváló szakmai igényesség és alaposság

jellemzi. Munkatársaival való kapcsolatára a kiegyensúlyozottság, az együttműködő segítőkészség a jellemző. Kezdeményezőkészségével szerteágazó, jó
munkakapcsolatot alakított ki a társszervezetekkel, hazai és külföldi kutatóintézetek és atomerőművek képviselőivel,
amelyet jelenlegi munkája végzésében
is jól kamatoztat. Az eredményesség érdekében mindig a szakmai és emberi
problémák megoldására törekszik.

Fotók: Bodajki Ákos

Augusztus 20-a alkalmából állami
kitüntetésben részesült dr. Nemes Imre

Számtalan sportprogram várta a munkatársakat:
lehetőség volt egyénileg, illetve szervezetekkel
és családtagokkal együtt, csapatokban megmérettetni foci- és buborékfoci-versenyeken.
Ezek mellett számos sportág kipróbálására
kínált lehetőséget az ASE sportszakosztálya,
többnyire a gyerekeknek, akik a programok segítségével közelebbről is megismerhették a városunkban jelen lévő sportágak rendkívül széles
választékát. A szakemberek személyre szabottan
nyújtottak segítséget az
érdeklődő tehetségeknek
gyakorlatban és elméletben egyaránt. A résztvevők Olimpiai Útlevélbe
gyűjtötték a sikeresen kipróbált sportágakért kapott pecséteket, s ezeket
összegyűjtve nyereményjátékon sporteszközöket
nyerhettek.

További programként a város fitneszklubjai
kínáltak különböző testmozgási lehetőségeket,
az edzések folyamatosan zajlottak a funkcionálistréning-pályán, valamint a fitneszsátorban .
Az esti nyereményátadást követően az Intim
Torna Illegál fellépése zárta a rendezvényt.


Sipos-Szabó Csilla TLK

Társadalmi ellenőrzés a Paksi
Atomerőműben
A Paksi Atomerőmű környezetében fekvő településeket tömörítő Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) képviselői személyesen tájékozódtak az erőmű 2.
blokkján jelenleg is zajló főjavítási munkálatokról, az új, 15 hónapos karbantartási ciklus ősszel
történő bevezetésének helyzetéről és a környezeti ellenőrző rendszer működéséről.
Az ellenőrző bizottság tagjai rendszeresen
látogatják a létesítményt, ezzel is biztosítva
az erőmű tevékenysége feletti civil kontrollt,
és azt, hogy a térség településeinek polgárai
első kézből kapjanak tájékoztatást az atomerőműben elvégzett feladatokról és a szük-

séges fejlesztésekről. A civilszervezet képviselői számára dr. Kovács Antal, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója mutatta be az aktuálisan folyó
munkálatokat.



Folytatás a 3. oldalon.
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Kiemelkedő siker a 4. blokki főjavítás

– Bár a főjavítási feladatok túlnyomó
többségüket tekintve a gyakorta végrehajtott – szokásosnak is nevezhető –
munkák voltak, néhány szakterületen
ezektől eltérő műveleteket is meg kellett oldani, amit nehezítettek a rövidre
tervezett leállás szűkös időkeretei. Ide
tartozott többek között a főjavítás elején végrehajtott, a 40TG02/1 pihentetőmedence hűtőköri csőszakaszának javítása, a 41SR gerjesztőgép főjavítása, a
41JD01 gerjesztőrendszeri rekonstrukció, a 42BA villamos elosztó szekunder
rekonstrukciója. Nem egyedi munkák
ugyan, de a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt ugyancsak megemlíthető
itt a QD01 dízelgenerátor főjavítása, illetve a QD02,03 dízelgenerátorok kisjavítása, a 41RD31B001 táptartálynak a
kapcsolódó időszakos ellenőrzési program szerinti ellenőrzése, valamint a
mindhárom sótalanvíz-tartályon végrehajtott, a célzott biztonsági felülvizsgálathoz kötődő átalakítás.
A fentiek kapcsán mindazonáltal
fontos hangsúlyozni, hogy nem igazsá-

Fotók: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű dolgozói közösségének sikereként értékelte Hamvas István vezérigazgató a 4. blokk ez évi főjavításának július 28-i, ütemterv szerinti befejeződését. A társaság belső kommunikációs felületén közzétett üzenetében, az 1. blokk kevésbé sikeres határidőtartása hátterén így fogalmazott ennek kapcsán:
„Azt igazolja, hogy megvannak azon képességeink, amelyek a saját magunk által elhatározott és ütemezett feladatok minőségi elvégzéséhez szükségesek, és
képesek vagyunk a korábbi években bizonyított teljesítményre.” A 4. blokki főjavítás részleteiről Bárdos Zoltán, a Karbantartás Irányítási Osztály (KIO) vezetője
adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.

gos csupán egy-egy területet kiemelni,
mivel a többiek is szép teljesítményt
nyújtottak. Ugyancsak a teljesség igénye nélkül említhető a reaktor szét- és
összeszerelése, az üzemanyag cseréje és
az átrakógép gyorsítása, a 2. gőzfejlesz-

Mit jelent a főjavítás az atomerőmű életében?

Fotó: Bodajki Ákos

Miként általában a műszaki berendezéseket – például az autókat –, úgy az atomerőmű technológiai rendszereit, berendezéseit is időről időre karban kell tartani.
Ezek a karbantartások tervszerűen történnek. Jelenleg évente egyszer minden
blokkot le kell állítani a reaktorokban levő üzemanyag-kazetták átrakása céljából.
Kézenfekvő, hogy ezt az időszakot használják ki a karbantartási munkák elvégzésére, azaz az adott blokk főjavítására. Bár bizonyos típusú karbantartásokra üzem
közben is sor kerülhet, a munkák zöme csak leállított blokkon végezhető, hiszen
a rendszerek megbontását igénylik. Az átrakási, illetve karbantartási időszakok
általában nagyjából egy hónapig tartanak (minden blokkon négyévente történik
úgynevezett nagyátrakás és ezzel párhuzamosan nagyjavítás, ami körülbelül két
hónapot ölel fel).
A főjavítások során szétszerelik a primer és szekunder köri rendszereket, egyebek mellett olyan főberendezéseket, mint például a reaktor, a fő keringtetőszivattyúk, a gőzfejlesztők, a turbinák vagy a különböző elzáró szerelvények, majd a
szükséges karbantartási feladatok elvégzését követően összeszerelik, lepróbálják,
ismételten üzembe helyezik ezeket. A főjavítások keretében nyílik lehetőség számos ellenőrző vizsgálat elvégzésére is.

tő szerkezeti és örvényáramos vizsgálata és az időszakos ellenőrzési program
szerinti ellenőrzései, a 4. fő keringtetőszivattyú nyomófedél-megmunkálása
és vezető kerekének cseréje, valamint a
számos hegesztési, armatúrás és építészeti feladat.
Ám mindezek még csupán a karbantartói munkákat ölelik fel. Az üzemviteli szervezet kapcsolódó feladatairól is
szólni kell: magas szinten oldották meg
a blokk leállítását, elindítását. Emellett
a munkáknak a műszaki szervezet által elvégzett előkészítése és betervezése
rendben volt. Természetesen a Biztonsági Igazgatóság szervezeteinek tevékenysége is szorosan kapcsolódott a feladatokhoz, de a gazdasági területet is
köszönet illeti (hogy csak egy szempontot említsek: nagyon jól jött a rendkívüli
júliusi hőségben védőitalként biztosított
ásványvíz).
A 4. blokk leállításakor mindan�nyiunkra ránehezedett az 1. blokkon
tavasszal elszenvedett jelentős főjavítás-hosszabbodás terhe. Sokan és sokat
elemeztük az ottani csúszás okait. A tanulságok levonásának eredményeként a
4. blokkon szinte minden kiemelt munkára részletes ütemterv készült, amelyek előrehaladását vezetői szinten naponként többször is áttekintettük. Ezek
mellett a vezérigazgató a főjavítás idejére egy külön felügyelő személyt jelölt ki,
aki velünk együtt igyekezett a kritikus
területeket feltárni, és észrevételeivel
segíteni a munkát.
A személyes véleményem mégis az,
hogy elsősorban nem ezeknek köszönhető a siker, hiszen az operatív döntések
nem ezek keretében születtek: minden
felmerült kérdést a szokásos főjavítási

fórumokon kezelni tudtunk. Úgy vélem,
a meghatározó tényező az volt, hogy valami módon a feladatokat ténylegesen
végrehajtók igyekeztek jobban teljesíteni. Precízebb volt a munkák előkészítése, a befejezési időpontok tartása (sőt,
stratégiai siker volt a QD02 gép kisjavításának két és fél nap alatti, az ütemezett elképzelésnél lényegesen gyorsabb
végrehajtása), valamint a munkák készre jelentése. Ehhez párosult, hogy nem
jelentkezett váratlan és nehezen kezelhető műszaki probléma (amiből viszont
az 1. blokkon bőven kijutott).
A 24 nap 9,5 órás főjavítási hossz
valóban komoly siker. Különösen azzal
a ténnyel, hogy a blokkindításkor végzett primer köri tömörségpróbán észlelt
műszaki meghibásodás kijavítása miatt
a blokkot vissza kellett hűteni, ami önmagában is másfél nap növekményt
adott. Ha ez az előre nem látható nehézség nem következett volna be, még
a 23 napos intervallumon is belül maradtunk volna.

Prancz Zoltán

A sikerek a 2. blokkon folytatódnak
Lapzártánk után ért véget a 2.
blokki főjavítás, ami megismételte a 4-es nyári sikereit: a tervezett
27 nap helyett 25 nap és 20 óra
alatt elkészültek a szakemberek a
munkával. Bárdos Zoltán, a Karbantartási Irányítási Osztály vezetője időközben leköszönt, utódja,
Kurucsó Sándor kiemelte: azért is
különlegesen nagy siker ez, mert a
reaktorszereléssel összefüggésben
olyan munka is volt – a TG-rendszeri csővezeték-javítás – amely
egyébként a ciklikus főjavítási
munkálatoknak nem része. Nagyon sok feladatot terveztek be
egy viszonylag rövid időre, de a
közreműködők
tapasztalatának

is köszönhetően a munka során
nem merült fel olyan körülmény,
meghibásodás, amelyre teljesen új
megoldást kellett volna a szakembereknek kidolgozniuk.
A blokk karbantartási, főjavítási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni,
valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági
ellenőrzés kiterjedt a karbantartási
és főjavítási tervek végrehajtására,
a berendezések ellenőrzésére, a
próbák végrehajtására, valamint a
karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. A főjavítás befejeztével a hatóság az újraindítási engedélyt kiadta.

3

2015. augusztus–szeptember

A C15-projekt – Az innováció nemzetközi példái,
valamint külföldi és hazai tudományos háttere

– Cikksorozatunk röviden érintette már az üzemeltetési ciklus meghosszabbításának nemzetközi
példáit. Legyél szíves egy kicsit részletesebben is ismertetni ezeket.
– A hosszabb üzemanyag- és főjavítási ciklusok gazdasági előnye miatt a nukleáris ipar vezető országai közül az Egyesült Államokban és
Franciaországban már a 90-es években általános
tendenciaként bontakozott ki a hosszabb üzemeltetési ciklusok alkalmazása. Annak ellenére, hogy
az USA-ban működő nyomottvizes atomerőművi
blokkok a 70-es és 80-as években 12 hónapos üzemeltetéssel indultak, 1995-re már 15 hónapra nőtt
az átlagos ciklus, 2000-re pedig elérte a 18 hónapot.
Franciaországban a blokkok többsége 15, 17 vagy
18 hónapos üzemanyagciklussal üzemel. A legközelebbi példa a Pakstól mindössze 300 km-re található szlovéniai Krško atomerőmű 730 MW-os
Westinghouse blokkja, amely 1981-ben kezdte meg
működését 12 hónapos ciklusokkal, majd 2004-ben
– üzemanyag-módosítással párhuzamosan – 18 hónapos üzemelésre váltott.
– Hosszabbítottak-e már üzemeltetési ciklusokat
orosz tervezésű atomerőművekben?
– Igen. Az oroszországi atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom 2008-ban kezdte meg azokat a
munkálatokat, amelyek az 1000 MW-os VVER-blokkok üzemanyagciklusának 12 hónapról 18 hónapra
történő meghosszabbítását célozták. 2013 áprilisában már 8 blokk üzemelt 12 hónapnál hosszabb átmeneti üzemanyagciklussal. A tervek szerint 2016ra minden oroszországi VVER-1000-es blokk áttér

Czibula Mihály

a meghosszabbított üzemre. A Pakson is használt
VVER-440 típusú blokkok között egyelőre még nincs
példa a ciklushosszabbításra: jelenleg valamennyi
(23 db) ilyen blokk 12 hónapos üzemben működik.
Ezért is vagyunk különösen büszkék arra a műszaki teljesítményre, amellyel a Paksi Atomerőmű és a
magyar kutatóintézeti háttér kidolgozta az áttérés
műszaki-tudományos alapjait.
– A Paksi Atomerőmű szakembergárdájának tudományos tevékenységét már bemutattuk. Mely külső – hazai és külföldi – intézmények vettek részt a
C15-tel kapcsolatos elemzési, mérnöki munkákban?
– Magyarországon Szilárd Leó, Wigner Jenő,
Teller Ede és Neumann János nyomdokain hagyományosan erős a fizikusi és a mérnökképzés. Ez a
műszaki-tudományos háttér a biztonságos működés és a nukleáris ipar jövőjének záloga. Az atomerőmű üzemeltetését, a teljesítménynövelést, az
üzemidő-hosszabbítást és a 15 hónapos üzemeltetési

ciklus bevezetésének előkészítését ugyanaz a csapat támogatta. Közel 30 minősített hazai és külföldi
szolgáltató, beszállító cég – beleértve az atomerőmű
egykori szállítóit, tervező- és tudományos intézeteit,
főkonstruktőrét, az üzemanyaggyártó és -tervező
létesítményeket és kutatóintézetet – dolgozott a 15
hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésének műszaki
megvalósításán. Meghatározó szerepet játszott a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja, a Pöyry ERŐTERV Zrt., a Nukleáris
Biztonsági Kutatóintézet Kft., a VEIKI Energia+ Kft.,
az Országos Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi
Kutatóintézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Intézet és más nemzetközileg elismert intézmények. A külhoni intézetek közül az OKB Gidropress
(Oroszország) mint főkonstruktőr, a SKODA JS AS
(Csehország) mint a reaktortartály és komponenseinek gyártója, az LPI Inc. (USA) mint ASME-akkreditált műszaki konzulens, a TVEL (Oroszország) mint
üzemanyaggyártó és -szállító, valamint a Kurcsatov Intézet (Oroszország) elemzései képezik részét
a megalapozó anyagnak. A független tanácsadó és
műszaki szakértői testületet a Trampus és Társa Kft.
koordinálta.
– Elmondható tehát, hogy a paksi innováció neves hazai és külföldi tudósok, illetve szakemberek
tudományos teljesítményén, valamint nemzetközi
példákon alapul. Cikksorozatunk következő részében
immár a C15 indulásáról – konkrét bevezetéséről –
szeretnénk beszámolni.

Prancz Zoltán

Társadalmi ellenőrzés a Paksi Atomerőműben

A TEIT ellenőrző bizottsága a kilencvenes évek eleje óta látogatja rendszeresen, előfordul, hogy évente több
alkalommal is az atomerőművet. Szervezetünk nem csupán a Paksi Atomerőmű környezetében élő több tízezer
állampolgár érdekeit képviseli: az egész
magyar társadalom nevében tesszük
fel kérdéseinket és mondjuk el véleményünket. Fontosnak tartjuk, hogy a
helyszínen tájékozódhatunk a főjavítási
munkálatokról, és első kézből kapunk
információt számos aktuális kérdésről.
A C15-projekt és az üzemidő-hosszabbítás témaköre mellett nagy hangsúlyt
fektettünk az általunk üzemeltetett környezeti mérőállomások információinak
és az atomerőmű saját környezeti ellenőrző rendszeréből kapott adatok elemzésére, összehasonlítására. Megnyugtató, hogy mindkét rendszer egyhangúlag
bizonyítja, hogy az atomerőmű nem
szennyezi a környezetét – foglalta össze
tapasztalataikat az ellenőrző bizottság
elnöke, Fülöp János faddi polgármester.

Fotó: Bodajki Ákos

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%-os átlagdúsítású gadolíniumtartalmú 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 jelenlegi témájáról Czibula Mihály, a kiemelt projekt vezetője nyilatkozott.

TEIT-képviselők a 2. blokkon

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a látogatás kapcsán kiemelte:
az atomerőmű számára stratégiai fontosságú a közbizalom, a társadalom
támogatásának megléte, amelynek
egyik alapfeltétele a létesítmény működésének ismerete. „Nincsenek titkaink,
a nukleáris alapú villamosenergia-termelés egy tudományos alapokon működő, rendkívül szigorúan szabályozott
mérnöki-műszaki tevékenység, amelyet
magasan képzett, a biztonság és a munkájuk iránt elkötelezett szakemberek

folytatnak. A TEIT-képviselőivel való
egyeztetések során több más mellett
bemutattuk akkreditált környezetvédelmi laboratóriumunkat, illetve – a nyári
kánikula, valamint a Duna alacsony vízállása és az ezzel járó talajvízmozgások
kapcsán is – szóba került a hőterhelés, a
légnemű és folyékony anyagok, például
a nemesgázok és a trícium ellenőrzésének témaköre. Elmondható, hogy még
az idei extrém időjárási körülmények
között is a megengedett határon belül
maradt a Duna melegedése. Az atomerőmű a kibocsátásaira vonatkozó kor-

látok töredékét használja ki, példaként
említve az egyébként a természetben
is előforduló tríciumkibocsátást, amely
a korlát mindössze ezredrészét éri el.
Sajnos az atomerőművel kapcsolatban
sok téves információ jelenik meg, főként laikusok közvetítésében, ezért is
tartjuk kiemelten fontosnak a közvetlen
társadalmi ellenőrzés lehetőségének
megteremtését. A környezeti ellenőrző
rendszer adatai alapján ma saját szemével győződhetett meg róla az ellenőrző
bizottság, hogy ezek vonatkozásában is
rendben van minden.”
Az igazgató a 2. blokkon zajló munkálatok kapcsán kitért arra is, hogy a
főjavítások rendje a közeljövőben megváltozik, reményeik szerint az atomerőmű ugyanis még ősszel megkaphatja az
Országos Atomenergia Hivatal engedélyét a 15 hónapos karbantartási ciklus
bevezetésére.
Ezzel az eddigieknél is kevesebb radioaktív hulladék keletkezik majd az
erőműben, és a működés hatékonysága
is javulni fog.
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Húsz év a tájékoztatás szolgálatában
Ebben az évben több, az üzem életében fontos évfordulóhoz érkeztünk. Negyven éve helyezték el az atomerőmű alapkövét és írták alá azt a miniszteri határozatot, amely
elrendelte a Paksi Atomerőmű Vállalat megalapítását. Ünneplésre ad alkalmat és lehetőséget a Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK) megnyitásának huszadik évfordulója, hiszen a központ a biztonságosan üzemelő atomerőmű látványos „kirakata” is egyben. Összeállításunkban az elmúlt húsz év fontosabb állomásait mutatjuk be, ezzel a
számvetéssel is hangsúlyozva a TLK szerepét a lakossági tájékoztatásban.

→ Előzmények

Az atomerőmű építése kezdetektől fogva az érdeklődés középpontjában állt, és ezzel számolva már 1977-ben
kijelölték egy, az építkezést és az atomerőmű működését
bemutató csarnok helyét, amelyet a mai F1-es porta épületében képzeltek el. A megvalósításra azonban sokáig
kellett várni, addig, amíg az élet ki nem kényszerítette
azt. Ez az esemény az ófalui tároló meghiúsulása volt. Ez a
kudarc hívta fel a figyelmet a tájékoztatás fontosságára és
hiányosságára, és eredményezte a Tájékoztatási Iroda (TI)
létrehozását 1989. szeptember 1-jén. Az iroda vezetője
Rósa Géza, a Sugárvédelmi Osztály vezetője lett.

→ Indul az építkezés

A látogatóközpont építéséről 1992-ben született döntés, ám ekkor már Kováts Balázs, az ESZI alapító igazgatója volt a TI vezetője. Az építkezés 1993. első felében kezdődött, a volt 3500 adagos konyha épületének egy jelentős
részét választották le erre a célra. A látogatóközponttal
párhuzamosan épült a Disputa szoborpark, amelynek fő
ötletadója Marx György professzor volt, a szobrokat pedig
Farkas Pál szekszárdi szobrászművész készítette.

→ A megnyitás pillanatai

Országos sajtótájékoztató keretében, neves személyek
jelenlétében történt a TLK és a szoborpark hivatalos megnyitása 1995. szeptember 28-án. Az ünnepi szónok Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
volt, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta az intézmény
fontosságát és a szoborpark tudománytörténeti jelentő-

ségét. A megnyitóra jelent meg a „Húsz év” című könyv,
amely az erőmű építésének és üzemeltetésének történetét
foglalta össze. Az ünnepség idejére a Magyar Posta alkalmi bélyegzőhelyet létesített a kiállítótérben, ahol százával
bélyegeztették a látogatók az erre az alkalomra megjelent
képeslapokat.

→ Középpontban a látogatók

A látogatók száma folyamatosan emelkedett, éves
szinten mára 40 ezer fő körül stabilizálódott. A látogatók
fontosságát hangsúlyozandó, kis házi ünnepség keretében köszöntöttük az 100 ezredik és a 500 ezredik látogatónkat.

→ Megújulva

A kiállítótér a folyamatos igénybevétel következtében amortizálódott, a technikai eszközök elavultak, elkerülhetetlenné vált a felújítás, amelyet Mittler István
kommunikációs igazgató irányított, és 2009. augusztus
végétől egy teljesen felújított központ várta a látogatókat.

→ Megnyílt a múzeum

Az erőműbe látogatók a TLK-ban megismerkedhetnek az atomerőmű működésével, majd az üzemlátogatáson érzékelhetik a hatalmas „villanygyár” lüktetését.
Ezeket az élményeket egészíti ki, bővíti az Atomenergetikai Múzeum (AEM) megtekintése, ahol az építkezés és
üzemelés történeti tárgyi emlékeivel és az üzemből kivett technikai eszközökkel kerülhet testközelbe a látogató. A múzeum 2012. március 7-én nyílt meg, és évente
14-15 ezer látogatót fogad.

