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JETA-pályázatok: 150 millió extra támogatás

Wigner-díj
A „Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozaton számos kutatói elismerést osztottak ki. A szegedi ünnepségen az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Wigner Jenő-díjat
idén Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal volt főigazgatója,
valamint Török Szabina, az MTA doktora kapta.

A Magyar Természettudományi Múzeum „Ürgefüttyök” címmel gálaműsorral és kétnapos, gyermekeknek szóló színházi és egyéb előadásokkal, koncertekkel, író-olvasó találkozóval zárta a „2015 az ürge éve”
programsorozatot. Az eseményen a résztvevők megtekinthették Vincze
Bálint, a Paksi Atomerőmű tipográfusának ürgeképeit, megtudhatták,
hogyan készültek ezek a fotók, a gyerekek pedig meghallgathatták a
fotókat kísérő verses Ürgemesét.

Fotó: Vida Tünde

Elbúcsúztak az ürgék

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) kuratóriuma nyilvános ülésen ismertette az idei évi pályázati eredményeket. A paksi, kalocsai, illetve
szekszárdi kistérséghez tarozó 41 település 67 nyertes pályázata 599 818 614 forint
értékben kap támogatást. Az ülésen egyúttal bejelentették: a Miniszterelnökség
további 150 millió forinttal támogatja az alapítványt, és rajta keresztül a három
kistérség fejlesztéseit.

Fotó: Takács András Attila

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által 2011ben létrehozott alapítvány célja a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés támogatása és az életminőség
javítása. A JETA ennek érdekében az idén
augusztusban tette közzé pályázatát.
Az érdekeltségi körbe jelenleg 41 település tartozik a paksi, kalocsai, valamint a
szekszárdi kistérségből. Az önkormányzatok, illetve közintézmények által benyújtott
88 pályázatból első körben 67 esetben
tudtak a rendelkezésre álló 600 millió forintos keretösszegből támogatást nyújtani.
Ezt az összeget a Miniszterelnökség biztosítja a központi költségvetésből, miután
2015-től átvette a finanszírozó szerepét az
alapító Paksi Atomerőműtől. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János
augusztusi paksi látogatása során ígéretet

tett arra, hogy ha a pályázatokban igényelt
támogatási összeg a jelenleg rendelkezésre
álló keretösszeget meghaladja, akkor annak
fedezetét biztosítani fogják.
A JETA kuratóriumának november 24-i ülése előtt egy nappal érkezett
levelében Lázár János miniszter ígéretét
megerősítette, ezáltal a korábban forrás
hiány miatt nem nyertes, de érvényes pályázatok támogatására is sor kerül 116 489 662
forint értékben.
A kuratórium a nyilvános ülésen részletesen ismertette a nyertes pályázók nevét és
a pályázatok tárgyát, ezek megtalálhatók a
www.jovonkenergiaja.hu oldalon.
Az alapítvány a létrejötte óta több mint
2,6 milliárd forintnyi támogatást nyújtott a
településeknek a térségben.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Budapesten az Atomex-Europe
Budapesten rendezte meg a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern november 30. és december 1. között Atomex-Europe 2015 elnevezésű fórumát,
amelyen az atomenergetikai ipar beszállítói találkozhattak az ágazat vezetőivel, orosz és külföldi szakértőkkel. Kirill Komarov, az orosz óriásvállalat vezérigazgató-helyettese a magyar beszállítókra is kitérve elmondta, hogy Paks II. építkezéséhez köthetően mintegy 25-30 ezer új munkahely keletkezhet az országban.
Az idén 70 éves orosz atomenergetikai vállalat, a Roszatom kétnapos fórumra hívta Budapesten a téma
szakértőit, az ágazat vezetőit, és az orosz dizájn alapján Oroszországban és külföldön létesülő atomerőművek meglévő vagy potenciális beszállítóit. A rendezvény célja az érintettek közötti nyílt és transzparens
együttműködés fejlesztése volt, a plenáris üléseket és
kerekasztal-beszélgetéseket tartalmazó konferenciaprogram melletti kiállításokon valamennyi érdekelt
vállalat bemutathatta termékeit és szolgáltatásait, és
találkozhatott személyesen is lehetséges ügyfélkörével.

Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgató-helyettese az eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón
elmondta, hogy már most vannak olyan magyar vállalatok, amelyeket bevontak Paks II. beruházásával
kapcsolatos alapozásba, és hogy a jövőben nyílt tenderen választják majd ki beszállítóikat. Az atomerőmű
„lelkét”, a reaktort és a hozzá kapcsolódó speciális alkatrészeket Oroszországban állítják majd elő a szakemberek, de minden más tevékenységhez nyílt pályázat kapcsolódik majd, amelyen bármely cég részt
vehet. A magyar vállalatok nagy előnye a fizikai közel-

ség lesz, hiszen könnyebben tudnak majd munkaerőt
toborozni.
Paks II. beruházásának munkaerőigényével kapcsolatban kiemelte, hogy csak az építkezés jellemzően 4-5 ezer embert foglalkoztat, ehhez jön még az
a létszám, akik a berendezések előállításában vesznek részt. Összességében úgy látják, hogy minden, az
atomerőmű-építéshez közvetlenül kapcsolódó munkahely további 4-5-öt generál, ezért az építkezéshez
köthetően 25-30 ezer új munkahely létrejöttével számolnak.
Folytatás a 3. oldalon.
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Véget értek a külföldi közmeghallgatások
Az új atomerőművi blokkok környezetvédelmi engedélyezésének nemzetközi
szakaszában 9 külföldi közmeghallgatást is rendeztek az ősz folyamán. A nyilvános fórumok tapasztalatairól a projekttársaság kommunikációs igazgatóját,
Mittler Istvánt kérdeztük.
– Hol és miért került sor külföldi közmeghallgatásokra és szakértői konzultációkra?
– A nyílt kommunikáció jegyében
még 2012-ben, az előzetes konzultáció
során 30 európai ország kapott meghívást az eljárásba, közülük 11 állam
jelezte részvételi szándékát, név szerint
Ausztria, Csehország, Horvátország,
Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Málta, Németország, Görögország
és Szerbia. Görögország és Málta kivételével mindegyik bejelentkezett ország
kifejezte igényét szakértői konzultációra,
közmeghallgatásra vagy mindkettőre.
A Környezeti Hatástanulmány megismerhetőségének érdekében elkészítettük, és az mvmpaks2.hu oldalon (a magyar verzióval együtt) elérhetővé tettük a
teljes 2200 oldalas dokumentáció angol
nyelvű változatát. A közérthető összefoglalót és a nemzetközi fejezetet az adott
országok nemzeti nyelvére is lefordítottuk, így azok a honlapunk angol nyelvű
verziójáról letölthetők németül, szerbül,
szlovákul, ukránul, szlovénül, románul,
csehül és horvátul is.
A környezetvédelmi engedélyezés
2014. december 19-én vette kezdetét,
amikor a projekttársaság benyújtotta
engedélykérelmét és az említett Környezetvédelmi Hatástanulmányt az illetékes
hatósághoz. A magyarországi közmeghallgatásra 2015. május 7-én került sor
Pakson, ezt megelőzően pedig az atomerőmű környezetében lévő 41 településen
szerveztünk tájékoztató fórumokat, ahol
a lakosságot informáltuk a Környezeti
Hatástanulmány (KHT) eredményeiről,
és felhívtuk a figyelmet a közmeghallgatásra. Ezzel párhuzamosan az említett
41 település minden háztartásába ingyenesen eljuttattunk egy-egy összefoglaló
kiadványt, amely beszámolt a projekt
aktualitásairól és a KHT-ról. Ezt a kiadványt országosan is terjesztettük három
hetilap és egy napilap mellékleteként,
valamint az ország minden megyei napilapjában egyoldalas összefoglaló cikket
is megjelentettünk. A külföldi fórumok
szervezése, a bejelentkezett országokkal
szükséges kapcsolattartás a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának feladata volt.
– Milyen fő programpontjai voltak
egy-egy külföldi közmeghallgatásnak?
– A közmeghallgatásokon több mint
húszfős magyar delegáció vett részt, köztük például vegyészek, mérnökök, kommunikációs szakértők. A magyar felet a
Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya, a Baranya Megyei Kormányhivatal (mint illetékes hatóság), az Országos Atomenergia Hivatal,
a Kormánybiztosi Hivatal, a Paksi Atom-