A megnyitás pillanatai

Az építkezés

Az eredeti és a megújult látogatótér
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Paksi Tini Tüsik
Látogatóközpont nyílt Bátaapátiban
a Nuckids 2015 nemzetközi projektben

Fotók: Bodajki Ákos

A magyar Nuckidsek 2015. augusztus 16án érkeztek haza, kimentem értük a repülőtérre, és a hazafelé úton beszélgettem a
lányokkal. Tökéletes volt az interjú időzítése, mert még abszolút friss volt az élmény,
és a lányokból szinte ömlött a mondanivaló.
A nemzetközi projektbe öt ország
(Oroszország, Magyarország, Szlovákia,
Csehország és Törökország) 500, atomvárosban élő gyerekéből válogattak be 71
színészi vénával megáldott résztvevőt. A
felkészítő tábor a Szentpétervár melletti
Repinóban volt, ahol a 3 hét alatt a „Kérdezd Rutherford-ot!” című musicalt tanították be az ifjú színészeknek. A tábor második napján történt a meghallgatás és a
szereposztás: Horváth Diánát beválogatták
a tánccsoportba, Remmert Mirtill a nagymama szerepét kapta, Csuha Eszter tömegjelenetekben szerepelt, Cseke Borbála
(amúgy 7 éves, a projekt nagy kedvence)
biciklis jelenetben kapott kisebb szerepet.
A musical a híres orosz atomfizikus és tudós Igor Kurcsatovról szól. A kitalált, de
nagyon kedves történetben a leendő tudós
keresi a válaszokat a fejében keletkező, a
világ működéséről szóló kérdésekre.
A tábor három hete kemény munkával
telt, napi nyolcórás vagy annál is hosszabb

próbákkal, foglalkozásokkal, kommunikációs és csapatépítő tréningekkel. Az alkotói, művészi légkörben minden gyerek kihozta magából a maximumot, ami kellett
is, mert ilyen volumenű színészi produkció
általában több hónap alatt készül, most
összesen három hét állt rendelkezésükre.
A tábor lakói gyorsan összebarátkoztak,
nyugodt, vidám, nyitott, kreativitásra ösztönző légkörben dolgoztak. A három hét
alatt készültek el a jelmezek is, Cseke Klára jelmez- és díszletkészítő volt a projektben másik két orosz ruhatervezővel együtt.
A varrócsapat szorgalmasan varrogatott,
volt, hogy éjjel is.
Három hét alatt megszületett a remekmű, aminek Szentpéterváron volt a premierje. A lányok szerint a premieren nem
minden ment tökéletesen, sokat kellett
improvizálni, fáradtak is voltak a főpróba
után, de a nézők semmit sem vettek észre
ezekből, és vastapssal fogadták a produkciót. A premier után kezdődött a turné:
összesen 7 előadás volt három országban
(Oroszország, Magyarország, Csehország).
Pakson 2015. augusztus 5-én mutatták be
a színdarabot hatalmas sikerrel. A záró és
talán legjobban sikeredett előadást Moszkvában tartották, a projekt záróvacsorája
egy hajón volt tűzijátékkal megfűszerezve.
A projekt magyar
résztvevői nagyon hálásak a Roszatomnak a lehetőségért: rengeteg élmény, a professzionális
tanároktól szerzett hatalmas színészi tapasztalat, életre szóló barátságok és felejthetetlen
emlékek élnek mostantól a szívükbe zárva.

Szucsán Marina

Fotó: Bodajki Ákos

A paksi Tini Tüsik tánc-ének társulat négy növendéke (Cseke Borbála, Csuha Eszter,
Horváth Diána, Remmert Mirtill), Cseke Klára, a Tini Tüsik vezetője és Kóti Szilvia
tolmács Budapestről vett részt az orosz Roszatom által szervezett, immár hetedik
Nuclear Kids (Atomkölykök) jótékonysági projektben. Erről beszélgettem a résztvevőkkel.

Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár és Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő jelenlétében átadták a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) vadonatúj, felszíni látogatóközpontját.
A július 8-i megnyitó ünnepségen
részt vevő vendégeknek dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
ügyvezető igazgatója arról is tájékoztatást adott, hogy magát a tárolót már
több mint nyolcvanezer érdeklődő
kereste fel, ezért is volt indokolt egy
olyan látogatótér kialakítása, amely a
XXI. század technológiáját felvonultatva nyújt információt a hazánkban keletkező, atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok biztonságos
elhelyezéséről.
A térség polgármesterei, képviselői,
valamint a sajtó jelenlétében megtartott ünnepi eseményen az is elhangzott,
hogy Bátaapáti környezetében példaértékű a tároló működésének társadalmi
elfogadottsága. A helyi társulás, a TETT
(Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás) az RHK Kft.-vel együttműködve
mindent megtesz az itt élő emberek
rendszeres, objektív tájékoztatásáért
– ezt Darabos Józsefné polgármester,

a társulás elnöke is megerősítette beszédében. Érdemes megemlíteni, hogy
a hazai látogatók mellett folyamatos a
külföldi delegációk érdeklődése is, és
visszajelzéseik alapján, méltán nevezhető világszínvonalú létesítménynek
az NRHT felszíni és felszín alatti tárolója.
Az idei fejlesztések eredményeként
a tároló felszín alatti bemutatóterme is teljesen megújul, és várhatóan
2015 őszétől áll majd az érdeklődők
rendelkezésére, elősegítve a szemléletesebb ismeretterjesztést. A most átadott látogatótérben vetített kisfilm,
az érintőképernyők segítségével áttekinthető tudásanyag és az interaktív
kvízjáték mind olyan kiegészítő, ami
hozzájárulhat a radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatának minél
hatékonyabb, ugyanakkor felhasználóbarát megismertetéséhez. Az RHK Kft.
munkatársai már folyamatosan várják az érdeklődőket, bejelentkezni a
latogatas@rhk.hu címen lehet.

Bánki András

600 millió forint térségfejlesztésre
600 millió forintos támogatási szerződést írt alá a Lázár János vezette miniszterelnökség és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) kuratóriuma
augusztusban. Ebből az összegből a paksi, kalocsai és szekszárdi kistérséghez tartozó 41 település valósíthat meg az életminőség javítását, munkahelyteremtést
szolgáló fejlesztéseket.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) 2011 és
2014 között évente 500 millió forintot fordíthatott a három kistérség fejlesztésére. Idén változott a felhasználható összeg forrása, összege, és az alapítvány által kiírt
pályázati rendszer is.
2015-ben a Miniszterelnökség biztosítja a pályázható, jelentősen megemelt összeget – jelentette be a kuratórium elnöke, Hamvas István. A JETA 2015 júliusában
600 millió forint térségfejlesztési támogatásra nyújtott
be pályázatot a Miniszterelnökséghez, amely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat szakmai programjában
bemutatták a fejlesztési célokat, és nevesítették a lehet-

séges végkedvezményezett településeket. A támogatási
szerződést, amelyet Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter néhány nappal korábban aláírt, az alapítvány kuratóriuma augusztusi ülésén elfogadta.
A kuratórium által elfogadott pályázati felhívás öt ablakot nyitott meg, ezekre szeptember 15-ig nyújthatták
be anyagaikat a települések: életminőség és életbiztonság
növelésére, közösségi épületek energiaracionalizálására,
helyi építészeti értékek megóvására (ebben az esetben
nem kell önkormányzati tulajdonban lennie az épületnek), valamint települési infrastruktúra fejlesztési tervek
elkészítésére – utóbbi kategóriába olyan terveket vártak,
amelyek megvalósítása segítheti az Paksi Atomerőmű

kapacitásfenntartási (új atomerőművi blokkok építése)
projektjét. A projektek összköltségének nagysága szerint
nő az önrész, melyet a pályázónak kell befektetnie, pl. ez
0-5 millió forint esetében 5%, 5-15 millió forint esetében
20%, 15 millió forint felett 35%. Az első 4 ablak esetében
összesen maximum 30 millió forint pályázható, az ötödik ablaknál viszont maximum 1 millió forint, melyhez
20% az önrész.
Korábban minden település csak egy pályázatot
nyújthatott be, az új szabályok szerint mostantól azonban akár hármat is. Külön előnyt jelent, ha a pályázat
valahogyan kapcsolódik az erőmű kapacitásfenntartás
projektjéhez.gyulai
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Sport
Pont a százon – Atomfutás negyedszer

Bronzos dobbantás

Negyedik alkalommal minden eddiginél többen, 1238-an teljesítették Paks és a környék legnagyobb futóversenyét, az Atomfutást. Az ország minden szegletéből érkeztek
sportolók, hogy megbirkózzanak a maraton különböző hányadaival, vagy teljesítsék a
brutálATOMot, esetleg az Atom100 vagy Atom100+-ra szerettek volna pontot tenni.

Két paksi sportoló is részt vett a felnőtt kajak-kenu világbajnokságon, mindketten kajak párosban álltak rajthoz: Somorácz Tamás 500 méteren harmadikként
mutatkozott be a világnak, míg Boros Gergely egy kilométeren a 14. helyen zárt.

méterek számát jelenti, amelyet az öt állomás össztávja ad ki. A sorozat február elején
kezdődött a Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaratonnal (21,1 km), majd áprilisban Baján, a Kikelet Félmaratonnal (21,1 km) folytatódott, májusban a szekszárdi Borvidék
Félmaraton (23,6 km) volt soron, júliusban
a nagyatádi eXtremeMan 2/3 Maraton (26,6
km) következett, s a befutót a paksi Atomfutás biztosította. A versenysorozat befejezéséhez Pakson vagy a 31,6 kilométert, vagy a
brutálATOM és a 24 km-es 1/2 marATOM
Plusz távok kombinációját kellett teljesíteni.
A rendezők célja a régió értékeinek megismertetése mellett egy olyan sportesemény
létrehozása, amelynek teljesítése atommenővé tesz. Az idei esztendőben majdnem
kétszázan érdemelték ki ezt az elismerést.

Tóth Márton

Paksi aranyak a festői Auronzo di Cadoréból, a
sárkányhajó-Európa-bajnokságról. Viktor Endre,
dr. Prancz Zoltán, Kirschner Zoltán és Fehér Imre, az
ASE kenusai felkészültségüket Olaszországban 2
arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal bizonyították.
Atom Kupa harmincadik alkalommal, 26 ország
346 versenyzőjével, két paksi ezüsttel (Pupp Réka,
Ohát Zalán) és egy bronzzal (Lukács Ditta).
Az ASE Dragons sárkányhajócsapat a négyfordulós, 27 csapatos Magyar Bajnokság 12. helyén végzett (200 és 2000 méter összesített). Az AtomDragon
és a Wasabi együtteséből összeállt alakulat FaddDomboriban B-döntő 2. helyezéssel zárta a szezont.

Fotó: MKKSZ

A paksi Ürgemezőről ellőtt rajtok között
mindenki megtalálhatta a neki való távot: a
gyerekeknek 600, 2000 és 3500 méter, a felnőtteknek 3/4, 1/2, 1/3, 1/6 és 1/12-ed maraton volt a penzum. Sokan váltóban, de még
többen egyénileg futották meg a kiválasztott
kört, amelyek közül a leghosszabb táv, a 31,6
kilométeres marATOM a Paksi Atomerőmű
Tájékoztató és Látogatóközpontján is áthaladt.
Az extrémebb pályákat és kihívásokat
keresők idén sem maradtak parlagon: a
butálATOM az ő igényeiket is maximálisan
kielégítette a 7 kilométeren és rengeteg akadályon, szalmabálákon, vizes árkokon keresztül tartó megpróbáltatással.
Az Atomfutással érkezett meg ötödik
stációjához az Atom100 és Atom100+ is.
Az Atom mögötti 100, illetve 100+ a kilo-

Somorácz Tamásnak a milánói világbajnokságon volt a debütálása a felnőttek
között világversenyen, a kajak kettesek
500 méteres számában vívta ki az indulás jogát. Társa a győri Hérics Dávid, aki
tavaly 200 méteren versenyzett és lett
világbajnok váltóban. Somi tavasszal
kezdte el a győriekkel a vízi edzéseket,
ekkor ültek először össze. A páros erénye
a gyorsasága a 200 méteres múltból is
adódóan, a táv első felében ellépni, és
tartani a tempót. Ez hátszélben sokkal
inkább kivitelezhető, mint szembeszélben, amilyen Milánóban is fújt vasárnap
délben. Ennek ellenére megoldották
a feladatot, és az erős mezőnyben (a
győztes ausztrálok 1000 méteren másodikak lettek) szép versenyzéssel végül a
harmadik helyen zárták a K2-500 méter
döntőjét.
„Maradt ebben a pályában. Lehet,
hogy a szembeszél zavart meg minket,
nem tudom, hogy igazából mi lehetett a
baj. Nem ez volt életünk pályája, győzni
szerettünk volna, de a bronzéremnek is
örülök. Szeretném megköszönni a támogatást a barátaimnak, a szponzoraim-

nak, az egyesületemnek és legfőképpen
a családomnak, akik Milánóban, a helyszínen szurkoltak nekem” – mondta a
verseny után Somorácz Tamás.
„Az elejét jónak éreztem, de tudtam,
hogy a szembeszél kemény lesz a végén.
Azt hittem, marad annyi erőnk, hogy lereagáljuk a finisüket, de sajnos bekötöttem, elöntött a sav, és a végén igazából
csak arra koncentráltam, hogy legalább
a dobogó meglegyen” – mondta Hérics
Dávid.
A milánói világbajnokság a jövő évi
olimpiai kvalifikáció jegyében telt, itt
lehetett kvótát szerezni Rióba. Az 1000
méteres kajak páros szerepel az ötkarikás programban, itt állt rajthoz a szegedi Nádas Bencével Boros Gergely, akinek
2011-ben egyszer már sikerült kvótát
szereznie. Ezúttal ez elmaradt, a rendkívül népes mezőnyben a középfutamból
nem sikerült az A döntőbe kerülniük,
így a B döntőben rajtoltak el, ahol végül
az ötödik helyen finiseltek, ezzel összesítésben a 14. helyen zárták a világbajnokságot.

Tóth Márton
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Kultúra
Virágos porták versengtek Pakson
Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
idén 18. alkalommal szervezte meg a Lakossági Virágosítási Versenyt Paks önkormányzatának támogatásával. Az előző
évekhez hasonlóan három kategóriában
lehetett nevezni, díjazták a legszebb virágos kertes házat, a legszebb virágos lépcsőházat és a legszebb virágos utcát. Ös�szesen 88 pályázat versengett a kitüntető
címekért.
A háromfős zsűri – Klézl Teréz, Paks főkertésze, Sáry Miklósné, az alapítvány kuratóriumi tagja és Sáhi Manuéla, az alapítvány
irodavezetője – kétszer pontozta a jelentkezők kertjeit, áprilisban és júniusban.
Az eredményhirdetésen Süli János, Paks
polgármestere és Kissné Hegyi Ilona, az
„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány elnöke adta át a díjakat, emlékplakettet a helyezetteknek és kerámiavázát a résztvevőknek.
A jelentkezők az elért helyezéstől függően
tavasszal virágpalántákat kapnak majd.

Hírek

Arany minősítés:

Kertes ház kategória:
• Horváth Andrásné (Munkácsy M. u. 24.)
• Kern Józsefné (Katona József u. 2.)
• Péri Józsefné (Gábor Áron u. 13.)
• Czekmeiszter Sándor (Szőlőhegy u. 22.)
Lépcsőház kategória:
•Régi Zoltánné (Kishegyi u. 22.)
Utca kategória:
•Fink Mártonné (Gábor Áron utca)

Huszonkettedik alkalommal szervezte meg július 19–27. között a Csengey Dénes Kulturális
Központ a határon túli magyar középiskolások
olvasótáborát.14-18 éves – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági – gyerekek érkeztek pedagógusaikkal a Cseresznyéskert Erdei Iskolába. A diákok ismereteiket vers, zene, film, dráma, újságírás
témakörben műhelymunkákkal bővíthették. Természetesen a kirándulás, a játék és a strand sem
hiányozhatott a programok sorozatából.

Kertes ház kategória:
•Kiss Lajosné (Dunakömlőd, Szabadság u. 25.)
• Kovács Mihály (Domb u. 55.)
• Obendorfer Károlyné (Gábor Áron u. 12.)
• Mutz Ádámné (Kishegyi u. 1.)
Lépcsőház kategória:
• Nagy Ferencné (Kishegyi u. 28.)

Az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány rendezte
meg augusztus 7–16. között az V. Nyári Harmonika Kurzust, amelynek a PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. Az idei évben Artyom
Nyizsnyik zeneszerző, a Belgorodi Zeneakadémia
Harmonika Tanszakának tanára kárpátaljai, belorusz és magyar résztvevőket oktatott.

Kertes ház kategória:
•Fink Mártonné (Gábor Áron u. 11.)
•Hanolné Féhr Krisztina (Virág u. 92.)
Lépcsőház kategória:
•Tőricht Pálné (Kodály Z. u. 9.)

Az augusztus 20-ai programsorozatban az idei
évben is ismert előadók léptek fel a Duna-parton.
Délelőtt 10 órától a Jézus Szíve templom előtt
vette kezdetét a városi ünnepség, ahol Süli János,
Paks polgármestere mondott ünnepi beszédet, és
amelyben közreműködött a Liszt Ferenc-díjas
magyar operaénekes és érdemes művész, Pitti
Katalin.

Ezüst minősítés:

Bronz minősítés:

Fesztiválnyár az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával

Fotó: Lehmann Katalin

Idén sem kedvezett az időjárás a Duna-átúszóknak, ez a program elmaradt – a szervezők
felvetették annak lehetőségét, hogy a következő
évben előrehozzák a program időpontját. A borongós délutánon 17 órától Polyák Lilla és Homonnay Zsolt Két szív c. műsorát, majd azt követően Dér Heni fellépését, illetve a United Együttes
koncertjét láthatta-hallhatta a Duna-partra látogató közönség. A családi napon színpadra lépett
a Duna Party Táncklub, a Szarkaláb Néptáncegyesület és a Tűzvirág Táncegyesület is, de kistérségi
néptáncbemutató is színesítette a programokat.
A családi napot az elmaradhatatlan dunai lampionos felvonulás és az azt követő tűzijáték zárta.

Művészetek Völgye, Kapolcs

Fotó: Campus Fesztivál fotósa

EFOTT, Velence

Campus Fesztivál, Debrecen

VIDOR Fesztivál, Nyíregyháza

VOLT Fesztivál, Sopron

Strand Fesztivál, Zamárdi

8

2015. augusztus–szeptember

Térségi kitekintő
204-en teljesítették a Daróczy-virtusúszást

Kalocsai hírek
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A tavalyi szponzorhiány és országos társrendezvények időpontütközése miatt – nem babonából – elmaradt a 13. virtusúszás. Most Paks város önkormányzatának támogatása tette lehetővé, hogy július 25-én megfelelő engedélyek birtokában, biztonságos körülmények között teljesíthették a nyílt vízi úszás kedvelői – összesen 204-en – az extrém hosszú
távot, 15 folyókilométert a Dunában.

Fotó: Molnár Gyula

Milánóban mutatkozott be a kalocsai
motívumvilág
Kalocsai immár két hungarikummal is
büszkélkedhet. Az elmúlt évben a hazai
utazás kiállításon a kalocsai népművészet
(írás, hímzés, pingálás) mellett a kalocsai
paprika is bemutatkozhatott. Az idei esztendőben pedig a Milánói Világkiállításon
képviselték Magyarországot - más hungarikumokkal együtt - a kalocsai virágok.
A program részeként bemutatták a kalocsai szoba egyes elemeit, illetve a kalocsai táncosok, népművészek segítségével
tevékenyen be is vonták a látogatókat a
kalocsai motívumvilág születésébe.
***
Már megint eladták a kalocsai kábelhálózatot
A város pénzügyi stabilitásának megteremtése érdekében a kalocsai képviselőtestület ügy döntött, hogy a szekszárdi
székhelyű Tarr Kft.-nek adja el nettó 451
millió forintos áron a helyi kábeltelevízióhálózatot. A helyi ellenzék nem támogatta a javaslatot. Véleményük szerint nem
lett volna szabad eladni a nyereségesen
működő Kalocsakom Kft.-t.
***
Honvédségi lakásokból szociális lakást
Használaton kívüli honvédségi lakásokkal szeretné enyhíteni a kalocsai önkormányzat a szociális lakások iránti igényt.
Jelenleg rendkívül kevés kiutalható önkormányzati tulajdonban lévő lakás van.
A képviselői kezdeményezés szerint az
állami vagyonkezelő cégen keresztül szeretnék ingyenesen használatba venni a
jelenleg üresen álló mintegy 30 honvédségi lakást, amelyeket a szociálisan rászorultaknak szeretnének használatba adni.
***

Délelőtt szépen gyülekeztek az úszni
szándékozók, sok ismerős és ismeretlen. A nevezéseket és eligazítást
követően, miután a kiküldött felderítők mind hegy-, mind völgymeneti irányból biztosították a hajózási zárlat feltételeit, elrajtolhatott
a távúszómezőny. A kísérő ladikok,
motorcsónakok ásványvízzel, szőlőcukorral „megtankolva” már a vízen
várták az úszókat, és kialakították a
konvojt.

Az időjárás rendkívül kedvező körülményeket teremtett: a nap hétágra sütött, a levegő 36 °C, a víz 2425 °C volt, szinte szellő sem rebbent.
A Duna alacsony vízállású, 50 cm körüli volt, így lassan folyt.
A legidősebb résztvevő ismét Várday György volt Budapestről, míg a
két legfiatalabb, Sebestyén Csenge és
Domonkos Benedek (2003) Paksról
jöttek. Nyolcvanhárom település képviseltette magát, legtöbben megint

Budapestről, Paksról, Szegedről, Szekszárdról, Pécsről úsztak le a Dunán,
érkeztek Németországból és Szlovákiából, és népes csoporttal indult a
Tó, Tenger, Folyó Nyíltvízi Úszóklub.
Bár nem verseny volt, hanem csak
egy úszva kirándulás, a 10.45-ös rajt
után az első tízben partot ért Gombos
Imre (Szeged), Zsilák Tamás (Törökbálint), Sevecsek Lajos (Budapest),
Keller Sándor (Ballószög), Krausz
Magdolna (Dunaújváros), Tóth László (Hódmezővásárhely), Dávid Ádám
(Budapest), Hajas Gergely (Budapest), Szilágyi András (Budapest),
Drevotta József (Budapest).
Az eddigi 13 alkalomból négyen
úszták le már tizenkétszer a távot
(Gyulai Ilona és János, Pupp József és
Richter Zoltán).
Némi nehézséget okozott, hogy
közvetlenül az esemény időpontja
előtt elromlott és nem járt a komp, de
a kísérőladikok és a vezérhajó segítségével a résztvevők átjutottak Gerjenbe, ahol az energiapótló marhapörkölt
várta őket. gyulai

Az én Paksom 2015-ös fotópályázat
A Paksi Pünkösdi Gyülekezet április 1-jén indította el Az én Paksom 2015-ös fotópályázatát „Fénybe öltözve” címmel. A verseny témája az UNESCO által meghirdetett nemzetközi fény évéhez kapcsolódóan a fény és a megvilágítás jelentésmódosító, kiemelő, gyönyörködtető hatása Paks épített és/vagy természetes környezeti örökségében.
Az eredményt gálaesten hirdették ki a Csengey Dénes Kulturális Központban augusztus 23-án. A három díjazott fénykép
készítői között 200 000 Ft összdíjazást osztottak ki. Kiválasztották a szervezői különdíjast, és támogatójuk, a Fortuna Rádió is
megtalálta a maga különdíjasát.
A gálaesten levetítettek egy rendkívül látványos összeállítást azokból a képekből, amiket szervezőként a zsűrivel közösen a legszebbnek találtak.
A díjak átadásakor ismertették a szakmai zsűri véleményét
is. Az estet a Magyar Continental Singers színvonalas koncertje
színesítette.
A pályamunkákat független szakmai zsűri értékelte, amely
paksi és nem paksi szakemberekből állt, akik a maguk területén mindannyian szakértői a fotózásnak és nagy tapasztalattal rendelkeznek a fényképezés művészetében: Babai István
díjnyertes paksi filmes és a város fotósa, Fehér Bertalan professzionális fotós, Fitt Tamás paksi fotós, Az én Paksom 2013
fotópályázat győztese, Simon Zoltán évtizedes tapasztalattal
rendelkező, profi fotós, Wollner Pál díjnyertes paksi fotós.
A legjobbnak Schmidt Ferenc Hajnali nyugalom című fotója bizonyult, második helyezett Farkas Attila lett Csend című
fotójával, a harmadik helyezett egy téli városi látképet mutat
a Gárdonyi kilátóból, ezt Sitkei Gábor készítette. A szervezői
különdíjat Molnár Martin nyerte el Mennyei nyugalom című
fotójával, a Fortuna Rádió különdíjasa pedig Fazekas Péter lett,
aki Fény-árvíz című fotóját az Erzsébet Nagy Szálloda mögötti
parkról készítette.