erőmű és a Paks II. projekttársaság szakértői, vezetői képviselték. Az események
elején, a moderátor megnyitója után a
Környezetmegőrzési Főosztály képviselője köszöntötte az érdeklődőket, majd
az illetékes hatóság vezetője, dr. Horváth
Zoltán kormánymegbízott úr ismertette
a környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyamatát. Ezt követően dr. Aszódi
Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos
előadásában bemutatta a Paks II. projektet, a létesítés és üzemeltetés környezetre
gyakorolt hatásait, a biztonsági paramétereket, valamint a radioaktív hulladékok
és kiégett fűtőelemek kezelését. A prezentációt minden esetben a kérdések és
észrevételek megválaszolása követte. Itt
bárki felszólalhatott, a rendezvényeket
addig nem zárták le, amíg nem hangzott
el minden kérdés, észrevétel, illetve amíg
azokra nem válaszolt a magyar szakértői
delegáció.
– Mik voltak a leggyakrabban felmerülő kérdések, témák?
– Szinte mindegyik közmeghallgatáson felmerültek a nukleáris biztonsággal
kapcsolatos kérdések, de visszatérő téma
volt az új blokkok Dunára gyakorolt hatása, valamint a radioaktív hulladékok
és kiégett fűtőelemek kezelése is. Fontos
megemlíteni, hogy számos olyan kérdés
is elhangzott, ami nem tartozik a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz
(pl. az új blokkok által termelt villamos
energia ára), de természetesen a magyar
delegáció ezeket is megválaszolta.
– Milyen tapasztalatokkal gazdagodott a Paks II. projekttársaság a külföldi
közmeghallgatások során?
– A nyilvános fórumok alapvetően
nyugodt, barátságos hangulatban zajlottak, bár Münchenben az atomellenes
aktivisták vehemensebb, látványosabb
módon is kifejezték véleményüket: egy
úr felszólalása végén levette atomellenes
felirattal ellátott pólóját, és a magyar delegáció asztalára helyezte. Egy másik aktivista műanyag emberi koponyát emelt
fel a nézőtéren, majd később – nem
tudni, miért – buborékfújásba kezdett.
Ezektől az elszórt kivételektől eltekintve azonban a közmeghallgatásokra – a
szakértői konzultációkhoz hasonlóan – a
szakmaiság, a higgadt párbeszéd volt a
jellemező. Érdemes azt is megemlíteni,
hogy a leghosszabb közmeghallgatás a
már említett müncheni volt: az első napon 11:00-től 22:30-ig, másnap pedig
9:00-től 15:15-ig tartott, azaz a kétnapos
rendezvény a szünetekkel együtt mintegy
18 órát ölelt fel. Ezzel szemben a legrövidebb közmeghallgatásra Ljubljanában
került sor: itt mindössze másfél óráig
tartott a rendezvény, dr. Aszódi Attila

kormánybiztos úr részletes előadása után
csupán egyetlen kérdés merült fel. Románia – a többi országtól eltérően – három közmeghallgatásra is igényt tartott:
szeptember 2 8-án Nagyváradon, másnap
Temesváron, majd október 14-én Bukarestben.
– Sokan voltak kíváncsiak a rendezvényekre?

Mittler István

– A közmeghallgatásokon főleg civil
szervezetek, önkormányzatok munkatársai, képviselői jelentek meg, de az érdeklődők száma sehol sem érte el a száz
főt, átlagosan 20-50 résztvevő volt kíváncsi a rendezvényre. Talán a legnagyobb
meglepetés Münchenben ért minket,
ott ugyanis a kifogástalan szervezés és
előzetes elképzeléseink ellenére – szem
előtt tartva a német közvélemény alapvetően atomellenes hozzáállását – a több
száz fős teremben mindössze 20-30 érdeklődő jelent meg, a közmeghallgatás
másnapi folytatásán pedig csupán 7-8
fő vett részt. Az érdeklődők száma azonban nem elég az érdeklődés mértékének
megítéléséhez. A bécsi és a müncheni
rendezvényen ugyanis – a moderátor által ismertetett szabályok szerint – a felszólalókra nem vonatkozott időkorlát, és
bármennyi kérdést feltehettek. Így fordulhatott elő, hogy a 18 órás müncheni
rendezvény jelentős részét egyetlen felszólaló, a nemzetközi atomenergia-ellenes fórumokról jól ismert Oda Becker
kérdései és azok megválaszolása tette
ki. A magyarországi szervezetek közül a
Greenpeace volt egyébként a legaktívabb,
Perger András, a zöldszervezet klíma- és
energiakampány-felelőse csaknem mindegyik közmeghallgatáson felszólalt.

– Milyen visszhangja volt a külföldi
közmeghallgatás-sorozatnak?
– Fontosnak tartottuk, hogy a nemzetközi szakasz jelentős mérföldköveinek
számító eseményekről folyamatosan tájékoztassuk a hazai közvéleményt is. Ennek
érdekében már a rendezvénysorozat előtt
számos országos médiumnak adott interjút dr. Aszódi Attila a témában. Az első
közmeghallgatástól kezdve folyamatos
tájékoztatást nyújtottunk honlapunkon,
Facebook-oldalunkon, valamint kormánybiztos úr is rendszeresen közölt friss
bejegyzéseket október elején indult blogján (aszodiattila.blog.hu). Több helyszínre is meghívtunk hazai újságírókat, valamint legtöbbször az MTI helyi tudósítója
is készített összefoglalót az eseményekről.
Élve a közmeghallgatás nyilvános jellegéből adódó lehetőséggel, több magyar
újságíró is úgy döntött, hogy részt vesz
valamelyik közmeghallgatáson. A rendezvények zömén az adott ország helyi
vagy országos médiumai is megjelentek,
Ljubljanában egy rögtönzött sajtótájékoztatóra is sor került. A hazai és nemzetközi médiában megjelent tudósítások, összefoglalók – néhány, a projekttel
szemben eleve kritikusabb hangot megütő sajtóorgánumtól eltekintve – tárgyilagosak, tényszerűek voltak.
– Mi az engedélyezési folyamat következő lépése?
– Mindegyik
közmeghallgatáson
részt vett az engedélyező hatóság, a
Baranya Megyei Kormányhivatal delegációja. Az elhangzott véleményeket,
kérdéseket és az azokra adott válaszokat
a hatóság megvizsgálja, és dönt azok befogadhatóságáról. Ez szerepelni fog az
engedélyezési folyamat lezárását jelentő
hatósági határozatban is. Tehát elmondhatjuk, hogy a külföldi fórumok is igen
hasznos tapasztalatokkal járultak hozzá
az új blokkok létesítésével kapcsolatos
engedélyezési eljáráshoz, mindemellett
pedig nemzetközi szinten is részletes és
hiteles tájékoztatást tudtunk nyújtani a
paksi kapacitásfenntartás céljáról és fejleményeiről.

Tartja a menetrendet a Paks II.
„Meggyőződésem, hogy a paksi kapacitásfenntartási projekt ellátásbiztonsági, versenyképességi és klímavédelmi szempontból is szükséges. A kormányközi egyezmény
megkötése óta további két ügyben kaptunk
zöld lámpát Brüsszeltől – idén áprilisban az
Európai Unió jóváhagyta az üzemanyagellátási szerződést, szeptemberben pedig
Brüsszel arról értesítette a Magyar Kormányt, hogy a Paks II. beruházás energiapolitikai, klímapolitikai, energiabiztonsági
és nukleáris biztonsági szempontból is
megfelel az Euratom-szerződésben foglalt
célkitűzéseknek. Minden kérdésben, így a

beszerzési és állami támogatási kérdésekben is folyamatosan a bizottság rendelkezésére álltunk, minden felvetett kérdésre
válaszoltunk. Ezt fogjuk tenni a jövőben is.
Jelenleg a paksi két új atomerőművi blokk építésének előkészítése zajlik.
Az Európai Bizottság 2015. november 19-i
állásfoglalása, a kötelezettségszegési el
járás megindítása nem tartalmaz olyan
elemet, amely ezt az előkészítési munkát
befolyásolná. Az eredeti menetrend szerint
dolgozunk tovább, a felmerült kérdéseket
pedig tárgyalásos úton tisztázzuk Brüsszellel.” Aszódi Attila (www.aszodiattila.blog.hu)
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Földtani mozgások
nyomában

Fotó: Bacs Ágnes

Fotó: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójának
látogatása a Paksi Atomerőműben

A Nukleáris Energetika és Ipar Veteránjainak
Nemzetközi Szövetsége az erőműben

Regionális terjeszkedés

MVM Partner siker a szlovén AHV-tenderen
Az MVM Partner Zrt. a regionális terjeszkedés keretén belül stabil résztvevője a tevékenysége által lefedett országokban meghirdetett tendereknek. Az utóbbi hetekben két szomszédunk is lefolytatott beszerzési eljárást az átviteli hálózat veszteségeinek pótlására. A horvát rendszerirányító által 2016-os szállításra kiírt felhívásra az MVM
Partner Zrt. horvát leányvállalata adott be ajánlatot, melynek kiértékelése még folyamatban van. A verseny nagyon
szoros, a helyben lévő állami energiavállalat természetes adottságainak köszönhetően előnyösebb helyzetben van
az ajánlatadás során – végleges eredmény decemberben várható.
A horvát helyzettel ellentétben lezárult a nyertes szállítók kiválasztására irányuló procedúra a szlovén rendszerirányító
által szervezett tenderen. Ebben az eljárásban a szlovén ELES
d.o.o. hároméves időtávra kívánt beszerezni villamos energiát. A versenyeztetésből az MVM Partner Zrt. győztesen került
ki, és a meghirdetett beszerzési mennyiség 60%-ára elnyerte
a szállítási jogot. A magyar piaci árszint felett értékesített,
2016 januárjától 2018 decemberéig tartó, három évre vállalt
szállítás értéke meghaladja a 3 milliárd forintot. Az MVM
Partner Zrt. hazai piacvezető szerepére, valamint professzio-