Schmidt Ferenc: Hajnali nyugalom

– Sokakat érdekel, hogy mi lesz a beküldött képek sorsa egy
ilyen pályázat befejezése után. Mi egy jótékonysági kampányt
álmodtunk meg – mondja D. Nagy Tamás, a Paksi Pünkösdi
Gyülekezet lelkipásztora –, ahol közkinccsé tehetjük a nagyszerű alkotásokat, közben pedig összefoghatunk a várossal
azért, hogy valami jót tegyünk. A képekből egy A3-as méretű,
igényes falinaptár készül nagylelkű támogatók bevonásával.
Mindenkinek köszönjük, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy
fényképe beküldésével elindult ezen a megmérettetésen. Reméljük, hogy élvezték a fotózást, és kreativitásuk legjavát adták bele a versenybe.

Wollner Pál
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Erőműves híradások
Ezüstkártya-díjátadó

„A szavak nem főzik meg a rizst”

Munkavédelmi nap 2015

A Biztonsági Kultúra Program keretén belül futó
motivációs program célja a biztonsági színvonal
további javítása, ezzel ösztönözve munkavállalóinkat a példaértékű, biztonságközpontú viselkedésés gondolkodásmód alkalmazására.
Tizenhárom dolgozónk részesült ebben az elismerésben 2014-ben, az idei év első félévének jelölései alapján pedig kilenc főnek ítélte oda a kuratórium az Ezüstkártya díjat, amely erkölcsi és anyagi
elismerést jelent. „Erre a példaértékű biztonsági

teljesítményre szeretnénk felhívni a figyelmet a
többi munkavállalónk számára is, amely hozzájárul az atomerőmű hosszú távon történő biztonságos üzemeltetéséhez” – mondta Volent Gábor a
díjátadón.
Ezüstkártya díjat kapott: Árki Attila (a díjátadón nem tudott megjelenni), Bán Tibor, Csépányi
Bárdos László, Engert Zoltán, Lisztmajer Balázs,
Nagy Zoltán, Rácz Pál, Romhányi Károly és Varga
Péter Gyula.L.I.

A fenti cím akár mottója is lehetne az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” elnevezésű munkavédelmi
napnak, amit 2005-től kétévenként rendez meg a Paksi Atomerőmű vezetése és a munkavédelmi bizottság.
A szervezők október 28-án 8.00–13.30 óra között a TLK
épületébe várják az erőmű területén dolgozó munkavállalókat. Az érdeklődő látogatók a biztonságos munkavégzés érdekében fejlesztett eszközök megismerésén túl
sorsoláson ajándékokat is nyerhetnek.
Fotók: Bodajki Ákos

Fotók: Bodajki Ákos

Ezüstkártya díjat vehetett át szeptember 26-án kilenc kiemelkedő biztonsági teljesítményt nyújtó
dolgozónk. Az Ezüstkártyákat Volent Gábor biztonsági igazgató adta át az Erzsébet Nagy Szállodában.

A munkavédelmi bizottság a rendezvén�nyel a biztonsági kultúra kampányához
kíván kapcsolódni. A rendezvény előadói
fel szeretnék hívni a figyelmet annak fontosságára, hogy saját biztonságunk a munkahelyünkön és az otthonunkban is kihatással van a környezetünkben tartózkodókra, valamint az üzembiztonságra
is. A szavakon és az utasításokon túl a munkavégzés során
mindig viseljük a védőeszközöket, a megfelelő szerszámokat rendeltetésszerűen használjuk, a szabályokat tartsuk be,
a rendellenességeket pedig mindig jelezzük!
A rendezvény célját tekintve mindenkihez szólni kíván,
aki elkötelezett felelősséggel végzi napi tevékenységeit.

Kárpáti Viktor

Fizikai védelmi program indult szeptemberben
Szeptembertől a fizikai védelmi kultúra fejlesztését célzó program kerül a figyelem középpontjába az atomerőműnél. A programról Köllő Imrét, a Rendészeti Osztály vezetőjét kérdeztük bővebben.
kat helyeztünk ki az atomerőmű
területén, amelyek célja a fizikai
védelemhez kapcsolódó kulcs
üzenetek deklarálása és a helyes
magatartási formák erősítése. Természetesen ezeket az üzeneteket
a beszállítók felé is továbbítjuk.
A kampányhónap során a portálon és a PATRIK-on különböző
esettanulmányok és szakmai információk olvashatóak. A portálon
hetente változó tartalmú kvízjáték
is indult, jutalmazással.
A Paksi Atomerőmű munkavállalóit célzó fizikai védelmi képzések az év
során folyamatosak. A képzési program
tartalmát tekintve érinti a nukleáris terrorizmus kérdését, a fizikai védelem célját
és jelentőségét, a belépési engedéllyel
rendelkező személyek szerepét és felelősségét, a fizikai védelmi fejlesztésekhez kapcsolódó változásokat, valamint
a munkára képes állapot ellenőrzését és
annak statisztikáit.
Első alkalommal kerül sor 2015 októberében kérdőíves felmérés segítségével
a fizikai védelmi kultúra aktuális állapotának feltérképezésére.
– Mire szeretnéd felhívni a figyelmet a
programmal kapcsolatban?
– Ez a program nem öncélú. Lehetőséget és segítséget próbál nyújtani, hogy
közösen gondolkodjunk el azon, hogy
hogyan tudjuk felismerni az általánosFotók: Bodajki Ákos

– Mi tette szükségessé a fizikai
védelmi kultúra fejlesztését célzó
program elindítását?
– A fizikai védelmi kultúrát a
hazai jogszabályokkal, hatósági
útmutatókkal, elvárásokkal és a
nemzetközi
követelményekkel
összhangban az atomerőmű működtetésének teljes időtartama
alatt folyamatosan szükséges
fejleszteni. A fizikai védelemi
rendszer megfelelő szintű működéséhez szükség van a technikai rendszerek magas szintű
üzemelésére, az élőerő jelenlétére, az
aktualizált szabályozási, irányítási dokumentumokra és a megfelelő szintű fizikai
védelmi kultúrára. Az utóbbit szoktuk a
fizikai védelem 4. pillérének nevezni. A
fizikai védelmi kultúra szintjének folyamatos figyelemmel kísérésére vonatkozó
elvárás nevesítve is megjelent az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló
190/2011. (IX.19.) Korm. rendeletben. Ezzel összhangban az atomerőmű vezetése
kiemelt fontossággal kezeli a fizikai védelem 4 pillérét, ugyanis a fizikai védelmi
kultúra szintjének fejlesztése bekerült a
társaság stratégiai akciói közé.
– Mi a célja a programnak?
– A program célja a fizikai védelmi
kultúra eredményes és hatékony mű-

ködése érdekében a munkavállalók biztonságtudatos viselkedés- és gondolkodásmódjának erősítése. A hatóság és a
cégvezetés által meghatározott követelmények, elvárások magas szintű teljesüléséhez a tudás fejlesztésére, a szabályok
megismerésére, azok önkéntes követésére és a belső értékrendnek megfelelő
magatartás tanúsítására van szükség.
Ehhez kíván támogatást nyújtani ez a
program.
– Milyen tervre épül a program?
– A program három pillérre épül: a
szeptemberi kampányhónapra, az egész
évben folyamatos fizikai védelmi képzésre és az év végi kérdőíves felmérésre.
– Milyen ütemezés szerint fog zajlani?
– A kampányhónapot szeptemberben, a két főjavítás között rendezzük
meg. Ennek során plakátokat és roll-upo-

tól eltérő jelenségeket, hogyan tudjuk
észrevenni másokon a negatív irányú
változást, ezeket a helyzeteket hogyan
kezeljük.
Talán a legfontosabb üzenet az, hogy
a helyesen kialakított értékrendünk ne a
szankcióktól való félelem esetleges bekövetkezése miatt működjön, hanem
belső meggyőződésből munkahelyünk
és mindannyiunk védelme érdekében!

L.I.
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Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály

Kertész László
technológus
Fotók: Bodajki Ákos

Baján született
1965-ben. Faddi származású,
általános iskolai tanulmányait is Faddon
végezte. 1979–1982 között a szekszárdi 505. Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola szerszámkészítő tanulója volt, a
sikeres szakmunkásvizsga után pedig
a faddi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben helyezkedett el szerszámkészítőként. Az érettségit a Paksi
Vak Bottyán Gimnáziumban szerezte

meg, majd az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban sikeres technikumi vizsgát tett.
1984-ben jelentkezett a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz karbantartó
lakatosnak. 1984. május 3-án a Turbina Karbantartó Osztály vízvegyészeti
művezetői egység dolgozója lett, karbantartó lakatos munkakörben. Az
1990-es évek végén az fksz (fő keringtetőszivattyú) karbantartó művezető
egységnél FKSZ karbantartó lakatosként végezte a munkáját.

Blatt József
művezető

Az utolsó vízimolnárcsalád
egyik leszármazottja ként
született Pakson. A helyi
Bezerédj Általános Iskolában kezdte
meg tanulmányait, majd a szekszárdi
Rózsa Ferenc Szakközépiskolában gépész szakon folytatta.
Ajánlással került – a számára a mai
napig is munkát adó – turbina-karbantartó szakterületre 1985-ben,
Mező István csoportjába, lakatosként.
Ezzel kezdetét vette a nagybetűs élet.
A sorkatonai szolgálatot is az erőműben töltötte, melyre így emlékszik
vissza: „Széles ismeretséget köszönhetünk az »Építem (nappal) és Védem
(éjjel) jelmondatnak« a kötelező szol-

gálatot letudva sok PAV-os kortársammal”.
Munka mellett járt Dunaújvárosba
gépjavító és karbantartó technikusi képzésre, 1989-ben szerzett oklevelet. Ekkoriban teljesítménynövelő
munkát végeztek a főjavítás alatt, ahol
a beszerelés során a paksi és/vagy
külföldi gyakorlattal bíró segítőkész
kollégáktól sokat tanulhattak. Az elméletet autodidakta módon sajátította el, mely munkatársait és vezetőit is
inspirálta. Korábbi csoportvezetőjük
elvesztése és egy átszervezés után a
90-es évek elején felkérték csoportvezetőnek, majd műszakvezetőnek,
később művezető lett.
Az elmúlt 30 év alatt nagy átalakulások zajlottak, minden műszaki
változás más csapatfelállásban tör-

Wolf Attila

technológus mérnök
S z e k s z á r d on
született 1974.
november 11én, de tősgyökeres
paksi,
iskoláit is itt végezte. Az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium atomerőmű-gépész technikuma után adott
volt a lehetőség a főiskola elvégzésére
is helyben. Energetikai mérnökként
diplomázott, majd munka mellett
gazdasági vonalon szerzett másoddiplomát.
A Paksi Atomerőmű Turbina és
Forgógép Karbantartó Osztálya az

első munkahelye, 1998-ban kezdett,
majd 1999-ben az utolsók között sorkatonai szolgálatát töltötte. A Turbina-karbantartó Üzem technológus
mérnökeként dolgozik. A karbantartási feladatok műszaki támogatása,
vállalkozók műszaki ellenőrzése a
feladata. Ezen felül, ami szerteágazóbb tevékenység, koordinálja, illetve
másodmagával végzi az osztály által
karbantartott berendezések diagnosztikai vizsgálatát. Rezgésdiagnosztikai
méréseket, endoszkópos ellenőrzéseket, áramlástechnikai vizsgálatokat és
szivattyúk, ventilátorok, villanymo-

2003 januárjában a Forgógép Karbantartó Osztály (FKO) műszaki ellenőre lett. 2007-től művezetőként
tevékenykedett a vízvegyészeti művezetői egységnél. 2010-ben az FKO
átalakítása során a művezetőegységet
összevonták a dízelkarbantartó egységgel. Azóta technológusként dolgozik a külső üzemi művezetői egységnél.
Jelenlegi feladata a külső üzemi
karbantartó egység karbantartásához kapcsolódó előkészítő és dokumentációs tevékenységek végzése és
a vízművi karbantartások irányítása,
ellenőrzése. Kollégái javaslatára 2011ben az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjjal jutalmazták. További célja,

hogy a munkáját továbbra is megfelelően végezze. 1988-ban nősült, és
1989-ben Paksra költözött. Két gyermeke született, Balázs az ESZI-ben
webmesteri szakon végzett, Evelin a
Pécsi Tudományegyetem hallgatója
mesterképzésen, pénzügyi szakon, ők
jelenleg is velük élnek.
László nagyon szeret horgászni és
borászkodni, és szabadidejében sokat
kerékpározik. A legfontosabb dolog
az életében? A család boldogsága és
biztonsága, az egészség megőrzése és
természetesen Berci, a kutyája.

tént (folyamatos belső létszámfogyás,
kicserélődés közepette). A tudásátadás élesben, a főjavítási időszakban
nagy terhet rótt rájuk. Mindeközben
a turbina rengeteget fejlődött, sok
projektet végigvittek a társszervekkel
együttműködve. Természetesen kiemelt karbantartási munkáik is akadtak szép számmal, melyekből jut még
a jövő évekre is bőven. Feladatai szétágazóak: a műszaki vezetés háttérbe
szorult, a koordinálás – lelkiismeretesen végezve – sok idő, a kapcsolattartás főjavításkor, mint főfeladat,
energiaigényes, mindenkit kellő információhoz juttatni és megértetni
vele a dolgát nem egyszerű.
Úgy véli, hogy meghatározó szerepkör az övék, hisz sokat tudnak tenni
a hatékony fejlődés érdekében, úgy,
hogy a munkakedvet is magas szinten tartsák még a maratoni munkák
idején is. Megszerzett karbantartói

ismereteit a jövőben is szeretné hasznosítani.
Szabadidejében - a Duna szeretete
révén - 35 éve sportol, kenuzni Hajba «Tonió» irányításával kezdett. Az
iparági versenybe is bekapcsolódott
társaival 2002-ben, majd a sárkányhajózásba is. Régi kedvtelés az építkezés két nyugdíjas barátjával, Csokival
és Lajos bával. Néha egy-egy vízitúra
is belefér, illetve a családi programok:
utazások, kiállítások, borgyűjtés, városnézés. Felesége, Éva gyógypedagógus. Fia, Kristóf, aki két ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokságon is járt,
energetikát tanul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
Lányai a Balogh Antal egyházi iskolába járnak, s aktív tagjai a Tűzvirág
Táncegyüttesnek. Nagyon szeretnek
fellépni.

GYNYP

torok forgórészeinek egyensúlyozását
végzik a primer körben és a szekunder
körben lévő kiegyensúlyozó padon, de
helyszínen történő kiegyensúlyozást
is alkalmaztak már például a turbina
kisnyomású forgórészein, illetve a szivattyúkon. Az idei évben sikerült egy
lézeres tengelyvonal-központosságot
mérő berendezéssel bővíteniük eszközeiket, amivel pontosítani szeretnék
a főkeringtető szivattyú turbina-tengelyvonalának beállításait. Szeretnék
a használatát begyakorolni, hogy az
előttük álló jövő évi nagynyomású
(NNY) turbina teljesítménynövelési átalakításánál alkalmazni tudják,
amely átalakítás komplex feladat, a
NNY-turbina teljes belső részét érinti.
Attila Pakson, családi házban lakik feleségével és két alsó tagozatos

lányával, akik örökmozgóak, így soha
nem unatkoznak. Felesége egy családi napközit üzemeltet Pakson kolléganőjével közösen. A munkán kívül
a Paksi SE 7-8 éves labdarúgóinak
az edzője. Próbálja a közel 30 év pályán töltött év tapasztalatait átadni, és
megkedveltetni a focit, a sportot. Fontos, hogy ilyen korban megszeressék,
megszokják a rendszeres mozgást, így
felnőttként talán a rendszeres testmozgással hozzájárulnak egészségük
megőrzéséhez. Szabadidejében a ház
körüli munkák adnak elég elfoglaltságot, illetve anyukájának is besegít.
A közeljövőben nyelvvizsgát szeretne
tenni, majd szakmai nyelvben bővíteni ismereteit.

Orbán Ottilia
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Benke Mihály
műszakvezető

Általános iskolai tanulmányait
Németkéren végezte, és itt is
született 1960. május 2-án. A
pályaválasztás idején a gépszerelői szakma mellett döntött. A
Rózsa Ferenc Szakközépiskolában 1974–78 között tanult, majd tanulmányai zárásaképpen sikeres érettségi vizsgát tett.

Szerencsésnek mondhatta magát, mert rögtön sikerült elhelyezkednie az érettségit követően, az iskolapad elhagyása után. Rövid ideig élvezhette a nyári
szünetet, mivel augusztus elsején munkába is állt.
Karbantartóként kezdte atomerőműves pályafutását.

A mai napig szívesen emlékszik vissza arra a
nagyon jó szakembercsapatra, amelyhez a forgógép-karbantartási szervezetnél került. Részese lehetett a Paksi Atomerőmű épülésének (beleértve a
felvonulási épület, indítókazánház szivattyúinak,
hőcserélőinek, armatúráinak szerelését és karbantartását), illetve a beépítendő berendezések „0” revíziós munkálatainak is.
Az 1. blokki turbinák szerelésén – a Gyár- és Gépszerelő Vállalat keretein belül – 1980–81-ben lehetőséget kapott arra, hogy megtanulja ezt a szép
szakmát. Időközben – 1985–86-ban – tanulmányait
Pécsett folytatta, ahol gépkarbantartó, javítótechnikusi minősítést szerzett.
Jelenleg is a forgógép-karbantartó szervezetnél
végzi tevékenységét, műszakvezetői beosztásban, a
turbina-karbantartó üzemegységnél. Bízik benne,

Csépányi Bárdos László
műszakvezető

Ózdon született 1959-ben. Szülővárosában végezte általános,
majd középiskolai tanulmányait is. A Gábor Áron Szakmunkásképző Intézetben tett
sikeres záróvizsgát vas- és fém-

szerkezet-lakatosként.
A szakma kiváló ifjú mestereként 1978-ban kapott
lehetőséget negyedmagával arra, hogy a Paksi Atomerőműben dolgozhasson egy éven át, a 22-es Építőipari
Vállalat állományában. A kiküldetés lejárta után visszatért Ózdra, majd a kohászati üzemben helyezkedett el,
ahol hidak és daruk karbantartásával foglakozott.
Rokonai révén – akik időközben Paksra költöztek
– kapott számára inspiráló információkat, majd úgy
döntött, hogy családjával szintén az atomvárosban te-

Tumpek János
karbantartási műszaki
ellenőr

Pakson született 1964-ben.
Általános iskolai tanulmányait is itt végezte, majd
Szekszárdon folytatta a Rózsa Ferenc Finommechanikai-műszeripari és Gépészeti Szakközépiskolában,
mechanikai műszerész szakon. A középiskola befejezése után 1983-ban a Villamoserőmű Tervező
és Szerelő Vállalat (VERTESZ) paksi kirendeltségén helyezkedett el. Ekkor ismerkedett meg a Paksi
Atomerőművel, mivel munkaadója tevékenyen részt
vállalt az erőmű építési munkálataiban. A cégnél el-

lepedik le. Két fiúgyermeke mondhatni már az új lakóhelyen nőtt fel. Ők, Laci és Norbi, édesapjukhoz hasonlóan az atomerőműben dolgoznak jelenleg is.
László 1984 szeptemberében állt munkába a forgógép-karbantartó szervezetnél, ahol jelenleg műszakvezetői beosztásban irányítja csoportjukat, a
társműszakvezető és a művezető kollégákkal szoros
együttműködésben.
A kezdetek kezdetén Odor Ferenc – ahogy emlegeti,
a turbina ikonja – volt az a személy, akitől a gépszerelői
szakmát megtanulta. Neki nagyon sokat köszönhet. Ma
már, sokéves tapasztalattal ő is az ifjabb kollégákat próbálja tanítani, s átadni nekik a munkavégzéshez szükséges információkat.
A turbinán dolgozó kollégák tevékenységét két fő
időszakra lehet bontani, részletezte. Egyik a főjavítások

töltött évek alatt részt vett a mátrai erőmű, a dukovany-i atomerőmű és a Leuna-Werke (Németország)
építésében, korszerűsítésében is.
A Paksi Atomerőműnél 1989-ben kezdett dolgozni, ahol a Forgógép Karbantartó Osztály (FKO)
vízműves csoportjához került karbantartó lakatosként. 1993-ban átszervezték a szakterületi tevékenységeket, az s ekkor került át a Szivattyú II. karbantartó művezetői egységhez karbantartóként. Idővel
a munkaköre megváltozott, előbb vezetőszerelői,
majd technológusi feladattal bízták meg. 2003-ban
gépésztechnikusi képesítést szerzett. Jelenlegi munkakörébe szintén egy kisebb átszervezés után került
2010-ben. Itt műszaki ellenőri feladatokat látnak el
kollegájával, Kovács Lajossal. Feladataik közé tartozik az FKO mindennapi munkáját segítő külsős
cégek, vállalkozók munkáinak műszaki ellenőrzé-

Tantos György

karbantartási műszaki ellenőr
Szekszárdon született 1958ban, és Faddon végezte el
az általános iskolát. Utána
Szekszárdon az 505-ös Szakmunkásképző
Intézetben
szerszámkészítőként végzett.
Ezt követően két évet dolgozott a szakmájában egy
műszergyárban, és közben sikeres érettségi vizsgát
tett. További két évet dolgozott Budapest környékén,
egy kavicskotró cégnél egy hajón. Húsz hónap sorkatonai szolgálatot követően adta be felvételi kérelmét
Pakson, az atomerőműbe. A Vízgépészeti Vállalat
munkavállalójaként kezdett, majd 1984 májusában
PAV-os állományba került. 1985. év elején levált a
vízvegyészetről a légtechnikai csoport, és az építészetre került át a szervezeti egysége, ahol karbantar-

tói feladatokat látott el. A következő, tizedik évet követően a csoport átkerült az építészetről a Forgógép
Karbantartó Osztályra (FKO). Később vezető szerelő
beosztásba került, pár évet követően karbantartási
ellenőr lett, most pedig karbantartási műszaki ellenőr beosztásban dolgozik. Feladata a napi feladatok,
munkák megszervezése és előkészítése, koordinálása. A harminc év alatt rengeteg gyakorlati tapasztalatot szerzett, amit a mostani időszakban is jól kamatoztathat. Rendkívül nagy előnyt jelent ez számára,
és nagyon sokat számít a munkájában. A betanuló
kollégának is szívesen adja át ezeket a tapasztalatokat. Véleménye szerint az első mindig a tisztességes
munka, utána jön a haszon. Ez a nagy érték, ha valaki így áll a munkájához.

hogy a sok-sok év alatt megszerzett szakmai tapasztalatból minél többet át tud adni jelenlegi és leendő
munkatársainak.
Mihály nős, felesége, Erzsébet is a Paksi Atomerőmű alkalmazásában áll, a Kontrolling Osztály dolgozója. Pakson élnek. Gyermekeik: Dániel (33 éves),
Viktor (30 éves) és Mátyás (26 éves). Dani az MVMI
Informatika Zrt.-nél, Matyi a Paksi Atomerőműben,
Viki a Művészetek Palotájában helyezkedett el. Legidősebb és legfiatalabb fiuk Pakson, a középső Budapesten él és dolgozik.
Mihály szabadidejében szívesen fejt rejtvényt és
olvas, szükség esetén barkácsolni is szokott.

Gyöngyösiné Nyul Petra

idején a gépek szétszerelése, karbantartása, majd összeszerelése, másik az előkészítő feladatok végrehajtása.
Munkájuk alapos, precíz és körültekintő hozzáállást
igényel.
Szakmai terveire térve elmondta, hogy az idei évben
két fejlesztést dolgozott ki, melyeket a Műszaki Alkotói Pályázatra be is nyújtott. A szabályozószelep tömbszelencéinek biztosítása és az olajfogó kiváltása idő- és
költségtakarékos, hatékonyságnövelő megoldások.
László szabadideje egy részében dunaszentgyörgyi
családi háza körüli teendőkkel és zenéléssel foglalkozik.
Néhány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy egy gitárt és egy
szintetizátort vásárol, és autodidakta módon megtanul
rajtuk játszani. Tervezi, hogy jelenlegi tudását iskolai
keretek között fejleszteni fogja a közeljövőben.
Párja, Éva kunszentmiklósi származású, könyveléssel foglalkozik. Neki is van gyermeke, sőt kis unokája
is, akiket László is sajátjaiként szeret.

Gyöngyösiné Nyul Petra

se. Ide tartoznak a karbantartások során felfedezett
műszaki problémák javítására szerződött partnerek koordinálása, az elvégzett tevékenység műszaki
megfelelőségének ellenőrzése, igazolása (fémszórás,
csapágyöntés, csúszógyűrű-leppelés, külső technológiai rendszerek szivattyúi és a búvárszivattyúk
karbantartása stb.). A napi teendők mellett, az osztály működésével kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésében is részt vesz. A jövőben is úgy szeretné
elvégezni a rá bízott feladatokat, hogy az a lehető legjobban segítse a kollégáit a munkavégzésben.
János nős, felesége, Erika, varrónőként dolgozik
Pakson. Lánya, Gabriella, Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, míg fia, Zoltán, a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban tanul. Szabadidejét
horgászással, sportolással tölti.

Orbán Ottilia

György Faddon alapított családot, 29 éve házas.
Felesége Faddon, az óvodában dajkaként dolgozik,
23 éves fiuk pedig csőszerelő Pakson.
Világéletében nagyon sokat dolgozott, utólag vis�szagondolva néha túlzásokba is esett. Úgy gondolta
akkor, hogy ez a helyes. Most, az idő előrehaladtával
rájött, hogy fontos az egészség is. Eljött az idő, hogy
visszavegyen az ütemből, mert egy kicsit túlvállalta magát. Szabadidejében a ház körül dolgozgat, és
szívesen biciklizik is. Néha a futópadra is felugrik a
téli időszakban, ha már kint nem lehet dolgozni. A
hobbival kapcsolatban úgy gondolja, hogy vigyázni
kell, hogy ne legyen „rabság” belőle. Van maró- és
esztergagépe otthon, amivel szívesen „alkot”, de már
kacsingat a nyugdíj felé is, két éve van még vissza.
Szereti a szavahihetőséget, becsületet és tisztességet, az erkölcsi értékeket. Úgy gondolja, hogy az ember munkával élje az életét továbbra is, olyan munkával, amiben ha lehet, örömét is lelje.

Orbán Ottilia
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Harmincadik alkalommal Pécs adott otthont a
villamosenergia-ipari tenisztalálkozónak. Húsz
társaságcsoportból összesen 204 résztvevő ragadott ütőt és várta a szervákat. A Pécsi Elektromos Sportegyesület érkezett a legnépesebb
csapattal, 32 fővel, ám a mátrai erőműből (26)
és az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól (23) is szép számmal jöttek sportemberek.
A legtöbb nevező a férfiak 45 éves (25 fő)
és 55 éves (23 fő) korosztályába érkezett. Noha
jól felkészült sportemberek léptek pályára, a
bemelegítés, nyújtás ellenére viszonylag sok
sérülés – bevérzés, részleges izomszakadás, ínszakadás – fordult elő. Nagy csaták, sportszerű
mérkőzések zajlottak.
A Paksi Atomerőmű helyezettjei:
Férfi 55 2. Klopcsik Ferenc, férfi 65 3. Skach
Lóránt, férfi páros 3. Bencze Balázs – Klopcsik
István, férfi páros 45 3. Gulyás Zoltán – Klopcsik Ferenc, női egyes 2. Bakó Györgyi, női
vigaszágon 3. Skach Lórántné, női egyes 45 3.
Németh Judit (MVMI Informatika Zrt.)
Nagyvállalati kategóriában (1000 fő alkalmazotti létszám) az ELMŰ-ÉMÁSZ 52, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. 44,5 és az EDF DÉMÁSZ 43,5
pontot gyűjtött. A létszámarányos értékelés
alapján a vándorkupát az EDF DÉMÁSZ nyerte el.
gyulai

Szép ESZI-s eredmények
az Intersteno
szövegfeldolgozási
világbajnokságon
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Szervezet (MAGYOSZ) a világháló segítségével szeretné felhívni a figyelmet arra,
hogy a technika megannyi vívmánya ellenére
sem vált feleslegessé vagy időszerűtlenné a
gyorsírás. A szervezet nagy figyelmet fordít a
szövegszerkesztésre és az ügyviteli feladatokra. Tevékenységükben előtérbe került a számítógép alkalmazásával összefüggő feladatok
megoldása.
A szövetség szoros kapcsolatban van az Intersteno nemzetközi szervezettel, munkájában
is részt vesz. Évente szervez bajnoki, országos
és területi gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő versenyeket. Szakterületének tudományos
igényű ellátása mellett képviseli és védi az e hivatást választó dolgozók érdekeit.
A 2015-ös Intersteno nemzetközi konferenciát és világbajnokságot idén Budapesten,
a Corvinus Egyetemen rendezték meg július
18–24. között. A gépíróversenyen 205 diák vett
részt, a 39 magyar versenyző között ott voltak
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
12. évfolyamos tanulói: Rácz Anikó, aki 19. helyezést ért el magyar nyelvű gépírásból (a magyarok közül a 3. legjobb eredményt érte el) és
Szlanyinka Dóra, aki szövegszerkesztésből 10.
helyezést ért el (a magyarok közül a 2. legjobb
eredményt). Felkészítő tanáruk Nagy Éva volt.
OrbánO

WiN-konferencia Bécsben
A Woman In Nuclear (Nők a Nukleáris Energetikáért) Magyarország négy tagja – Szabó Ágota elnök, Ágh Mária, Turánszki Larisza és Szucsán Marina tagok – az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával vettek részt Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség WiN-csoportja által 23. alkalommal megszervezett WiN Global éves konferencián.
A Nemzetközi
At o m energia
Ügynökség központjában megszervezett konferencián 60 országból 460an vettek részt. Az esemény hivatalos
megnyitása előtt tartották a WiN Global éves elnökségi ülését és a WiN Europe elnökségi ülését és közgyűlését. A
meghívottak számára emellett szakmai
kirándulást szerveztek az 1976-ban felépített, de soha el nem indított zwentendorfi atomerőműbe.
A konferencia hivatalos megnyitása
után tartották a WIN Global közgyűlését, ezt követően pedig szekciómunka
kezdődött olyan témákkal, mint a női
karrier a nukleáris iparban, az atomenergia szerepe a klímaváltozási folyamat lefékezésében, a radioaktív
sugárzás alkalmazása a gyógyításban,
nukleáris biztonság, nukleáris lefegyverzés. A négy szekcióban összesen 106
plakátot mutattak be. Az egyik plenáris
szekcióban a WiN Global tagországok
számoltak be éves tevékenységükről – a
WiN Magyarország részéről ezt Szabó
Ágota elnök adta elő.
A konferencia zárása után a résztvevők ellátogathattak a Siebersdorfi
Sugárvédelmi Laboratóriumba, a Medaustron Sugárkezelési Orvosi Köz-

pontba és a NAÜ Katasztrófakezelési
Központjába.
Az új információk megosztása mellett a konferenciának volt egy másik
nagy hozománya is: a nukleáris iparban dolgozó nők találkoztak, beszélgettek, cseréltek véleményeket. A konferencia összehozta az atomerőmű békés

felhasználásával foglalkozó aktív nőket,
akik nem csak a szakma kiválóságai,
hanem a nukleáris ipar elkötelezettjei,
és akik a szabadidejükben késztetést
éreznek arra és szükségét érzik annak,
hogy a nukleáris energiát népszerűsítsék a lakosság köreiben.

Szucsán Marina

Sárkányhajó 2015
A dombori kajak-kenu versenypályán 2015. augusztus 29-én immár 8. alkalommal rendezték meg az igazgatóságok közötti sárkányhajóversenyt. A verseny győztese ismét az Üzemviteli Igazgatóság (ÜVIG) eddig
verhetetlen csapata lett, második helyen a Karbantartási Igazgatóság (KAIG) végzett, míg a bronzérmet a
Műszaki Igazgatóság (MIG) csapata vitte haza.
Az éves hagyományos verseny kellemes időben, jó hangulatban telt, a szervező Humán Igazgatóság sok ötletes újdonsággal
rukkolt elő idén. A verseny története során első alkalommal kapott meghívást az ATOMIX csapata is, így népesebb lett a
mezőny. A hivatalos futamok között megrendezték az Örömfutamot is, amelyben a versenyzők vegyes csapatokban indultak. A helyszínen számos egyéb programelem mellett
bemutatták Vincze Bálint „Ürgemese” című
könyvét, a gyerekek kézműveskedhettek, terápiás kutyákat simogathattak, tombolhattak
a tűzoltók habfürdőjében. A kezdők idén is
kipróbálhatták a sárkányhajó-evezést a helyszínen. 
Szucsán Marina

Fotók: Vincze Bálint

Ütöttek még
Iparági tenisz
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Műszaki átalakítások – A turbinaolaj tisztításának korszerűsítése
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
üzemeltetési
idő során jelentősen elhasználódott
1-4. blokki olajcentrifugák esetében mind műszaki,
mind
gazdasági
szempontból a turbinaolaj-tisztítási technológia átfogó
korszerűsítése a megfelelő megoldás, az
elhasználódott olajtisztító berendezések
kiváltására kevesebb, de hatékonyabb és
szélesebb körű felhasználást biztosító korszerű eszközökkel.

Fotók: Bodajki Ákos

Előző számunkban a turbinaolaj-hűtők hűtési hatékonyságának javítását mutattuk be. Most a turbinaolaj megfelelő paramétereinek biztosítására irányuló másik fejlesztést,
a turbinaolaj tisztításának korszerűsítését ismertetjük Botka Rita projektvezető segítségével.
A feladat igen összetett: érinti a gépházi, a primer köri, az olajállomási és az udvartéri olajrendszert, a gépész, villamos,
irányítástechnikai és építész-szakterületet
egyaránt. A tervezést és engedélyezést
nehezítette, hogy bár a rendszerek ABOS4
biztonsági besorolásúak, a földrengés-állósági besorolás a gépházi és primer köri
területen FBOS2 volt.
A projekt terjedelme a következő: a
gépházban a jelenleg turbinánként telepített olajcentrifugákat megszüntetik, és
a két turbinára közös kialakítású, az egyik
centrifuga helyére fixen telepített, fűtővel

Alfa Laval típusú olajtisztító berendezés az 1. blokkon

ellátott Alfa Laval gyártású olajcentrifuga
kerül, amelynek feladata a turbinaolajból
a szabad víztartalom és mechanikai szen�nyeződések eltávolítása. A turbinaolaj
oldott víztartalmának eltávolítására kiépítésenként egy-egy, ugyancsak mobil
kialakítású Hydac típusú szűrőrendszerű
olajtisztító berendezést telepítenek.
A meglévő csővezetéki hálózatot is átalakítják úgy, hogy közvetlen csatlakozás
legyen a kiszolgálandó tartályokra, azaz
a blokkonkénti két-két csurgalékolaj- és
főolajtartályra. Ezzel a csőkapcsolással és
az új olajcentrifugákkal megoldhatóvá válik a csurgalékolajok időszakosan történő
magas szintű tisztítása és visszaadása a
turbinaolaj-rendszerbe, továbbá a csapágyolaj mintázásából adódó igény szerinti
részáramú tisztítás is.
További feladat a főolajtartályok beton
szerkezetű kármentőin átvezetett csővezetékek mellett levő hézagok és az olajhűtők kármentő átvezetéseinek, furatainak
szivárgásmentes lezárása.
A primer köri olajok tisztítására az eredetileg kiépítésenként telepített, immár
működésképtelen olajcentrifugákat elbontják, és új csővezetéki kiadási útvonalat alakítanak ki az olajállomásra. A primer
köri olajok tisztítása az olajállomáson történik. Ehhez azonban, figyelembe véve
a főjavításkor szokásosan kiadott primer
köri olajok mennyiségét, az olajállomás
térségében egy 20 m3-es kiegészítő olajtartály telepítése szükséges. Ezzel a megoldással bővülnek a primer köri olajmanipulációs lehetőségek.

Az olajállomás és a gépház közötti csőalagútban az érintett vezetékek rekonstrukciója és a használaton kívüli gőz- és
kondenzvezetékek elbontása is megtörténik.
A megvalósításnak – mint fentebb már
utaltunk rá – jelentős villamos, irányítástechnikai és építészeti vonzata is van.
A projekt teljes befejezése 2016 februárjában várható.

Prancz Zoltán
A projektben a Projekt Főosztály (PFO)
mellett több társszervezet szakembe
reinek összehangolt munkájára van
szükség. Nagyon operatív, lelkiismere
tes, szakmai tudásban kiemelkedő csa
pat állt össze. A PFO részéről a gépész
projektfelelős Nagy Tibor, a villamos és
irányítástechnikai feladatokat Kovács
Zoltán projektfelelős és Nyirati Gyula
kiemelt mérnök viszi, építészterületen
Csepregi Péter koordinál. Jelentős se
gítséget ad Debreczeni Csaba (Turbina
Osztály), Pászti Gyula (Gépész Műszaki
Osztály), Kiss Gábor (Reaktor Osztály),
Valentiny István (Rendszertechnikai
Osztály), Blatt József (Forgógép Kar
bantartó Osztály), Nyitrai János (Reak
tor és Készülék Karbantartó Osztály) is.
Az állványozásban Szabó Csaba (Épí
tészeti és Szakipari Szerviz Osztály), a
szellőzések kialakításában pedig Füredi
János (FKO) működik közre. A projekt
első vezetője Gombás Zoltán, a máso
dik pedig Tárnok László volt.

Növelik a paksi turbinák teljesítményét
A Paksi Atomerőmű turbináin a korábbiakban is végeztek már modernizálást, ezek az üzemeltetési tapasztalatok szerint jó eredményekkel jártak. Ugyanakkor
az eddigi fejlesztések nem merítették ki a turbinák nagynyomású házainak konstrukciójában lévő potenciális teljesítménynövelési lehetőségeket. Az újabb átalakítás a turbinák műszaki-gazdaságossági mutatói növelésének komplex megoldását irányozza elő.
Ez a nagynyomású ház átömlő része hatásfokának és
teljesítményének növelésével, közelebbről egy újabb
fokozat beépítése, a konstrukciós paraméterek és a
termo-gázdinamikai paraméterek optimalizálásának,
valamint az átömlő rész áramlási veszteségei csökkentésének eredményeként valósul meg. Az egyik fő
változást az jelenti tehát, hogy az eddigi hatfokozatú
helyett hétfokozatúak lesznek a turbinák nagynyomású házai. Az átalakított elemeket a nagynyomású turbinák öntvényházaiba, azok módosítása nélkül szerelik be. A modernizáció végrehajtása nyomán nemcsak
hogy nagyobb teljesítménnyel működnek majd a berendezések, de karbantartási igényük is csökken, így
hosszabb ideig üzemelhetnek majd.
Az informatív ajánlat alapján elvégzett megtérülési számítás szerint – amely a berendezések árán és a
tervezői költségeken túlmenően az átalakítással kapcsolatban felmerülő szerelési, megmunkálási és egyéb

költségeket is megbecsüli – a projekt megtérülése
2,28 év (27,5 hónap), ami az energetikai beruházások viszonylatában igen kedvezőnek mondható. Ez a
szempont meghatározó szerepet játszott abban, hogy
a szakértők – az üzemidő-hosszabbítás figyelembevételével – mind a nyolc turbinánál megvalósításra javasolták a szóban forgó fejlesztést.
Amint az Atomenergiainfo.hu erről a közelmúltban
hírt adott, az ukrajnai Harkovban működő Turboatom
nehézipari részvénytársaság és a Paksi Atomerőmű
szerződése értelmében a fő részelemeket már megtervezték és a gyártást is elkezdték. A szállítást 2016
és 2018 között végzi az ukrán vállalat (amely egyébként 1978–1983 között a jelenleg üzemelő paksi turbinákat is gyártotta). „Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
tevékenységének immáron három évtizede szerves része – a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett – a működés hatékonyságának folyamatos

fejlesztése. Ennek szellemében valósult meg, illetve
zárult le 2009-ben a teljesítménynövelés is, amelynek
mintegy folytatása lesz a most megkezdett együttműködés során megvalósuló fejlesztés. A Turboatom által
gyártott turbinák korszerűsítésének eredményeként
összesen 35-40 MW-tal fog növekedni az erőmű jelenlegi 2000 MW-os névleges villamos teljesítménye. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ezzel is a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósulását támogatja, vagyis olcsón, folyamatosan és
nagy mennyiségben, környezetkímélő módon termel
villamos energiát, az üzemidő-hosszabbításnak köszönhetően még további 20 évig” – nyilatkozta Pekárik Géza, az atomerőmű műszaki igazgatója az internetes portál megkeresésére.

Prancz Zoltán
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Szakmák az atomerőműben
Balázs 1987. szeptember 25-én Miskolcon született,
gyermekkorát Pakson töltötte. 2002–2006 között a
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégiumban tanult. 2006-tól 2010-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karának gépészmérnöki szakán,
anyagtechnológia szakirányon (BSc) tanult tovább.
Ezt követően, 2010-től 2012-ig az áramlástechnika
szakirányon (MSc) folytatta tanulmányait. 2014ben elvégezte a Pittsburgh University „A Look at
Nuclear Science and Technology” című, 8 hetes online kurzusát (MOOC). Legújabb célkitűzése, hogy
IELTS felsőfokú nyelvvizsgát tehessen.
Az atomerőmű Gépész Műszaki Osztályának
Átrakógépek, KKÁT Csoportjában 2012. szeptember 1. óta dolgozik. A csoportot három fő alkotja.
Munkájuk igen szerteágazó, hozzájuk tartoznak a
blokki átrakógépek, a frissüzemanyag-tároló és a
KKÁT gépészeti berendezései. Ezeknek a gépészeti rendszereknek karbantartási, átalakítási, javítási, hibaelhárítási munkáinak teljes körű műszaki
megalapozása, a dokumentáció biztosítása, engedé-

Fotó: Bodajki Ákos

A Műszaki Igazgatóságon, a Műszaki Főosztály Gépész Műszaki Osztályán, az Átrakógépek, KKÁT (Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója) csoportban dolgozó Berkó Balázs berendezésmérnökkel beszélgettünk.

lyeztetése is Balázs csoportjának a feladata. Ennek
során gyakran a helyszínen, az adott berendezés
munkaterületén, a végrehajtókkal kooperálva hozzák meg a javítandó berendezésekre vonatkozó döntést. A berendezésmérnöki munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához az AS6 rendszer különböző
moduljait használják.

Jelenleg építkezés zajlik a KKÁT területén, a
blokkok üzemidejének meghosszabbítása miatt bővítik annak kapacitását.
– A KKÁT, nem erőművi terület lévén, sokak számára ismeretlen hely. Az RHK Kft. tulajdona, de a
karbantartási, javítási munkák szervezéséért, lebonyolításáért a mi csoportunk és a társszervezetek felelősek. A kis létszámból adódóan a csoporton belüli
hangulat kötetlen, számíthatunk egymás segítségére – tette hozzá Balázs.
Balázs Pakson él párjával, Tóth Évával, aki a Paks
II.-nél dolgozik. Édesanyja, Berkóné Németh Irén, a
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, édesapja, Berkó János, az erőműben végzi a munkáját.
Húga, dr. Berkó Barbara, a SOTE-n végzett általános orvosként.
Szabadidejét futással, biciklizéssel, az új ürgemezei fitneszparkban erőnléti edzéssel és olvasással
– mostanában szinte csak angol nyelven, ezzel is támogatva a felsőfokú nyelvvizsga megszerzését célzó
tervét – tölti.

Kárpáti Viktor

Generációk
Pámer család

Rovatunkban ismételten egy olyan családot szeretnénk bemutatni, ahol látható, hogy az atomerőmű indulási éveiben fiatal munkavállalóként Pakson letelepedett család életében hogyan volt, illetve van jelen az atomerőmű, mit jelent számukra az atomerőmű iránti elkötelezettség, és hogyan sikerült munkahelyük szeretetét átadni a családban felnövekvő gyermek(ek) számára. A Pámer családból Erzsébet, az édesanya és fia, Ferenc a beszélgetőtársunk.
zamos kommunikációt igényel, ilyen
helyzetekben pedig mindig „elemében érezheti magát”.
Erzsébet számára az egyik legfontosabb feladat gyermekeinek segítése, támogatása. Úgy gondolja, hogy
nagyon sok kolléga életét döntően

sokat szépültek, korszerűsödtek. Az
erőmű mindig is támogatta a kollektívák összetartását segítő csapatépítő programokat, ahol a családtagok,
gyermekek is megjelenhettek, és bepillantást nyerhettek az erőmű életébe a kollégák élményein keresztül.

Fotó: Bodajki Ákos

Pámer Ferencné (Poszpicz Erzsébet)
1962-ben született Szekszárdon. Boldog gyermek- és iskolás éveit Tolnán
töltötte. Az érettségit követően 1982ben adta be pályázatát az erőműbe.
Elsőként a Sugárvédelmi Osztályon
kezdett dolgozni, ahol az egészségügyi épület hűtés- és fűtésrendszerének az üzemeltetése volt a feladata
műszakos kollégáival együtt. Szívesen gondol vissza a kezdeti évekre,
hiszen számos ismeretet belső képzéseken és az üzemi területen szereztek
meg. Nagy értéket jelentenek azok a
saját kézzel írott jegyzetek, egyszerűsített technológiai rajzok, amelyekből az idő tájt tanultak. A 80-as évek
közepén a feladatok átstrukturálása
magával hozott számos új területet
(vízművezénylő, hűtőgépház rendszerei). Operátori betanulása szervezeti váltással is együtt járt, átkerült a
Külső Technológiai Osztályra. Jelenleg is ezen a területen dolgozik, munkakörét rendkívül színesnek tartja,
kiváltképp szereti a vízmű-operátori
feladatokat. Amellett, hogy szereti a
munkáját, szerencsésnek tartja magát, hiszen már az atomerőmű építési feladataiban részt vehetett, az
alkotás örömét átélhette. Munkaköre
szerteágazó, koordinációt és párhu-

meghatározta, meghatározza az erőmű, hiszen barátságok, szerelmek
szövődtek, illetve születnek napjainkban is erőművi dolgozók között.
Az erőmű társadalmi felelősségvállalása jegyében végzett munka eredményeképpen a régió települései is

Erzsébet szabadidejében szívesen
köt, de leginkább akkor boldog, amikor Bécsben élő unokáival beszélgethet az interneten.
Pámer Ferenc 1996-ban született Bonyhádon. Általános iskolába
Faddon, majd Tolnán járt, onnan az

Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumba került informatika szakra. Miután megszerezte webmester-technikusi képesítését, figyelme
ismét az erőmű felé fordult. Hiszen
már gyermekkorában ismerkedett
az erőművel egy-egy rendezvényen
(családi vagy Villamosnap), igaz akkor még csak játékos formában. Úgy
véli, az erőmű presztízscég, stabil
munkavállalói egzisztenciát biztosító
vállalat. Jelenleg az Atomix Kft. munkavállalójaként betanuló külső technológiai gépész. Az alapozó képzések befejezésével nyár közepén indul
a műszakos élete, ahol szeretne minél alaposabb gyakorlati ismereteket
szerezni a rendszerek üzemeltetésében. Ferenc gyerekkora óta vonzódik
a számítástechnikához, ezért a mérnök-informatikai végzettség megszerzése is szerepel tervei között, sőt
jelenlegi munkahelye mellett weblapprogramozással is foglalkozik.
Szabadidejében túramotorjával szeli
az utakat, élvezi a friss levegőt, a táj
szépségét. Először egy nagyobb teljesítményű motorra gyűjt, majd ezután jöhet a lakásvásárlás, a családalapítás.

BRóbert
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a jövőképében megfogalmazottak elérése érdekében négy alappillért határozott meg: 1. biztonság fenntartása, fejlesztése;
2. termelés maximalizálása; 3. nukleáris bázisú termelés hosszú távú fenntartatása; 4. költségszint optimalizálása. Mielőtt megijednének olvasóink, hogy most
grafikonok és mutatószámok következnek, megnyugodhatnak. Nem ez következik. Ha végiggondoljuk az alappillérek egyes alkotóelemeit, rá kell döbbenünk,
hogy milyen fontos szerepe van ebben a humánpolitikának is. Az ezen a területen dolgozó munkatársainknak köszönhetjük azt a zökkenő- és kockázatmentes
hátteret, ami nélkül elképzelhetetlen lenne dolgozni.
– Teljesen más volt itt a mentalitás,
mint a korábbi cégemnél. Egy olyan
irodába kerültem, ahol 6-8 kolléganővel voltam együtt. Azt gondolom, hogy
könnyen ment a beilleszkedés. Nagyon
megszerettem az ACSO-s munkát, szerettem azokat a területeket, amelyek
hozzám tartoztak. Emlékszem, akkor
még a fizetést mi osztottuk a munkavállalóknak, alumíniumládákban vittük
a borítékokat a területekre. 1-2 hónap
elteltével szinte az összes kollégát név
szerint ismertük.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– 19 éven át voltam ACSO-s, sok változást megéltem ezen idő alatt. Volt lehetőségem a szakmai fejlődésre, ebben
az időben középfokú személyügyi ügyintézői, illetve felsőfokú személyügyi
gazdálkodói tanfolyamot is elvégezhettem. Sikeresen diplomáztam a Pécsi Tudományegyetem személyügyi szervező
szakán 2006-ban. Ezt követően kaptam
lehetőséget átkerülni a Személyzetfejlesztési Csoportba. Kicsit fájó volt
elhagyni az ACSO-t, de tudtam, hogy
szakmailag ott már nem tudok fejlődni.
Az új csoportomban kedvesen fogadtak, hamar beilleszkedtem. Itt egészen
más feladatokat végzek, minden egyes
feladat kihívás számomra, igyekszem a

legjobb tudásomnak megfelelően elvégezni. Lehetőségem volt a továbbtanulásra is, 2011-ben újabb diplomát szereztem a Pécsi Tudományegyetemen,
HR-tanácsadói szakon. Csoportveze-

Fotó: Bodajki Ákos

„Régi motorosomat” bizton állíthatom,
hogy szinte az egész erőmű ismeri és
kedveli, segítőkész és közvetlen a hozzáforduló munkatársaival szemben.
Koczka Jánosné Kati, a Munka- és Személyügyi Osztály Személyzetfejlesztési
Csoportjának vezetője idézi fel pályafutását.
– Több mint 30 éve dolgozol itt az
erőműben. Hogyan emlékszel vissza a
kezdeti időszakra?
– 1982-ben végeztem a dunaújvárosi Rudas László Szakközépiskola gépíró
és gyorsíró szakán, majd a helyi Betonés Vasbetonipari Műveknél kezdtem el
dolgozni. Nem volt hosszú ez az időszak, de arra jó volt, hogy szerezzek egy
kis gyakorlatot és az erőműbe jöhessek,
hisz akkor már az édesapám itt dolgozott, én is ide vágytam.
1983. január 12-én kerültem az erőmű területére. Akkor egy iparági cég
itteni kirendeltségén kezdtem el dolgozni mint sötétkamra-laboráns. 1987.
augusztus 1-jén az akkori PAV átvette
a kirendeltség dolgozóit, így kerültem
áthelyezéssel a Személyzeti Igazgatóság
Munkaügyi Osztályára az adminisztrációs csoportba (ACSO).
– Mit jelentett számodra az atomerőműben dolgozni? Hogyan jellemeznéd?

tőm 2014 februárjában kinevezése miatt elkerült a csoportból, ekkor kaptam
megbízást a csoport vezetésére. Megtisztelőnek tartottam a felkérést, hisz
ezzel is a szakmai tudásomat értékelték,
ismerték el a vezetőim. Kicsit féltem,
hogy meg tudok-e felelni – bár még van
mit tanulnom –, de ma már úgy érzem,
hogy nem okozom csalódást.
– Voltak-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen
emlékezetes élményeid a kezdeti időszakra visszatekintve?
– Biztosan sok pozitív dolgot tudnék
említeni, de az egyik legszebb időszak
az volt, amikor három kolléganőmmel

együtt az EÜ-épületben dolgoztam. Tőlük tanultam el a szakmát. Ők voltak
a példaképeim. Ketten már nyugdíjas
éveiket töltik. Nagyon jó volt velük dolgozni, nagyon szeretem őket.
– Nem könnyű összehangolni a munkahelyet a magánélettel, főleg egy nőnek.
Ha van egy kis szabadidőd, azt mivel töltöd?
– Férjem is a cégnél dolgozik, a karbantartáson. Fiunk már felnőtt, Pakson él párjával. Gábor a Paks II., míg
párja az MVMI Zrt. munkavállalója.
Szabadidőmben szívesen segédkezek
férjemnek a kertünk művelésében. A
zöldségeket, gyümölcsöket magunk termesztjük. Gyakran járok kerékpározni,
ami nagyon jól kikapcsol a napi pörgésből. Családunknak van egy kiskutyája,
vele is sokat foglalkozom.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– A jövőre nézve nincsenek nagy
terveim, már végeztünk a családi házunk felújításával. Munkámban minél
több kihívást jelentő, érdekes feladatot
szeretnék kapni.
– Visszatekintve az elmúlt évekre, Te
mit gondolsz, mi a legfontosabb dolog az
életedben?
– A családom a legfontosabb számomra, az egészségük, a boldogulásuk.

Orbán Ottilia

Fiataljaink
Az atomerőmű fiatal kollégáit bemutató rovatunk következő szereplője Feil Gábor, az SZGFO Létesítmény Üzemeltetési Osztályának szakterületi mérnöke .
Gábor jelenleg az osztály műszaki csoportjának
munkavállalója. Úgy érzi, az elmúlt években kiválóan
sikerült beilleszkednie, érkezését követően a kollégák
bizalommal fogadták. A szakmában
nélkülözhetetlen helyismeret és a munkához kapcsolódó speciális tudás gyors
megszerzésében sok segítséget kapott
a csoporton belül és az osztályon dolgozó kollégáktól egyaránt. Munkakörében
kiszolgálóépületek felújításával, új épületek létesítésével, kivitelezésével foglalkozik, feladata többek között az ezekhez
kapcsolódó projektek előkészítése, a
műszaki tartalom és a versenyeztetéshez szükséges dokumentációk összeállítása, a kivitelezés nyomon követése
és ellenőrzése, de gyakorolja a műszaki
tervezést is. Szakmai kihívás szép számmal akad, hiszen
a kisebb volumenű munkák, felújítások mellett a közelmúltban került sor a Radiográfiai Labor létesítésére, az
utóbbi időszakban pedig az Energetikai SzakközépiskoFotó: Bodajki Ákos

Gábor Budapesten született, de Pakson nőtt fel, általános, valamint középiskolai éveit is itt töltötte. Érettségit
és technikusi végzettséget az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium falai között
szerzett, ezt követően a pécsi
Pollack Mihály Műszaki Főiskola
épületgépész-mérnöki képzését
végezte el. A diploma megszerzését követően egy vállalkozásnál helyezkedett el Pécsett
épületgépészként, majd Budapestre költözött, és egy szivat�tyúkat gyártó cégnél értékesítési
és ügyfélszolgálati mérnökként
dolgozott. Mintegy másfél évnyi
budapesti munkavégzést követően adódott lehetősége hazatérni
Paksra 2009 októberében, amikor is a Létesítmény Üzemeltetési Osztály által meghirdetett állásajánlatra pályázott sikeresen, s nyert felvételt szakterületi mérnök
munkakörbe.

la és Kollégium konyhájának és vizesblokkjainak rövid
határidővel történő felújítása jelenti a legnagyobb feladatot. Úgy érzi, szervezetük egyre több feladatot kap,
amelyek szakmai szempontból komoly hozzáértést és
szakértelmet követelnek a kollégáktól.
A munka mellett az elméleti tudás fejlesztése is
fontos számára, a mérnöki diplomát követően műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, illetve épületenergetikai tanúsító végzettséget is szerzett. Emellett
a közelmúltban sikeresen nyelvvizsgázott középfokon
angol nyelvből. További tervei között szerepel létesítményüzemeltetői és fenntartói egyetemi diplomát is
szerezni.
Gábor feleségével, Lindával Szekszárdon telepedett
le, közösen nevelik 2 éves gyermeküket, Dánielt. Jelenleg nagy az izgalom a családban, mivel december elejére várják a legifjabb jövevény, egy kislány érkezését.
Szabadidejében szívesen sportol, futni és a baráti társasággal focizni egyaránt szeret, valamint kedvelt időtöltése az olvasás és a filmnézés.

Krausz Attila
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Biztonságpolitikai célkitűzések
A dolgozók bevonásával a társaság vezetősége mindent elkövet a biztonság iránti elkötelezettség folyamatos fejlesztéséért. Minden eszközzel törekszik a magas színvonalú biztonsági kultúra kialakítására, arra hogy a munkatársak ismerjék, értsék és mindennapi munkájuk során alkalmazzák az alábbi célok megvalósítását garantáló módszereket és
eljárásokat:
Az atomerőmű minden szervezete és alkalmazottja
számára egyértelmű felelősségviselés meghatározása.
A biztonság prioritását garantáló minden szükséges
tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítása.
Az üzemeltetés során a sugárterhelés nagyságának
mind az üzemeltetők, mind a lakosság vonatkozásában az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartása.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek, valamint a rendszeres munkavédelmi oktatásoknak a biztosítása és a munkavédelmi elkötelezettség fejlesztése.
Szakmailag magasan képzett, a biztonság iránt elkötelezett és motivált személyzet biztosítása. A biztonságfelügyeleti rendszer hatékony működtetése
és fejlesztése.

Belső és külső tapasztalatok visszacsatolási folyamatának hatékony működtetése.
A biztonsági kultúra alapelveinek alkalmazása a tevékenységek végzése során, színvonalának javítása
annak folyamatos fejlesztésén keresztül.
A biztonság rendszeres értékelése mutatószámok
alkalmazásával, illetve külső, független felülvizsgálatok által.
Az atomerőművet potenciálisan érintő veszélyhelyzetek kezelésére az előírásoknak megfelelő tervezés
és a magas szintű baleset-elhárítási felkészültség
személyi és anyagi feltételeinek folyamatos biztosítása.
A nukleáris anyagok és létesítmények jogszabályi
követelményekben meghatározott fizikai védelmének biztosítása, valamint a programozható rendszerek sértetlensége és rendelkezésre állása, kockázatokkal arányos védelme.

A műszaki biztonságtechnikai rendszerek hatékony
működtetése és fejlesztése.
Nemzetközi és hazai követelményeknek megfelelő
nukleáris biztosítéki rendszer működtetése.
A lakosság és a közvélemény őszinte, nyílt tájékoztatása.
A szállítók bevonásához, irányításához és felügyeletéhez szükséges feltételek biztosítása, folyamatos
fejlesztése.
A szállítók kiválasztása, felügyelete és értékelése a
társaság biztonsági céljai iránti elkötelezettség, valamint a megkövetelt minőségi és képzettségi követelmények teljesítése alapján.
Volent Gábor biztonsági igazgató elmondta: „A fenti
biztonságpolitikai célok megvalósítása során a menedzsment támaszkodik a biztonság és az atomerőmű
iránt elkötelezett, lojális munkatársakra.”
fz

Egyetemi ünnepekről
Június végén pár napon belül két egyetem ünnepén is volt szerencsém részt
venni. Budapesten a CEU (Közép-Európai Egyetem) diplomaosztóján, Moszkvában pedig a MEI (Moszkvai Energetikai Egyetem) 85 éves jubileumi
megemlékezésein.
A CEU, mint ismert, az USA és Magyarország működési engedélyével és
akkreditációjával rendelkező budapesti
központú nemzetközi egyetem. A Művészetek Palotájában tartott rendezvényére
úgy kerültem, hogy fiam átvette soros
posztgraduális diplomáját. Az MBA szó
szerint olyasmit jelent, hogy „Az Üzletvezetés Mestere”, de
ezt így szinte senki
sem mondja. A látványos angol nyelvű ceremónián vagy
600 hallgató mintegy
harmincféle képzésen elért sikerét ünnepelte a világ minden tájáról bejutott
kevés barát és szülő. Az erkélyen előttünk ültek például társának, az olasz
Simone-nak szülei, de a török Ibrahim
– aki amúgy a németországi Fürthben
született – hozzátartozói sajnos nem
tudtak most eljönni. Minden köszöntőt,
emlékezést átjárt a szabadság és demokrácia eszméje. Jelen volt és sajátos magyar akcentusával beszédet mondott a 85
éves Soros György, a befektető, pénzügyi
spekuláns, közgazdász és filantróp, az
egyetem egyik alapítója is. A diplomaosztó végén ő adta át a CEU idei Nyílt
Társadalom Díját az ukrajnai Nemzetközi Reneszánsz Alapítványnak (korábban
megkapta mások közt Havel, Göncz, Del
Ponte, Annan, Solana és Holbrooke is).
Az alapítvány ukrán civilszervezetekkel
működik együtt annak érdekében, hogy

közpolitikai menetrendet dolgozzanak
ki az ország független, pluralista és korrupciómentes fejlődésére.
Ugyanazon a héten az atomerőmű
képviseletében Varju Attilával Oroszországba utaztunk. Még februárban jött a
meghívó az atomerőmű vezetésnek címezve, hogy 2 fő egykori MEI-hallgató
vegyen részt az 1930-ban alapított neves műszaki tanintézmény e kereknek
tekintett évfordulóján. Én 1976-ban
végeztem, Attila tíz évre rá. A hazaiakon túl kb. 50-60 egykori külföldi diák
és társegyetemi vezető volt jelen. Rákérdezve megtudtuk, hogy többeket
vártak, de néhányan elhárították a
részvételt a Krímre
és Kelet-Ukrajnára hivatkozva. A
végzettek arányához képest főleg
Európából voltak
kevesen, így Ázsia, Afrika, az arab térség előtérbe került (kínaiak, mongolok, vietnamiak, bengáliak, szírek stb.).
Feltűnt az is, hogy egy bolgár kollégán
kívül majdnem egyedül voltunk atomosok. Egyébként a nukleáris képzés
mintha halványulni látszana a MEI-n.
A Roszatom elsődleges képzési bázisa
már a MIFI. A külföldi diákokat pl. a
jekatyerinburgi Urali Egyetemre vagy a
szibériai Tomszkba is toborozzák (irányítják?), amúgy eléggé színvonalas intézményekbe.
Sűrű programot állítottak össze a
szervezők a két napra: volt benne sétahajózás a Moszkva folyón, buszos-gyalogos
kirándulás a központban és az egyetemi
hivatalos rendezvények. A hajón a külföldiek egy ebéd során elmondták köszöntőiket, emlékeiket, átadták ajándé-

kaikat Rogalev rektor úr számára. Mi egy
miniatűr Paksi Atomerőművet vittünk,
lézerrel üvegbe gravírozott emléktárgyként, meleg szavakkal körítve. Mindenkitől kedvesen fogadták, és visszatérően
örültek, hogy nem felejtettünk el oroszul. A hajóról egy sor új felhőkarcolót
is megpillantottunk. A közúti közlekedés
viszont katasztrofális: dugók mindenütt.
Az Izmajlovói park ÉNy-i sarkán lévő
szállodából a városközpontba vezető 6-8
km-t legalább 1 óra alatt lehetett megtenni. Így a kirándulás második része,
a Kutuzov sugárúton lévő Poklonnaja
Gora Győzelem park meglátogatása elmaradt. Amire idő jutott: séta a Kreml
és a Manézs közti Sándor-kerten át, fel a
Vörös térre. Fémkereső kapukon átjutva
ott – számunkra szokatlanul – könyvvásár zajlott, sok sátorral, pihenőhellyel,
színpaddal. Ilyet a Szovjetunióban nehéz
lett volna még elképzelni
is. Felbukkant más meglepetés is: az egyik sátorban
különféle tájak, városok
szerint csoportosították
a könyveket, így mások
mellett az újonnan betagozott Krími Köztársaságéit. A térről lefutó hídon
most is virágok, zászlók,
emberek emlékeztettek a
Nyemcov-gyilkosságra. A
Rosszija szálló és koncertterem eltűnt, helyén közpark lesz.
Az egyetemen a vendégeket fehér trikós mai hallgatók, fiúk, lányok vezették
körbe a főépület emeleteinek központi részén. Minden felújítva, paravánok,
tablók tömege, pezsgő. De nem lennénk
magyarok, ha nem lopóztunk volna be a
paravánok mögé is. Ott sikerült fotózni
az egyik falon néhány díszdoktort, vélet-

len párokban (Lévai András – Li Peng,
Ion Iliescu – Kapolyi László). A termekbe is benéztünk. A nyelvi laborban ma
már orsós magnó helyett számítógép
működik. Majd kisettenkedtünk az udvarra: negyvenöt éve változatlan, ott még
akad tennivaló. A következő állomás az
ünnepség volt a nagy díszteremben. Miniszter, diplomaták, teleobjektívvel fotózó aranykeresztes pópa, tanárok, egykori
diákok kavalkádja, dalok, táncok. Itt is a
rektor úr remekelt. Többször előfordult
a beszédekben, hogy a MEI-nek milyen
nagy szerepe van importhelyettesítő
megoldások kidolgozásában (nyilván
a szankciók ellensúlyozására). Azután
a ház előtt felavatták a tanulmányi hőerőműben 53 évig pörgött kis turbinából kialakított emlékművet. A közönség
végül átvonult az egyetemi Kultúrházba.
Az emeleten a több száz vendégnek gazdag állófogadás és igényes koncert volt, gördülékeny szervezésben.
A diákok a meghívón,
egy leckekönyvet imitáló lapon bepecsételték
az egyes állomások után
a megjelenést, teljesítést.
Nagy élmény volt elmenni, annyi év után
újra ott lenni. Kalap le az
alma mater előtt.
Találkoztam
két
moszkvai tankörtárssal
is. Egy este a Viszockij irodalmi kávéházban jártunk a Taganka Színház mögött,
másnap dácsán sütöttünk húst a szabadban. Ráérnek, nyugdíjasok.
Mindkét ünnep érzelmeket mozgatott meg, de a háttérből előjött a politika,
bár más előjellel.

Cserháti András
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Szakszervezeti együttműködés a Paksi Atomerőműben
Új cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az atomerőmű munkáltatói oldal és a szakszervezetek közötti együttműködés, egyeztetések rendjét csakúgy,
mint az atomerőmű területén tevékenykedő szakszervezeteket. A munkáltatói oldal szakszervezetekkel történő együttműködéséről, a közös munka eredményeiről Bognár Péter humán igazgatót kérdeztük.
Milyen múltra tekint vissza az erőmű
munkáltatói oldal és a szakszervezetek
közötti együttműködés?
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
– mint nukleáris engedélyes – a több
mint 3 évtizedes eddigi működése alatt
mindenkor kiemelt figyelmet fordított
a megfelelő alkotó munkahelyi légkör
megteremtésére, a munkabéke megőrzésére, a munkavállalókkal, szociális
partnerekkel való nyílt kommunikáción
alapuló kapcsolattartásra. Ez a munkáltatói hozzáállás az alapja a társaságunknál működő reprezentatív szakszervezetekkel (PADOSZ, MÉSZ, ADÉSZ)
és az Üzemi Tanáccsal való megfelelő
együttműködésnek, rendszeres érdemi
egyeztetéseknek. A szakszervezeti kapcsolattartás gyökerei a Paksi Atomerőmű
Vállalat (PAV) 1976-os alapításáig nyúlnak vissza, hiszen a PADOSZ jogelődje
már ekkor ellátta az akkori országos gyakorlatnak megfelelő érdek-képviseleti
tevékenységét. A rendszerváltással új,
demokratikus alapokra helyezett együttműködés kezdődött, amelyben a PAV vezérigazgatójával - Pónya Józseffel - olyan
jól ismert szakszervezeti vezetők vállaltak szociális partnerséget, mint Gál Rezső, Kiss Mihály vagy László Pál. A 90es évek elejétől már egy szélesebb körű
együttműködésről beszélhetünk, hiszen
a MÉSZ, a Munkástanács és az ATISZ
megalakulásával dolgozók teljes spekt-

ruma is közvetlen érdekképviseletre számíthatott. Ebben az alkotó légkörben
lépett hatályba 1991. január 1-jén a ma
is hatályos – azóta lassan százszor módosított − Kollektív Szerződés (KSZ). A
KSZ a kezdetektől tartalmazza a jóhiszemű, tisztességes együttműködés követelményét, amelynek azóta is mindenkor
igyekeznek megfelelni a munkáltatói és a
munkavállalói oldal képviselői egyaránt.
Milyen cégcsoportszintű és vállalati témákban történik rendszeres egyeztetés
a szakszervezetekkel?
Az együttműködés társaságcsoport-szintű fórumon és tagvállalati szinten is megvalósul. Csoportszinten az ÉKF Érdekegyeztető Konzultációs Fórum keretében
az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ) és az MVM
Csoport munkáltatói oldala között. Az
egyeztetésen munkáltatói oldalról az
MVM humánerőforrás-igazgatója és a
tagvállalatok humán területeinek vezetői, míg MVM TSZSZ oldalról a helyi
érdekképviseletek elnökei (helyettesei)
folytatnak egyeztetetéseket. Ez általában
a dolgozók nagyobb csoportját érintő intézkedések kapcsán történik. Az utóbbi
években az alábbi főbb témákban történt
konzultáció társasági és csoportszinten:
– Bér- és szociális megállapodás megkötése adott évre
– VBKJ-tárgyalások

– Kollektív Szerződés és mellékleteinek
módosítása
– Egységes munkaszerződés kialakítása
– Alkohol- és drogpolitika
– Szakszervezeti együttműködési megállapodás módosítása
– Üzemi megállapodás módosítása
– HAY-munkakör-értékelési rendszer
kialakítása, felülvizsgálata
– Egészségbiztosítási rendszer kialakítása
– Társasági átszervezések (pl.: REKÖ,
nyomdaüzem)
– Humán eljárásrendek módosítása
Az olvasó hogyan képzelje el ezen
egyezetések rendjét, és a szakszervezetekkel közös munka eredményei közül
melyeket emelné ki?
A társasági szintű érdek-képviseleti
kapcsolattartás, együttműködés módját
a Kollektív Szerződés, a hatályos (és jelenleg módosítás alatt álló) Szakszervezeti Együttműködési Megállapodás (az
Üzemi Tanács tekintetében az Üzemi
Megállapodás), valamint az IER 207 Eljárásrend a „Munkaügyi kapcsolatok kezeléséről” határozza meg.
A gyakorlatban mindez heti gyakoriságú kapcsolattartást jelent a „rendszeres párbeszéd aktuális kérdésekről” találkozó keretében, ahol minden kedden
a humán igazgató irodájában fogadja az
érdekképviseletek vezetőit. A heti talál-

kozó alapot teremt a szoros együttműködésre, a vitás kérdések azonnali tisztázására és a munkabéke megőrzésére. Ez az
együttműködési fórum kifejezetten eredményesnek mondható a felek közti kapcsolat megfelelő. Az előzőekben felsorolt
témájú egyeztetéseken, tárgyalásokon túl
a munkáltató az érdekképviseletek éves
továbbképzésein is részt vesz (általában
a vezérigazgató és a humán igazgató közösen), és a szociális partnerséget érintő
kérdéseket megvitatja, a munkáltató működését érintő fontosabb kérdésekről –
interaktív módon – beszámol.
A szakszervezetek tájékoztatási jogának ellátására is megfelelő lehetőséget
biztosít a munkáltató, akár az érdek-képviseleti honlapok üzemeltetésére, akár az
igazgatósági fórumokon való megjelenés
lehetőségére, illetve az új belépők köszöntő eseményen történő bemutatkozási
lehetőségének biztosítására gondolunk.
Ezeken túl a humán szakterület vezetői az Üzemi Tanácsa ülésein – ha arra
meghívást kapnak – részt vesznek.
Összefoglalva megállapítható, hogy az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. esetében
a munkáltatói és a munkavállalói oldal
képviselői között intenzív és konszenzusos együttműködés zajlik, a felek egymás
érdekeit tiszteletben tartva képviselik saját álláspontjukat, és mindenkor a munkabékét szem előtt tartva járnak el a viták
során.
BRóbert

Hogyan telt gyermekeink szünideje?
Az idei nyári szünidőben is számos program és táborozási lehetőség közül lehetett választani. Sokszor szülőként nehéz választani és tartalmas programot összeállítani gyermekeink nyári vakációjára, hiszen nem áll rendelkezésre részletesebb ismertető, tematika az adott programról. Az alábbiakban két paksi tábor idei programját mutatjuk be.
Elsőként a Szivárvány Kreatív Művészeti
Gyermektábort látogattuk meg, ahol Hatvani Szabolcs táborvezetőt kérdeztük a
tábor programjairól, a táborlakók mindennapjairól.
Mekkora múlttal rendelkezik a tábor, és
mi a programok fő célja?
A Paksi Turizmusért Egyesület Ifjúsági Tagozat vezetőjeként szerettem volna létrehozni egy olyan művészeti tábort, amely
kreatív módon, színes programokkal várja
a Paks és régiójában élő fiatalokat. Természetet kedvelő zeneművészeti tanárként,
az egyesület keretein belül adódott az a
lehetőség, hogy a természetjárást, néphagyományokat és az egyes művészeti ágakat kedvelők számára szervezett formában
kirándulásokat, programokat és táborokat
szervezhessünk. Évente 8-12 alkalommal
szervezünk találkozókat, ebből a nyári
szünidőben 2x6 napos erdei táborozásra
van lehetőség. Immár hatodik alkalommal a 8–14 év közötti korcsoport számára
meghirdetett program során a művészeti
foglalkozásokon a diákok kreatív módon

alkothatnak, ismerkedhetnek művészeti
területekkel. Emellett kaland- és szabadidős tábor is egyben. A tábor szellemiségében döntően meghatározó szempont
a játékosság. Csapatjátékoknál, alkotó
programjainknál, kirándulásainknál, szabadidőnknél minden esetben jelen van,
hogy játékosan érjük el a kitűzött céljainkat. Csapatépítésre, az egyéniségek, képességek, készségek kibontakoztatására
helyezzük a hangsúlyt.
Hogyan képzeljük el a tábor egy napját?
A táborvezetők irányítása mellett, önkéntes segítők bevonásával szervezzük az
egyes programokat. Napjaink egy részét
kézműves-foglalkozások, kreatív alkotó
munkák (vers- és dalszövegírás, tánctanulás) teszik ki. Ezeken túlmenően megismerkedünk a tábor helyszínéül választott
régió népművészetével, kulturális hagyományaival is, és sokat pihenünk. Pályázatokon elnyert támogatással igyekszünk
színesíteni a hét programjait. Idén az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásának köszönhetően egy teljes nap tematikus prog-

ramsorozatában megtekintettük a siklósi
várat, illetve vármúzeumot, volt mozizás,
városnézés és esti séta Pécs városában,
sőt még az élményfürdőzés is belefért a
napba. Garantáltan izgalmas programokkal, igényes bentlakásos szállással várjuk
jövőre is (július 5–15. között) Váraljára a
gyermekeket abba a táborba, melynek
jelmondata „Egy Tábor, ami Rólad szól, egy
Tábor, ami Érted van, ez a Kreatív tábor”.
A második helyszín a Paksi Képcsarnok,
ahol az immár hároméves múlttal rendelkező Médiatábor életéről kérdeztük Pál
Csaba Munkácsy Mihály-díjas képzőművészt, táborvezetőt.
Milyen programokkal várjátok a tábor
diákjait?
A napközis tábor diákjai bevezetést kapnak a média, azon belül az animáció világába. Játékos formában igyekszünk megmutatni azokat a technikákat, amelyek
segítségével kiscsoportos munka végén
elkészül az animációs kisfilm. Munkájuk
során megismerkednek az alkotás teljes
folyamatával, kezdve a figuratervezéssel,

az alapötlet kidolgozásával, folytatva a
hagyományos rajzos animáció lépéseivel,
majd ezt követi az a kreatív alkotás, ahol
alap médiaszoftverek (Illustrator, PhotoShop, flash programok) használatával eljutunk a végeredményhez. Az animáció tág
határok között mozog, belefér a kézi animáció, a fotók sorozatából zenével kombinált animáció is. A bejárt utat az alkotó
szabad és kreatív gondolatvilága határozza meg elsősorban. Egy-egy napunkat − a
közös foglalkozásokon túl − kötetlen játékos szabadidős programok és étkezési szünetek teszik könnyeddé és vidámmá.
Ki a tábor célközönsége?
Elsősorban 6 és 14 év közötti iskolások
számára hirdettük meg a tábort, olyan diákok számára, akiket érdekel a képi világ,
egy-egy történet rövid bemutatása egyedi
kifejezésmódban. A jó rajzkészség nem
hátrány, de nem alapkövetelmény, hiszen
egyedi formavilággal olykor még hatásosabb animáció készülhet el, továbbá a
szoftverek is sok lehetőséget, formázási
módot rejtenek magukban.
BRóbert
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Felhasználói szabályok az Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) alapján
A felhasználói szabályok az általános irodai munkavégzéssel és az ügyviteli informatikai rendszerek használatával kapcsolatos információ
biztonsági szabályokat tartalmazzák. Mindenkire általánosan vonatkoznak, és ebbe a körbe a szerződéses partnereket is beleértjük.

7. rész: Jelszóhasználat – SZAB-IBIR 4.1.7 fejezete
A jelszavunk a kulcsunk a vállalati informatikai rendszerek használatához. Ugyanúgy kell vigyáznunk rá, mint a
lakáskulcsunkra, hiszen egyedi, csak a miénk. Sőt, amikor aláírtuk a munkaszerződésünket, az ahhoz kapcsolódó titoktartási nyilatkozatot, azt is elvállaltuk, hogy
védjük a munkánk során megismert információkat. Az
IT-rendszerekben keletkező adatok védelemének első
lépcsőfoka felhasználói oldalról, hogy elég erős jelszót
adjunk meg, és utána megfelelően védjük azt.
Sok cikket lehet olvasni a neten, hogy mely jelszavak a leggyakoribbak, de ezek általában külföldi kimutatások. Találtam egy magyar vonatkozásút is, a CrySyS
(a Budapesti Műszaki Egyetem biztonságtechnikai
laborja) elemzése még 2013 végén vizsgálta meg az
Adobe rendszereibe való betörés után nyilvánosságra
került magyar domainekhez kapcsolódó jelszavakat.
Az elemzésben a legnépszerűbb jelszavak: 123456, jelszo, 12345, 123456789, qwertz, password, 12345678,
asdfgh, 111111, 000000. Ebből látszik, hogy milyen fe-

lelőtlenek a neten a felhasználók. Ezen jelszavak megfejtéséhez egy jelszótörő alkalmazást használónak néhány másodpercre van csak szüksége. Ugye az olvasó
nem ilyen felelőtlen az interneten?
Társaságunknál ennél jóval szigorúbbak a szabályok. A jelszónak minimum 8 karakterből kell állnia,
nagy és kisbetűket, számokat és speciális karaktert kell
tartalmaznia. A rendszer figyeli a korábbi jelszavainkat,
így nem adhatjuk meg újra ugyanazt. A legtöbb alkalmazáshoz különböző jelszavakat kell használni.
A jelszavainkat legjobb fejben tárolni, ezért érdemes könnyen megjegyezhető jelszót választani. Olyat,
amelynek beírása akár még pozitív hatással is lehet
ránk. Én szeretek olyan jelszót megadni, amely egy általam várt eseményhez kapcsolódik, és jó érzéssel tölt
el, amikor beírom. Ez lehet egy eljövendő utazás, egy
családi esemény vagy egy jó könyv címe rejtjelezett
formában. Így tudunk egy utálatos napi rutint – Fúj,
ezzel a hosszú jelszóval kell kezdenem a reggelt! Már

megint egy új jelszót kell kitalálnom, mert ismét lejárt!
– átalakítani jó érzést keltővé.
A kiberbűnözők mindig előttünk járnak, jelszótörő
adatbázisaik egyre több adatot tartalmaznak. Ne kön�nyítsük meg a dolgukat azzal, hogy könnyen kitalálható jelszót adunk meg. Sose használjunk olyan általános
információkat, mint a születési dátumunk, gyermekünk vagy kedvenc állatunk neve, amely a közösségi
oldalakon tett tevékenységeinkből könnyen kikövetkeztethető.
Egyszavas jelszavak helyett használjunk több szóból
álló jelmondatot, egy kicsit ízlésünk szerint eltorzítva.
Például ha egy bécsi utazás előtt állunk, lehet egy jó
jelszó: Win 0710 !!
Ez a jelszó, a www.passwordmeter.com szerint
100%-os erősségű. Tesztelje Ön is a jelszava erősségét
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 3. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak cikksorozatunkban, felidézhetik vagy megismerhetik az atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.
1945 októberében a Népbiztosok Tanácsa (a szovjet minisztertanács elődje) mellett létrehozott Első Főigazgatóság
(a későbbi széles hatáskörű Középgépipari Minisztérium
elődje) műszaki bizottsága megtárgyalta a nemzetközileg
elismert (1978-ban Nobel-díjat kapott) fizikus, Pjotr Kapica akadémikus feljegyzését az atom belső energiájának
békés célú felhasználásáról. E munkák irányítását Szergej
Vavilov, a Tudományos Akadémia elnöke vállalta magára.
Rövid idő múlva Kurcsatov, a szovjet atombombaprogram
vezetője kifejtette elképzeléseit arról, miként lehet a bomba alapanyagát, a plutóniumot termelő, grafitmoderátoros
reaktort felhasználni villamos energia termelésére [1].
Az Obnyinszki atomerőmű hősémája és főépülete.
A tudósok véleménye alapján a Szovjetunió kormánya
1949. május 16-án határozatot hozott az első atomerőmű felépítéséről.
A projekt tudományos vezetője Kurcsatov lett, az energetikai reaktor főkonstruktőrévé Nyikolaj Dollezsalt nevezték ki, aki 1943-tól a Vegyipari
Gépgyártási Kutatóintézet igazgatója volt [2].
Szösszenetek és sztorik
Intézete dolgozta ki a hadi célú plutóniumaz erőmű egykori
mindennapjaiból
termelő reaktorokat. Később – a Kurcsatov Intézettel karöltve – ez az intézet tervezte meg a
Legyen nyári kánikula
tengeralattjárók nyomottvizes reaktorát, a belovagy esős ősz idő, egy barájarszki atomerőmű első két grafitmoderátoros,
ti, illetve családi összejövekönnyűvízhűtésű, csatorna típusú reaktorát,
tel soha nem évszakfüggő.
majd az RBMK-1000 típusú 1000 MW-os, graVége a nyárnak, kezdődnek
fitmoderátoros, forralóvizes reaktort.
az esős, szürke nappalok,
Megtervezték, és 1954. június 26-án Obés okot mindig lehet találni
nyinszkban üzembe helyezték a világ első, villaegy kis bulizásra. KollégáNyikolaj Dollezsal
mos energiát termelő atomerőművét.
ink találékonyak és tettre
Az AM-1 típusjelű, kétkörös, grafitmoderátoros, csatorna típusú,
készek voltak ebből a szempontból világéletükben.
128 fűtőelemes reaktor 100 bar nyomású, 260–270 °C hőmérsékletű
primer köri forró vizet termelt, amellyel a hőcserélőben 12,5 bar nyoRészlet egy nem minmású, 255–260 °C hőmérsékletű szekunder köri gőzt állítottak elő. A
dennapi
naplóbejegyzésturbógenerátor 5 MW teljesítményű volt. A Kurcsatov által adott típusből, a „Varga József” Szojel magyarázata: atom mirnüj – békés atom.
cialista Brigád naplójából
Az erőmű 2002. április 29-ig működött, azóta múzeum [2].
(1977).
Forrás:

Orbán Ottilia

el-KÉP-esztő

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Создание_советской_атомной_бомбы
[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Обнинская_АЭС
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NUCLEAR

ENGINEERING
I N T E R N AT I O N A L

Rövidhírek a nagyvilágból
Az építést felügyelő állami vállalat közleménye szerint a
helyére emelték a Haiyang-2 blokki reaktorépület konténmentjének kupoláját. A telephelyen két Westinghouse AP1000
típusú blokk épül, és két másik Kína keleti részén, Sanmenben.
Az elmúlt hónapban került beépítési helyére a reaktortartály
konténmenten belüli burkolata, így a nagyberendezések installációja befejeződött – tudhatjuk meg a közleményből. Befejeződtek a hidegindítási próbák a kínai Nindge-4 blokkon. A
tesztek igazolták a rendszer névleges nyomáson való működésének lehetőségét, és a blokk továbbléphet a melegjáratás
felé. Három hasonló típusú (CPR-1000) blokk már üzemel a
helyszínen.
Hálózatra kapcsolták a Fuqing-2 blokkot. A kínai fejlesztésű CPR-1000 típusú blokkot az előírt próbák teljesítése után, a
megadott ütemben terhelik majd fel a névleges teljesítményre. A blokk reaktora július 22-én érte el a kritikus állapotot. A
telephelyen 2014 novembere óta üzemel az 1. blokk. A 3. és a
4. blokk 2016-ban, illetve 2017-ben kezdi meg üzemét. Az 5.
és 6. blokk már más típusú lesz, ezek szintén hazai fejlesztésű
egységek (Generation III., Hualong One a jelük).
A Roszenergoatom közleménye szerint sikeresek voltak a
Novovoronyezs II. beruházás 1. blokkján a négy fő keringtetőszivattyú első próbái. Az 1200 MW-os egység építése 2008ban kezdődött. Az orosz atomerőművek együttes termelése
júliusban 10,2%-kal, az első hét hónapra vonatkozóan pedig
2,6%-kal haladta meg a tervezett értéket – áll a Roszatom közleményében. A jó eredmény az éves nagyjavítások hosszának
sikeres optimalizálásával függ össze. Összesen 106 blokknapot takarítottak meg, ami jelentős, mintegy egymilliárd rubeles gazdasági előnnyel járt. A többlettermelés abban is segített, hogy orvosolják a vízerőművek kényszerkiesése okozta
áramhiányt (ennek oka a kedvezőtlen hidrológiai viszonyok
fennállása). A teljes orosz villamosenergia-termelésben az
atomerőművek részesedése 18,5% volt 2014-ben.
Forrás: NucNet, 2015. augusztus

Varga József

Hírek Japánból
Eltávolították a sérült átrakógépet a Fukushima
Daiichi erőmű 3. blokkjáról
A legnagyobb méretű „törmelék” a pihentetőmedencében hevert

A TEPCO közleménye szerint a művelet nagyjából nyolcvan
percet vett igénybe, előtte számos elővigyázatossági intézkedést hajtottak végre. Alaposan ellenőrizték a pihentetőmedence műszaki állapotát, speciális segédeszközöket építettek az emelés elősegítésére és ennek segítségével maketten
is lepróbálták a tennivalókat. A helyi lakosságot részletesen
tájékoztatták a művelet lépéseiről. Az emelés megkezdése
előtt pótlólagos védelmi gátakat építettek a medence köré,
majd az emelés napján a telephelyen minden egyéb munkát leállítottak, hogy legyen elegendő személyzet az esetleges problémák kezelésére. A berendezés eltávolítása jelentős mérföldkő az üzemanyag kiszedésének megkezdéséhez.
Az emelés után különleges vegyi anyagot permeteztek szét
a szállítási útvonalon, hogy megakadályozzák a területen a
szennyeződés széthordását. Az átrakógépet szállítható méretű darabokra vágják majd, és azokat megfelelő minősítésű
átmeneti tárolókba szállítják. A japán kormány által júniusban aktualizált intézkedési terv szerint a 3. blokkból 2017ben kezdik meg az elhasznált fűtőanyag eltávolítását.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2015. augusztus

Varga József

Másodszor is MET-re hozták a BN-800
reaktort

A Belojarszk-4 blokk indítása újabb elemének
sikeres végrehajtása egyre közelebb hozza a kereskedelmi üzem megkezdését. A nátriummal hűtött
gyors reaktor fizikai indításának utolsó lépcsője során július 30-án érték el a 0,13%-os teljesítményt,
ezt megelőzően 2014. június 27-én történt hasonló
esemény. A tervek szerint tavaly év végén kezdődött
volna az üzemeltetés, de a Roszenergoatom decemberben arról számolt be, hogy további fejlesztésekre van szükség az üzemanyaggal kapcsolatban. Az
előrejelzések szerint 2015 végén kerül sor a blokk
indítására. A világ legnagyobb teljesítményű gyors
neutronos egysége MOX üzemanyagot használ
majd, és üzeme során új üzemanyagot is termel.
Az említett blokk elődje, a BN-600 egység 1980 óta
üzemel. A BN-800 építése 1984-ben kezdődött, de
1986 után minden beruházást befagyasztottak, illetve átrendezték a projekteket. 1990-ben, majd
2000-ben nyúltak hozzá a programhoz, amikor is
beillesztették a 2015-ig szóló fejlesztési tervekbe,
és biztosították a pénzügyi kereteket is hozzá. Ennek a reaktornak kiemelt szerep jut abban az állami
programban is, hogy létrehozzák a zárt üzemanyagciklust és használatba vegyék a MOX üzemanyagot
is. 2011-ben a kiégett üzemanyag 16%-át reprocesszálták, ezt az arányt 2030-ra 100%-ig kívánják
növelni. A Zelenogorszkban található bányászati és
vegyi kombinátban ez év végéig teljesen el kell készülnie a MOX-üzemnek, a demonstrációs visszanyerő üzemnek pedig 2016 végére kell működnie.
A későbbi nagyobb üzem dolgozza fel majd az ös�szes típusú reaktor üzemanyagát MOX formátumúra, és a medencés tárolásról is átállnak száraz típusú tárolórendszerekre.
Vannak tervek egy BN-1200 blokk építésére is.
Az OBKM Afrikantov fejlesztő cég szerint egy nagyobb méretű üzemanyagot használna és egyszerűbb átrakási procedúrával rendelkezne. Ám 2015
áprilisában a Roszenergoatom a program elhalasztása mellett döntött, mivel nem tudnák kielégíteni
a hasadóanyag-szükségletet, továbbá nem voltak
meggyőzőek a projekt költséghatékonysági adatai.
Most 2025-re teszik a nagyobb egység indítását, és a
tervezés során fel kívánják használni a 4. blokk üzemeltetési tapasztalatait is.

Múzeumba kerülnek a Dounreay
Atomerőmű berendezései

A Skót Nemzeti Múzeum és a Londoni Tudományos Múzeum egyaránt kap blokkvezénylői paneleket a leszerelt atomerőműből. A Dounreay telephely
volt az Egyesült Királyság szaporító reaktoros kutatási és fejlesztési központja 1954 és 1994 között. Az
1959 és 1977 között működő reaktor blokkvezénylőjét nemzeti jelentőséggel bíró létesítménnyé nyilvánították. A vezénylőben egy központi panel volt,
a további 14 a terem három másik oldalán helyezkedett el. Az egységeket kiszerelték, illetve szállítható
méretű részekre bontották. A telephelyen korábban
üzemeltetett, anyagvizsgálati célokat szolgáló reaktort a helyi múzeum kapta meg.
Forrás: NEI Magazine, 2015. augusztus

Varga József

Halad a munka
Csernobilban

Csatlakoztatták a burkolat
íves elemeit
Az építést vezető állami vállalat közleménye szerint egymáshoz csatlakoztatták az új védőburkolat nyugati és keleti
elemeit. Az új burkolat veszi át a régi feladatát és biztosítani
fogja a sérült reaktor és a maradványok környezetkímélő
védelmét. A projekt befejezési időpontja 2017 novembere,
a pénzügyi fedezetet az EBRD által irányított Csernobil Óvóhely (Védőburkolat) Alap biztosítja. Az eddig nem látott tervezési és gyártási követelményeket felvonultató projektet a
Novarka konzorcium nyerte el, amelyet a francia Bouygues
és Vinci építőcégek vezetnek. A nagy ívek szerelési munkái
2012 februárjában kezdődtek, amikor az első nagyobb tétel
acélszerkezet a helyszínre érkezett.
A burkolat magassága 110 m, hossza 165 m lesz. A fesztáv mintegy 260 méter, a berendezést 100 éves élettartamra
méretezték. A szerkezet súlya kb. 30 ezer tonna. A keretet
egy nagyméretű, csöves acélrácsozat adja, amelyet két hos�szanti betongerenda tart. Ha teljesen elkészül, a burkolat
meg fogja akadályozni a szennyezett anyagok kijutását az
öreg „szarkofág” alatti területről, illetve védeni fogja azt az
időjárás viszontagságaitól.
Forrás: World Nuclear News, 2015. augusztus

Varga József

NEI SmartBrief
A TVA egy lépéssel közelebb került az
üzemeltetési engedélyhez

A Tennessee Valley Authority közleménye szerint
sikeresen befejeződtek a Watts Bar 2. blokk funkcionális próbái. A normál üzemeltetési feltételekkel végzett
próbák nyolc hétig tartottak, és ezek voltak szükségesek ahhoz, hogy megkérhessék az amerikai nukleáris
hatóságtól az üzemanyag betöltésére szóló engedélyt.
Az 1150 MW-os, nyomottvizes egység építése 1973-ban
kezdődött, de a program leállt a nyolcvanas években
mutatkozó energiaigény-csökkenés miatt. (Nyilván volt
ebben része a TMI 2. blokk 1979-es balesetének is – a
fordító megjegyzése.) A blokk az első induló egység lesz
az Egyesült Államokban a Watts Bar 1. blokk 1996-ban
történt indítása óta.

Jelentős esemény a Vogtle-beruházáson
A telephelyen épülő két új reaktorblokk közül az elsőhöz tartozó nagyméretű acélszerkezetet emeltek a helyére. Az 1140 tonnát nyomó szerkezet volt az eddig mozgatott legnehezebb egység az építkezés történetében. Az
emelést egy 170 méter magas árbocdaru végezte, amelyet
a világ legnagyobb darujaként is emlegetnek. A tagolt
acélszekrény lényegében a reaktorépület belseje, benne
foglal helyet a két gőzfejlesztő, és már berendezések is ide
kerülnek. Az összeszerelésre a telephely melletti előgyártó üzemben került sor. A CA01 jelű modult egy gördülőkocsin szállították a körpályán mozgó daruhoz.
A beruházást a Georgia Power és három társtulajdonosa végzi, a meglévő két blokkal együtt négyre nő majd
az egységek száma. A program jelentős túlköltséggel valósul meg és az időbeni csúszás is jelentős. A tervek szerint
2019-ben és 2020-ban indulnának az új blokkok, legalábbis erre számítanak az építtetők a Chicago Bridge&Iron és a
Westinghouse Electric közleményei alapján.
Forrás: NEI SmartBrief, 2015. augusztus
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Határon túli diákok az erőműben
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. idén nyáron ismét megrendezte két turnusban azt
a szakmai gyakorlatot, amelynek keretében határon túli magyar felvidéki és erdélyi
főiskolások, egyetemisták ismerkedhettek az atomerőmű felépítésével, technológiájával, valamint a paksi régió kulturális és történelmi értékeivel. A korábbi években
részletesebben beszámoltunk ezekről a programokról, így most elsősorban a szakmai
gyakorlat újdonságairól, érdekességeiről kérdeztük a kommunikációs szervezetnél
Takács Idát és Sipos-Szabó Csillát.

– Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. céljai
között kiemelt fontosságú, hogy az atomenergiát, az atomerőmű működését minél
több ember számára személyes élményeken
keresztül mutassa be. Hogyan újítottátok
meg a program szakmai gyakorlat részét?
– A kéthetes szakmai gyakorlat programjának összeállításakor az atomerőmű
technológiájának szakszerű ismertetése
mellett hangsúlyt helyeztünk az üzemeltetési tapasztalatok átadására, a technológiai
részletek testközeli megismertetésére is,
azaz hogy a hallgatók érzékszerveik „megmozgatásával” meghatározó élményeket
szerezhessenek. Természetesen megtartottuk azokat a programpontokat, amelyeket
az egyes szakterületen dolgozó - a programban részt vevő - szakértő kollégák és
a hallgatók is kiválóra értékeltek az elmúlt
években (oktatószimulátor, Karbantartó
Gyakorló Központ, Atomenergetikai Múzeum foglalkozásai, szakmai előadások).
Ugyanakkor új elem a programban, hogy
az MVM Zrt. és a MAVIR Zrt. székházának,
valamint a OVIT Zrt. gödi telephelyének látogatásán, előadásokon a hallgatók átfogó
képet kaphattak a cégcsoport életéről, szakmai munkájáról.

– Milyen újdonságok várták a hallgatókat a szabadidős programok során?
– A szakmai gyakorlat szabadidős
programpontjainak összeállításakor igyekeztünk ideális arányban ötvözni a sportos
elemeket, a kulturális és gasztronómiai élményeket és bemutatni a régió nevezetes
látnivalóit. Idén ismét volt sárkányhajózás, közös nyársalás, Sárgödör téri borkóstolóval egybekötött vacsora. Újításként
– madocsai célállomással – kerékpártúrát
szerveztünk, amit helyi ízek gasztronómiai
élményeivel „fűszereztünk” meg. A szabadidős programok mellett siker övezte az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
udvarán rendezett gokartversenyt. Szintén
új elem volt a Bikali Élménybirtok megtekintése.
A visszajelzések alapján a hallgatók érdekesnek, élvezetesnek tartották a szakmai
és a szabadidős programokat egyaránt. Értékelték azt a sok erőfeszítést, amelyet az
atomerőmű kommunikációs, illetve oktatási szervezetének programkoordinátorai,
a társszervek szakemberei végeztek és azt
a nyitottságot, közvetlenséget, amellyel fogadták őket.
BRóbert

Változatos programokkal várta a gyermekeket
az Egészségközpont
Az idei nyár is az egészségre nevelés jegyében telt az Atomerőmű Egészségközpontja által
szervezett Egészségkuckó nyári táborokban. A gyermekek számára 4 turnusban meghirdetett
táborok során a cél az egészséges táplálkozás megismertetése, az énkép-testkép, önismeret és
személyiség fejlesztése, az egészséges életmódra, helyes és megfelelő testmozgásra nevelés
volt. A foglalkozások során a Munka- és Személyügyi Osztály személyzetfejlesztési csoportjának munkatársai mellett pszichológus, egészségügyi tanácsadó és egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakemberek, szakképzett fitneszedzők és mozgáskoordinációt fejlesztő trénerek
foglalkoztak a gyerekekkel. Természetesen játékra is jutott idő, szellemi vetélkedők, ügyességi versenyek, csapatépítő
játékok tették igazán szórakoztatóvá a foglalkozásokat.
Ez évben sem maradhattak
el a kirándulások, a táborok
résztvevői ezúttal a Bikali
Élménybirtokon, az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban és
a budapesti Tropicariumban
szerezhettek életre szóló élményeket.

Krausz Attila

Kapospulai gyerekek Pakson
Napra pontosan egy
évvel korábban – augusztus 23-án – látogattak Paksra a Tolna
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 5. számú kapospulai gyermekotthonának lakói,
és idén újra kiránduláson vehettek részt városunkban. A kis csapat
vendéglátói – többek
között az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. munkavállalója, a szervező Pintér Edina – bográcsos ebéddel várták a gyerekeket és kísérőiket,
majd sétát tettek a Duna-parti gesztenyesoron, a lakótelepi parkban, végül közösen részt
vettek a Continental Singers koncerttel egybekötött „Az én Paksom fénybe öltözve” fotópályázat díjátadó gálaestjén a Csengey Dénes Kulturális Központban. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat! A csapat szállításához az idei évben is az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
biztosította támogatásként az autóbuszt.

Múzeumok Őszi Fesztiválja az Atomenergetikai Múzeumban
Az Atomenergetikai Múzeum az idei évben is csatlakozott a
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz. A szeptember
28. és november 15. között zajló fesztivál keretében változatos
programokkal várja a múzeum az érdeklődőket.
A fesztivál idei jelmondata: Kapcsolódjunk ki, be, össze!, amely
a rendezvény szándékára utal: a múzeumok egymással, helyi
közösségekkel, oktatási intézményekkel összefogva, a látogatók minél szélesebb körét megszólítva ajánljanak kulturális
programokat. A rendezvény célja többek között, hogy a nagyközönség közelebb kerüljön a múzeumokhoz mint tudásközvetítőkhöz és mint egy helyi közösség aktív életteréhez.
Ebben a szellemben merült fel a Paksi Városi Múzeummal
közösen szervezett program gondolata is, amely a múzeumok
közötti összefogás, együttműködés eredményeként valósul
meg 2015. október 2-án. A Paksi Városi Múzeumban kezdődő
– gyermek- és kézművesprogramokkal tarkított – rendezvényt
követően az Atomenergetikai Múzeumhoz érkezve számos érdekesség (étel-ital) és meglepetés várja a látogatókat. A Múzeumtól múzeumig címet viselő program során a város és az
atomerőmű között különleges jármű szállítja az érdeklődőket.

Az Atomenergetikai Múzeum a fesztivál kitűzött céljaival
és tematikáival összhangban szervez még játékos-ismeretterjesztő programot óvodások számára, amelyet Vincze Bálint
Ürgemese c. előadása színesít majd. Az október 22-én, kéthetente ismétlődő sorozat részeként megtartott rendezvényre
szeretettel várja a múzeum a környék érdeklődő óvodapedagógusait is.
Az atomerőmű alapkőletételére és a vállalatalapítás 40.
évfordulójára emlékezhetnek vissza az Atomenergetikai Múzeumba látogatók 2015. október 27-én. Az atomerőmű építésének, valamint a vállalat indulásának emlékezetes momentumait idézi fel a közönségtalálkozó alkalmával Szabó Benjámin
akkori kormánybiztos és Neukum Zoltán, a VERTESZ egykori
főmérnöke. A filmvetítéssel, korabeli fotók bemutatásával tarkított esemény nyitott minden nosztalgiázni vágyó érdeklődő
számára.
Az Atomenergetikai Múzeum a Múzeumok Őszi Fesztiválja
programjaira, valamint nyitvatartási időben máskor is (hétfőtől péntekig 8.00–15.00 óráig, szombaton 9.00–13.00 óráig)
szeretettel vár mindenkit!edett

Táborozó gyerekek
a múzeumban
A dunakömlődi Kótyom-fitty táborban részt vevő gyerekek jártak a múzeumban július 30-án. A lurkók a
játékos feladatok és vetélkedők után nagy örömmel
vették birtokba a múzeumot és a szabadtéri kiállítást.
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Az ördög nem alszik!
Óvatosabban vezessünk a vadveszély miatt!

Fotók: Vincze Bálint

Az autósok számára jól ismert az ugró szarvas sziluettjét ábrázoló közlekedési tábla. Az így jelzett vadveszély valós voltát nem lehet eléggé hangsúlyozni! Sokan csak akkor érzik
át annak súlyát, ha már szenvedtek ilyen jellegű balesetet, esetleg épphogy elkerülték az ütközést egy, a legváratlanabb pillanatban eléjük szökellő őzzel, szarvassal vagy egy
nem kevésbé fürge vaddisznóval. Az alábbiakban ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk össze néhány szempontot.

Mindenekelőtt fontos tudatosítaniuk
magukban a gépkocsivezetőknek és a
motorosoknak, hogy vadveszély nemcsak ott van, ahol ezt tábla jelzi, hanem
gyakorlatilag mindenütt számolni kell
vele, ahol az utat erdő, mező, esetleg
szántóföld szegélyezi. A veszélyt jelző tábla – amelyeket a közútkezelő az
adott területen vadászatra jogosult

szervezetekkel egyeztetve helyez ki
azokon az útszakaszokon, amelyeken
a vad megjelenésére fokozottan lehet
számítani – csupán erőteljesebb figyelemfelhívást szolgál. Különösen az esti
óráktól hajnalig indokolt a nagyobb
óvatosság, nem csak a látótávolság
csökkenése, hanem a vadak nagyobb
aktivitása miatt is.

A vadveszélyt emellett tanácsos egész
évben komolyan venni. Ennek kapcsán
ugyanakkor fontos szólni arról, hogy az
évnek vannak olyan szakaszai, amelyekben fokozottabban jelentkezik a vadveszély. Ilyen például az őzek párzási időszaka, ami július közepétől augusztus végéig
tart, de akár későbbre is kitolódhat. Fővadászi szakvélemény szerint az üzekedési
időszakban a vadak elvesztik óvatosságukat, és a nap bármely szakában, bárhol felbukkanhatnak, ezzel anyagi kárt és
személyi sérülést is okozva. Éves szinten
a vad-gépjármű ütközés hetven százaléka ebben az időszakban történik. A vadak ösztönösen cselekszenek, fejvesztve
szaladgálnak ilyenkor, tehát a gépkocsivezetőknek kell minél tudatosabban vezetniük a baleset elkerülése érdekében,
főként a vadveszélyt jelző táblánál, illetve
az árkos-bokros részen. Ha hirtelen kerül
a kocsi elé egy állat, és már nem lehet
megállni, óvatosan kell cselekedni: ha a
vezető azonnal elrántja a kormányt, megmentheti ugyan az állatot, de lehet, hogy
emiatt frontálisan ütközik a szemből érkező járművel, vagy az útszéli fának, vil-

lanyoszlopnak csapódik. Egy másik forrás
egyértelműbben fogalmaz: ha vaddal találkozunk az úton, akkor egyenes vonalú
vészfékezést hajtsunk végre. A kormányt
nem szabad félrerántani, mert a vad elütése még mindig kisebb veszélyforrás,
mintha az autó lemenne az útról vagy
frontálisan ütközne egy szemben haladó
járművel. 
Prancz Zoltán

A pszichológia helye és szerepe a tűzoltóság működésében
Az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatánál több mint 15 éve folyik rendszeres pszichológiai tevékenység, szerteágazó feladatokkal: a csapatépítő
tréningek, az új belépők pszichológiai alkalmasságának vizsgálata mellett a szakember a vezetői team képzésével és időszakos egyéni állapotfelméréssel is
foglalkozik
A beosztott tűzoltók csapatépítő tréningje hosszú
múltra tekint vissza. Ennek hatására a műszakokban
jól összeszokott csapatként működnek együtt a tűzoltók, amelyben a tagok számíthatnak egymásra. A jól
összeszokott csapat jellemzője az, hogy egységes értékrendszeren alapul, és minden csapattag tisztában
van azzal, hogy kinek mi az erőssége, gyengesége, kitől
miben várhat segítséget az adott helyzetben. Ha a műszaknak van egy közös alapja, akkor működik a tagok
között a bizalom, ami nagyon sok nehézségen, problémán át tudja segíteni őket.
Azonban természetesen nemcsak a beosztottak
csapatával, hanem a szolgálatparancsnokokkal, mint
vezetői teammel is kell foglalkozni. Ők olyan operatív szintű vezetési feladatokat látnak el, amelyhez rendelkezésükre áll bizonyos szintű autonómia, így saját
hatáskörükben hoznak döntéseket, adnak ki utasításokat, ellenőriznek, ugyanakkor csapattagként is betöltik helyüket a műszakban. Számukra különösen
fontos, hogy ezen a vezetési szinten is foglalkozzanak
a problémáikkal, és meg tudják beszélni a vezetésben
felmerülő kérdéseket, amiben a pszichológus – mint
moderátor – sokat tud segíteni. Mindez lehetővé teszi, hogy a szolgálatvezetők csoportjában kialakuljon
egy közös kép a vezetési helyzetekről, ami segíti őket
abban, hogy hatékonyan tudjanak dönteni és következetesen tudjanak viselkedni a beosztott tűzoltókkal
szemben.

A pszichológia szerepe nemcsak a tréningek
tartásában, hanem az új belépők pszichológiai alkalmasságvizsgálatában és az állomány évenkénti
időszakos pszichés állapotfelmérésében is tetten érhető. Több mint 10 éve – a beosztott tűzoltókat és
szolgálatparancsnokokat bevonva – meghatároztuk
azokat a kritériumokat, amelyek előrejelzik a munkakörökbe (szolgálatparancsnok, szerparancsnok,
híradós, gépkocsivezető, beosztott tűzoltó) való beválást. Az akkor meghatározott kompetenciák ma is
érvényesek, és ezek szolgálnak alapul az új belépők
kiválasztásához.
Kognitív, értelmi képesség: terhelhetőség, figyelem megosztása, koncentrációs képesség, tanulékonyság, döntési és helyzetfelismerő képesség, rugalmas gondolkodás, emlékezet, lényeglátás.
Szociális készségek: együttműködés, alkalmazkodóképesség, bizalom, segítőkészség, konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség, kommunikációs
képesség.
Munkához való hozzáállás: akarat, kitartás, belső motiváció, elhivatottság és hivatástudat.
Lelkiismeretesség: megbízhatóság, pontosság, felelősségvállalás.
Önismeret: határozottság, magabiztosság, önmaga korlátainak felismerése.
Vezetői készségek: emberismeret, irányítóképesség, szervezőképesség.

Stressztűrés:
nyugodtság, higgadtság,
kiegyensúlyozottság,
érzelmi stabilitás.
A pszichológus
szerepe
azonban
nemcsak az új belépők kiválasztásában,
hanem az időszakos
pszichológiai alkalmasságvizsgálatban is jelentős.
Az időszakos pszichés állapotfelmérés célja, hogy a
pszichológus foglalkozzon a dolgozókkal és egyénileg, négyszemközti helyzetben, megbeszéljék közösen az elmúlt időszak történéseit. Előtte ellenőrzött
körülmények között online pszichológiai kérdőívet
töltenek ki a munkavállalók, amelyet a pszichológus
feldolgoz, és a kész riportot a megbeszélés során adja
át a munkavállalónak. Ilyenkor lehetőség van feldolgozni a kisebb-nagyobb, átlagtól eltérő értékeket és
kérdéseket megfogalmazni a szakember felé. A kérdőív alapján készített riport nagyon alapos visszajelzést nyújt a dolgozónak önmagáról, erősségeiről és
fejlesztendő területeiről, amely alapvetően segíti az
önismeret fejlesztését és a pszichológiai kultúra elterjedését a szervezetben.

Dr. Juhász Márta

munka- és szervezet-szakpszichológus
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Nyugdíjba vonult
kollégáink

– Családról, gyerekekről, unokákról mit
osztana meg szívesen az olvasókkal?
– Az élet nem állt meg a nyugdíjba
vonulásommal, de azok az elképzelések,
amelyeket még a dolgozós időszakomban
elgondoltam a nyugdíjas jövőmről egy
nagycsaládban, bizony nem teljesültek.
Nem teljesültek, mivel nem ehhez a rohanó világhoz igazodtak, hanem még a
gyermekkorom elmúlt világához. Nehéz
volt elfogadni, hogy mindkét gyerekünk
hamar elkerült itthonról, továbbá azt is,
hogy nekünk csak egy unoka jutott, és
távol él tőlünk. De mára elfogadtuk, és
igyekszünk minél gyakrabban meglátogatni őket.
– Mivel tölti napjait?
– Az üres órákat többnyire írogatással,
hiszen 2015 júliusában megjelent a harmadik könyvem az Underground Kiadónál „A múló idő morzsái” címmel.
Sajnos ma már jóval kevesebbet
horgászom a faddi Holt-Dunán. A Volent-öböl mellett 1986-ban létrehoztunk
egy horgásztanyát a feleségemmel, és folyamatosan csinosítgattuk, de mára az
ott-tartózkodásunk ideje bizony nagyon
megrövidült.
Ma már életünkben a rendszert a napi
és a heti ismétlődő tevékenységeink biztosítják. Aktív koromban bizony nem
gondoltam volna, hogy például a keddet
a gyógytornáról, a szerdát pedig a vízi
tornáról fogom azonosítani, és megkülönböztetni a hat darab „nyugdíjas szombattól” és az egy „nyugdíjas vasárnaptól”,
ahogyan a fiunk megfogalmazta.
– Pihenésre, kikapcsolódásra van-e
ideje?
– Mindkettő olyan mértékben van jelen az életünkben, amilyen mértékben mi
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Dr. Józsa István

– Mikor került a PAV-hoz, melyik területen dolgozott?
– 1979. augusztus 6-án írtam alá a
munkaszerződésemet. Három területen
dolgoztam: a reaktorfizikán mint reaktorfizikus 1990. december 1-jéig, majd a
Diagnosztikai Osztály vezetőjeként 1995.
február 7-ig, végül a Nukleáris Biztonsági
Osztály biztonsági mérnökeként mentem
nyugdíjba 2006 decemberében a 2. blokki
sérült üzemanyag eltávolítása után.
– Hogyan emlékszik vissza a kezdeti és
az erőműben eltöltött időkre?
– Visszaemlékezésemet részletesen
leírtam az Emlékező Füzetek 2012/1-es
számában, és a UNITED PC könyvkiadónál 2015-ben megjelent könyvemben.
Mindkét írásom a „Gondolataim és emlékeim a Paksi Atomerőműről” címet viseli.
Ezeken kívül írásaim jelentek meg többek
között az atomerőműről is az Emlékező
Füzetek 2013/3-as, valamint a 2014/4-es
számaiban. Szeretném azonban itt is kihangsúlyozni, hogy nagyon sok területen számtalan pozitív élményt kaptam az
atomerőműtől, így tiszta szívvel tudom
megköszönni a sorsomnak, hogy a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
elvégzése után nyolc évvel az erőműbe
vezérelt. Köszönöm továbbá, hogy tagja
lehettem az első blokkot elindító csikócsapatnak, hogy megtanulhattam, oktathattam, valamint alkalmazhattam a fizika
legszebb, legizgalmasabb ágát, a reaktorok
fizikáját.
– Tartja-e a kapcsolatot a volt munkahelyével, kollégáival?
– Igen, a Facebookon keresztül.
– Egyesületnek, közösségnek tagja-e?
– Kezdetben részt vettem az atomerőmű nyugdíjasklubjának munkájában Pakson, de a távolság miatt lemorzsolódtam.
Ma részt veszek Szekszárdon a Csengey
Dénes Írószeminárium munkájában.
– Mit üzen a fiataloknak, akik az erőműben a továbbviszik a stafétabotot?
– Nagyon nehéz ilyen távolságból korszerű szakmai üzenetet megfogalmazni,
hiszen életünk legfontosabb állandója az
örökös változás. Nekem bizony a dolgozós
éveim kezdetén túl sokáig tartott, amíg a
változásokat elfogadtam. Az üzenetem így
csak annyi lehet, hogy nem elég alkalmazkodni a változásokhoz, (amelyek bizony
el fogják sodorni azt, aki nem alkalmazkodik), hanem a várható jövő minél pontosabb ismeretében kezdeményezni kell a
változásokat.

meghatározzuk, hiszen kötelezően végrehajtandó, monoton munkák már nem terhelnek bennünket. Persze a stressz jelen
van a mi életünkben is, de szerintem ezen
a téren nincs kivételes egyén, minden embernek meg kell küzdenie a sorsa által előírt feladataival.
– Szeretnek utazni, kirándulni?
– Mint mindenki, hiszen mindenkinek
ki kell mozdulnia az otthonából, ha nem
akar megbetegedni. A kirándulásaink célja azonban mára nagyot változott. Ma már
nem szívesen hagyjuk el Magyarországot.
– Kedvenc időtöltése, hobbija?
– Igyekszem a hobbijaimat (könyvgyűjtés, olvasás, horgászás) olyan
rendszerességgel és mértékkel végezni, amennyit a nejem még tolerál, és
igyekszem az ő hobbijait (mozgás, torna, úszás) olyan lelkesedéssel végezni,
amilyennel csak tudom, hiszen az eszem
tudja, hogy az egészségem megőrzésének
egyik legfontosabb összetevője.
– Bármit szívesen veszek, amit megosztana az olvasókkal.
– Szeretnék a Paksi Atomerőműről
szóló könyvemből ajándékozni az erőműnek egy példányt, de nem tudom
kinek és hogyan adhatom át. Persze szívesen ajándékozok a „Horgászrekviem”
című, illetve „A múló idő morzsái”
című könyveimből is egy-egy példányt,
amennyiben van rá fogadókészség. Az
olvasó felé a legfontosabb információm
pedig az, hogy nekem az írás a legtökéletesebb harmóniát és egyensúlyt biztosító
tevékenységem (amit ma nagyon sokan
gyakorolunk például a Facebookon), és
aki még nem próbálta, annak melegen
tudom ajánlani.
VZs

Vadvízi túra a Dráván
A legtisztább vizű nagy folyónk, a Dráva Zákány-Őrtilos térségében lép be Magyarországra, és Drávaszabolcsnál hagyja el az országot. Partjai mentén megcsodálható a jobbára
még háborítatlan ártéri élővilág.
Az Atomerőmű Természetjáró Szakosztály a DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát
Egyesület és a Zöldpont Életmódklub Kaposvár vadvízi túrát szervezett a Kerkán, a Murán
és a Dráván 2015. augusztus 16–21. között.
Ezt a csodálatos természeti környezetet közelről is megcsodálhattuk, a négyszemélyes
túrakenukkal öt nap alatt összesen 182 km-t teljesítettünk. A túra igazi kalandtúra volt,
ugyanakkor teljesen természetközeli és ennek megfelelően teljesen nomád. A szállások a
vízparton kijelölt táborhelyeken, saját sátrakban voltak.
Az első estét Kerkaszentmihályon, a híd alatt töltöttük, reggel itt szálltunk be kenuinkba.
Eligazítás, a felszerelések átvétele (kenu- és lapátosztás), alapvető evezési, vízbiztonsági ismeretek és a napi túraterv részletes ismertetése a túravezető által, majd vízre szállás. Az első
napon a Kerkán, majd a Murán keresztül eveztünk, és Őrtilos vasútállomáson volt az első
szállásunk. A megtett 66 fkm kétharmadát szakadó esőben tettük meg.
A túránk útvonala: Őrtilos–Vízvár 66 fkm; Muraszemenye–Őrtilos 44 fkm; Vízvár–
Barcs 39 fkm; Barcs–Szentborbás 20 fkm; Szentborbás–Drávasztára 17 fkm.
A Dráva nagyrészt külföldön Horvátországban kanyarog, majd a szakasz végén újra Magyarország területére érkezünk! A túrának talán ez volt a leglátványosabb része.
Drávasztára volt a végállomásunk, itt már várt bennünket az autóbuszunk. A felszerelések átadása és a hajómosás után indultunk haza, Kaposváron leraktuk a Zöldpont klub tagjait.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a négyes evezés, a fürdés, a madárcsodálat kitűnően
működött. Aki ide jelentkezett, az nem csalódott, azt kapta, amit várhatott. Külön dicsérendők a kísérőink, a kísérő kocsink és vezetője, aki egyben, ha kellett bevásárolt, ha kellett,
eligazított bennünket. 
Wollner Pál

Augusztus hónapban
felmentését megkezdte:
Trábert János üzemeltetésvezető
ÜVIG VEFO RHKO 
Medveczky Gábor művezető
KAIG ÜFFO AO
Szeptember hónapban
felmentését megkezdte:
Romhányi Károly szakterületi mérnök
BIG BEH
Bódi Irina asszisztens MIG PFO PTO
Csabai Jánosné koordinátor
KAIG ÜFFO HTO
Ress Ferencné logisztikai szakértő
GIG LOGFO BSZO
Simonné Hlogyik Ágnes csoportvezető
ÜVIG VEFO
Csöndes József turbinafőgépész
ÜVIG ÜVFO TO

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. július
10 éves

Szili Zoltán
ÜVIG ÜVFO TO
Váczi Péter
ÜVIG ÜVFO KTO
Felső Tibor
ÜVIG ÜVFO KTO
Steinbach Antal
MIG RTFO ÉPO
Sipos Lajos
GIG SZGFO LÜO
Bánné Varga Andrea
GIG GKFO KO
Stier Istvánné
GIG GKFO PSZO
Andics Jánosné
GIG LOGFO RAKO
30 éves
Molnár János
ÜVIG KIO
Mérges György
ÜVIG ÜVFO RO
Tankovics Ágoston
ÜVIG ÜVFO KTO
Ferenci Richárd
ÜVIG ÜVFO KTO
Mészáros Ferenc
ÜVIG ÜVFO NFÜ
Kis Lajos
KAIG KAFO FKO
Pataki Levente
KAIG KAFO VKO
Pach Ferenc
HUIG OKFO ÁOKO
40 éves
Hegedüs Magdolna
Gergely József

MIG RTFO RTO
BIG BIFO

2015. augusztus
10 éves

Vajda Róbert

MIG MFO GMO

20 éves
Bognár Péter JózsefHUIG
30 éves

Páskuly Gyula
ÜVIG ÜIFO ÜIO
Siklósi Mátyás
ÜVIG ÜVFO RO
Bayer Ottó
ÜVIG ÜVFO TO
Kóti Balázs
ÜVIG ÜVFO TO
Sánta László
ÜVIG ÜVFO TO
Feil Zoltán
ÜVIG ÜVFO VÜO
Prantner János
ÜVIG ÜVFO VÜO
Lacza ZoltánMIG
Szabó Viktor
MIG RTFO RTO
Blatt József
KAIG KAFO FKO
Hesz Ádám
KAIG KAFO FKO
Horváth Zsolt
KAIG KAFO AKO
Bán László
KAIG ÜFFO BRO
Mittler József
HUIG OKFO SZIMO
Makai János
HUIG OKFO SZIMO
40 éves

Tuza János



MIG RTFO DKO
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Egy festmény és mögötte egy festő
Paul Gauguin: Az étkezés
Gauguin hosszú utat járt be, míg megfesthette Tahitin
1891-ben Az étkezés című képét – természetesen sok
más képe mellett. Mind festészetében, mind magánéletében nagy elhatározásokra kellett jutnia, és ezek
eredményeként születhetett meg ez a sajátos színvilágú kép. Nem csoda, hogy az itt készült képeit eleinte
értetlenül fogadták szülőhazájában. Idegenek voltak
számukra a színek, a tárgyak, az állatok és az emberek
is, valamint a festő egyéni stílusa, amely már túlmutatott az impresszionistákon.
A fenti képet idén áprilisban Párizsban láttuk, a
Musée d’Orsay kiállításán. Aki esetleg Párizsba utazik,
feltétlenül látogasson el ebbe a csodálatos múzeumba. Nekem is szándékomban áll visszatérni, mert nem
sikerült végigjárni minden részét. A legfelső, ötödik
emeletre, ahol az impresszionisták kiállítása található,
már nem maradt idő. Nagy hiányérzettel távoztunk,
de így is az egyik legszebb élményem Párizsból.
Gauguin 1848. június 7-én Párizsban született.
Édesapja köztársaságpárti újságíró volt, akinek el kellett hagynia Franciaországot a császárság visszaállítása után. 1849 augusztusában indultak útnak Peruba,
ahol édesanyja rokonai éltek. A rendkívül hosszú hajóúton édesapja megbetegedett, és a megérkezésük után
nem sokkal meghalt. A nagybácsi, aki befogadta őket,
meglehetősen gazdag volt, palotájában luxuskörülmények között cseperedett Paul és nővére az európaitól
nagyon különböző, egzotikus környezetben. 1855-ben
visszaköltöztek Orleans-ba, ahol jóval szerényebb körülmények között éltek. Pault 11 évesen bentlakásos
iskolába küldték, majd 14 évesen tengerésztisztképző
iskolában folytatta tanulmányait Párizsban. Még a képesítés megszerzése előtt beállt matróznak, később

kormányostanoncnak, és 1866ban világ körüli útra indult,
amelyet 1867-ben édesanyja
halála miatt szakított meg. Új
gyámja Gustavo Aroso fotográfus volt, egyben amatőr festő,
aki gyűjtötte a modern festményeket. Paul a kötelező katonai
szolgálat után 1871-ben polgári foglalkozást választott egy
pénzváltó ügynökségen, ahol
szépen keresett, és két év múlva
megnősült. Mette Gad dán kisasszonyt vette feleségül.
Mikor került közel a festészethez? Felesége így írt erről:
„Senki sem bátorította Pault,
hogy fessen. Azért festett, mert
belső késztetése volt rá. Amikor
összeházasodtunk, sejtelmem
sem volt művészi elkötelezettségéről. Az esküvő után
vasárnaponként festeni kezdett – néha eljárt a Calarossi műterembe –, de maga sem gondolta volna, hogy
művész lesz.”
Az 1883-as párizsi tőzsde összeomlása következtében Gauguin elveszítette az állását, és immár öt gyermekével együtt a normandiai Ruenba költöztek, ahol
olcsóbb volt a megélhetés. A célja az volt, hogy a családját a festésből tartsa el, de nyolc hónap alatt szinte
semmilyen bevételük nem volt. Felesége franciaórákat
adott, Paul ügynökösködött, majd a család kettévált.
Gauguin megpróbált tisztes polgári életmódot folytatni, de hosszú távon nem sikerült neki, ez nem az

ő útja volt. Nem volt folytatása az ifjúkori tengerészéveknek, és az azt megelőző egzotikus limai gyerekéveknek sem.
Egész életében iszonyú lelkiismeret furdalással élt
amiatt, hogy elhagyta családját, de a vágy, hogy művészetét kiteljesítse, folyton újabb helyszínekre és kalandokba sodorta. Állandó pénzügyi nehézségei miatt
olyan helyen szeretett volna élni, ahol a pénz kevésbé számít. Így utazott először 1887-ben Panamába és
Martinique szigetére, 1891-ben Tahitire, majd 1901ben a Marquise-szigetekre – Hiva Oa szigetére –, ahol
1903-ban halt meg.

Susán Janka

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Vayer Mátyás (1937–2015)
2015. június 28-án, 78 éves korában elhunyt Vayer Mátyás, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1937. november 11-én született Pakson. 1987.
november 16-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december
1-jén történő nyugdíjazásáig a Szállítási Osztályon tehergépkocsi-vezetőként dolgozott.
Temetése 2015. július 3-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Simon Jánosné (1949–2015)
2015. július 4-én, életének 66. évében elhunyt Simon Jánosné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 2014 nyarán diagnosztizálták nála a gyilkos
kórt, melyet nagy türelemmel viselt, de végül legyűrte őt. 1949. szeptember 17-én született Nemestördemicen. 1984. május 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalat Balatonfüredi Rekreációs Központjába, ahol 2007. január 1-jén történő öregségi nyugdíjazásáig előbb mint könyvelő, majd mint
a szállodai részleg vezetője dolgozott.
Temetése 2015. július 10-én, a balatonfüredi köztemetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső útjára.
Szabó Dániel (1934–2015)
2015. július 5-én, 81 éves korában elhunyt Szabó Dániel, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1934. szeptember 20-án született Felsőszelin. 1984.
április 28-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991. december 8-án
történő nyugdíjazásáig karbantartó lakatosként dolgozott.
Temetése 2015. július 14-én a tolnai temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Antal Lajos (1958–2015)
2015. július 23-án, 57 éves korában elhunyt Antal Lajos, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1958. június 26-án született Gyöngyösön. 1983.
október 15-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az Üzemviteli Igazgatóság Karbantartás Irányítási Osztályán főkoordinálóként dolgozott. Búcsúztatójára szűk családi körben került sor a Tisza-tónál.

Velencei Jánosné (1957–2015)
2015. július 31-én, életének 58. évében elhunyt Velencei Jánosné, az Atomix
Kft. munkavállalója. 1957. július 26-án született Pakson. 2003. január 1-jén
vették fel az Atomix Kft.-hez, ahol haláláig a Gazdasági Irodán pénztárosként
dolgozott, mellette az Atomerőmű Sportegyesület pénzügyi előadói feladatait látta el.
Búcsúztatója 2015. augusztus 14-én, Pakson, a Virág utcai református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök - a család kérésére - egy szál
virággal nyilvánították ki részvétüket.
Szabó Ferenc (1951–2015)
2015. augusztus 6-án, 64 éves korában elhunyt Szabó Ferenc, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1951. február 15-én született Várdombon. 1986.
április 28-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2005. szeptember 15én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Gépész Szerviz Osztályon gépi
forgácsolóként dolgozott.
Temetése 2015. augusztus 17-én a várdombi temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Tóbiás Zoltán (1939–2015)
2015. augusztus 11-én, életének 76. évében elhunyt Tóbiás Zoltán, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1939. augusztus 7-én született Kiskunfélegyházán. 1979. május 2-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1994.
augusztus 30-án történő nyugdíjazásáig a Villamos Osztályon műszerészként
dolgozott.
Temetése 2015. augusztus 18-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, ismerősök, barátok, volt munkatársak kísérték végső útjára.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
Boglári Bertalan Leó vagyok, és még nem ismertek,
de ez hamar megváltozhat, ha apukám, Boglári Tamás
nyomdokaiba lépek, és a világot jelentő deszkák felé
veszem az utam. Szóval apa a Deutsche Bühne-ben
dolgozik Szekszárdon, anyukám, László-Boglári Orsolya pedig a kommunikációs szervezetnél, itt az erőműben. Szép fotókat és grafikákat készít. Emellett az
onlányokat is segíti, vagy hogyishívják. Ja, hogy magamról is meséljek? 3270 grammal és 53 centiméterrel
születtem június 10-én, Szekszárdon, szüleim és nagyszüleim nagy-nagy örömére. Amúgy meg csak a szokásos, tudjátok: szopizok, szundítok, imádok kocsikázni, fürdeni, és persze tömöm a pocimat.
A nevem Nagy Vencel, és a szekszárdi
kórházban születtem 2015. május 10én. Első gyermek vagyok a családban,
szüleim már izgatottan várták érkezésemet. Születési súlyom 4060 gramm,
hosszúságom 58 centiméter volt. Legkisebb családtagként élvezem a család
szeretetét, babusgatását. Szüleim szerint jó kisbaba vagyok, a pocakomat viszont nagyon szeretem, és ha éhes vagyok, annak hangot is adok. Szeretem,
ha énekelnek, beszélnek hozzám, amire a magam nyelvén válaszolok is, sőt
most már egyre többet mosolygok. Az esti fürdés az egyik kedvenc programom, bár az első napokban még nem így gondoltam. Szüleim örömére éjszaka alszom, csak akkor ébredek fel, ha már nagyon éhes vagyok! Apukám,
Nagy Norbert, az Atomix Kft.-nél tűzoltó, anyukám, Nagy-Koch Petra, a Zambelli Colorferr Kft.-nél dolgozott vevőkezelőként.
A nevem Róth Andrea. 2015. május 30án 13.15-kor születtem Szekszárdon.
Születéskori súlyom 3530 gramm, hos�szúságom 53 centiméter volt. Első gyermek vagyok, és a családom már nagyon
várta az érkezésemet. Nagyon jó kislány
vagyok. Szeretek sokat aludni, és ha éppen nem a tejcifelhőkről álmodom, akkor csodálatos kék szemeimmel gyönyörködök a világban. Ezenkívül szeretek még sokat lógni a korombeli pajtásokkal a friss levegőn. Apukám, Róth István, az Atomix Kft.-nél tűzoltóként
dolgozik, anyukám, Maráczi Ildikó, nyelvtanár.
Csizmadia Márton vagyok, 2015. június 14-én születtem Szekszárdon, 4110
grammal és 57 centiméterrel. Harmadik
gyermekként érkeztem a családba két
bátyám, Bence és Máté mellé. Szüleim
és tesóim már nagyon várták érkezésemet. Napközben most már egyre kevesebbet alszom, helyette inkább szeretek
sokat enni. A zenehallgatás egyik kedvenc időtöltéseim közé tartozik. Bence
szokott nekem furulyázni, énekelni és mesét olvasni, Máté pedig a fürdetésnél segít apának szorgosan megmosni a lábacskáimat. A friss levegőn babakocsiban és autóban hamar elalszom. Napközben anyuci közelségét sokat
igénylem, cserébe éjszaka hagyom őt aludni. Szüleim és testvéreim is sokat
beszélnek hozzám, babusgatnak, én pedig különböző hangocskákkal válaszolok az ő szeretetükre. Apukám, Csizmadia László, a Dozimetriai Osztályon
dolgozik laborvezetőként, anyukám, Csizmadiáné Czégai Rita, a nap minden
pillanatát velem tölti.
Osztermayer Amina vagyok, 2015. június
22-én Szekszárdon születtem 2940 grammal és 52 centiméterrel. Első gyermekként
érkeztem a családba, így sok dolgom van a
szüleim tanítgatásával. Szerintük olyan vagyok, mint egy angyal, gyönyörű szép és
nagyon jó. Az éjszakákat végigalszom, hogy
apa kipihenve tudjon dolgozni, nappal meg
anyát szórakoztatom, hogy mindig boldog legyen. Úgy élek, mint ők, imádok fürdőzni, utazni, túrázni, na és persze horgászni. Igazából mindegy mit

csinálunk, csak együtt legyünk. Anya szerencsére most mindig velem van,
apa meg a Közgazdasági Osztályon gazdasági elemzőként beruházásokkal
foglalkozik.
A nevem Matesz Lara Mínea. Budapesten születtem
2015. június 23-án. Születéskori súlyom 3100 gramm,
hosszúságom 51 centiméter volt. Első gyermek vagyok a családban. Nagyon érdeklődő és ügyes kisbaba
vagyok, apukám szerint feltűnően szép és formás manóka. Imádok az anyukám karjában lazulni és apucival
délután nagyot játszani, szunyálni. „Szirénával ellátott
beépített vízszintjelzőm” van, amit naponta bevetek.
Nagy étvággyal eszem az „anyucilint”. Sok szeretet vesz
körül, boldog baba vagyok. Édesanyám Matesz-Panta
Kata, a Mezőföldvíz Kft.-nél HR- és munkaügyi osztályvezető. Édesapám Matesz Roland, a Humán Igazgatóságon humánpolitikai szakértőként dolgozik.
Csókolom Nénik és Bácsik, Etessy Soma
vagyok! 2015. június 25-én, este 22.45-kor
3200 grammal és 53 centiméterrel láttam meg a szekszárdi kórház neonlámpa
fényét szüleim nagy örömére. Azóta már
otthon vagyok, legjobban ölben aludni
szeretek, és pancsolni Apával. Etessy János az apukám, aki elég jól tud mindenféle hangot utánozni, amire hamar el tudok aludni, ennek szerintem Anya örül
a legjobban. Amúgy szüleim nagyon „jófejek”, lesik minden kívánságomat, csak
sírásra kell görbítenem a szám. Apa az Armatúra Karbantartó Osztályon karbantartási műszaki ellenőrként dolgozik, Anya, Papp Emese, Szekszárdon, a Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozott. Most befejezem, mert sétálni viszem Anyát
és Apát! Csókolom!
Fejes Panna nevet kaptam a szüleimtől.
2015. június 28-án születtem Szekszárdon. Érkezésemkor 3300 gramm és 55
centiméter voltam. Első gyermekként
igyekszem a család összes szabadidejét
lekötni. Mindenkivel barátságos vagyok,
aki felvesz és sétál velem. Éjszakánként
nagyokat alszom, hogy másnap kipihenten tudjanak szórakoztatni a szüleim.
Anyukám, Fejes-Eppel Anikó, születésem előtt bankban dolgozott, míg apukám, Fejes Viktor, az Üzemviteli Igazgatóságon reaktort üzemeltet.
Nevem Ádler Dorina. 2015. július 3-án
Szekszárdon születtem 3520 grammal és
55 centiméterrel. Első közös gyermekként
érkeztem a családba. Jókat eszem, szeretek aludni, és ha fent vagyok, nyitok a külvilág felé. Problémáimat éles hangon tudatom a környezetemmel. Apukám, Ádler
Kornél, aki a Turbina Osztályon főgépészként dolgozik. Anyukám, Ádler Andrea,
az OTP Bank Nyrt.-nél lakossági hitelezési tanácsadóként dolgozik – jelenleg
minden pillanatát velem tölti.
Kepli Áronnak hívnak, és Szekszárdon
születtem 2015. július 3-án. Születési súlyom 3420 gramm, hosszúságom pedig
55 centiméter volt. Első babaként érkeztem a családba. Jó kisbaba vagyok, szeretem a pocakomat, éjszaka szerencsére jól
alszom, csak kétszer kelek fel teletömni a
pocikámat. Nagyon eleven, kíváncsi baba
vagyok, nagyon szeretem az anyukám és az apukám hangját hallani, kíváncsian
figyelek mindenkire, aki csak foglalkozik velem Édesapa a Radioaktív Hulladékkezelési Osztályon folyékony radioaktív hulladékkezelő műszakvezetőként dolgozik. Édesanya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerületénél működtetési ügyintézőként dolgozott a szülésig.
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