nális, nemzetközi multinacionális energetikai vállalatoknál tapasztalatot szerzett szakembergárdájára alapozva
2010-ben kezdte meg a regionális nagykereskedelem kialakítását. Mára már Magyarország mellett 12 európai országban végez kereskedelmi tevékenységet, melyek közül
Szlovénia az első körös terjeszkedés egyik fontos célpiaca
volt.
Szlovéniában további tenderek meghirdetése várható
a 2017-es, valamint a 2018-as évek vonatkozásában, ahol
az MVM Partner Zrt. tovább növelheti piaci részesedését.

Budapesten az Atomex-Europe
Folytatás az 1. oldalról.

Fotók: Kiss G. Péter

Dr. Aszódi Attila kormánybiztos elmondta,
hogy az idei év feladata a környezetvédelmi
engedélyeztetés és az erőmű tervezésének
megkezdése volt, s jövőre is ez folytatódik, hiszen hatalmas, legalább hároméves előkészítő
munkáról van szó. Az Európai Bizottság (EB)
Paks II.-re vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban közölte, hogy mióta 2013 végén a magyar kormány tájékoztatta az EB-t a paksi
bővítéssel kapcsolatos tervekről, azóta folyamatos a kapcsolat, a magyar kormány mindig készen áll arra, hogy a bizottság kérdései-

re válaszoljon, s ahogy korábban is, sikerül
majd a vitatott pontokat átbeszélni, azokban
megegyezni.
Meggyőződése, hogy a Paks II. blokkjai állami támogatás nélkül, piaci alapon működhetnek majd.
A kormánybiztos hozzátette: a beszállítókkal kapcsolatban azt tűzték ki célul, hogy a
projekt értékében 40%-os legyen majd a hazai részvétel. Elsősorban építőipari tevékenységben, gépészeti és villamos szerelési munkákban számítanak magyar részvételre, de
vannak olyan hazai cégek, amelyek képesek
berendezéseket is készíteni és beszállítani.

Az orosz atomenergetikai ipar 70 éves
jubileumi emlékérmét vehette át Pónya
József, a Paksi Atomerőmű első vezérigazgatója az Atomex-Europe 2015 konferencián a két ország atomipara közti
hosszú együttműködésében betöltött
személyes közreműködéséért. A rendezvényen kitüntették a Központi Fizikai Kutatóintézet volt igazgatóját, Gadó Jánost
és a Budapesti Műszaki Egyetem profes�szorát, Szatmáry Zoltánt is.

Újabb szakaszához érkezett a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. nagy aktivitású hulladékok
végleges tárolójával kapcsolatos programja a
Nyugat-Mecsekben. A terepi munka most egy
kutatóárok kialakításával folytatódik. A szakemberek egy 700 méter hosszú, átlagosan 3,5
méter széles, 2-6 méter mély árok kialakítását
kezdték meg november közepén. Célja, hogy a
geológusok felmérjék, milyen felszín alatti mozgások zajlottak le a területen az elmúlt évezredekben, ezzel is minél több információt gyűjtve
a Bodai Aleurolit Formáció (BAF) környezetéről.
A kiégett fűtőelemek és nagy aktivitású
hulladékok végleges elhelyezésére a kétezres
évek elején indult program egyik legfontosabb
alappillére, hogy az illetékesek megbizonyosodhassanak arról: amellett, hogy a BAF, azaz az
itt található agyagkő igen jó vízzáró tulajdonságokkal rendelkezik, környezete megfelelően
stabil geológiai formáció. Vagyis nem voltak
és nem is várhatóak olyan földtani mozgások,
amelyek egy biztonságos tároló megépítését
kizárnák. Ehhez szükséges a felszín alatti rétegek mostani feltérképezése is.
Azt persze fontos hangsúlyozni, hogy még
hosszú évtizedek vizsgálatai szükségesek a
létesítmény kiépítéséhez. Amennyiben meglesz a megfelelő társadalmi támogatottság, és
a kutatási eredmények minden kétséget kizáróan bizonyítják a leendő lerakó helyszínének
alkalmasságát, legkorábban a 2060-as évek
közepén, a Nyugat-Mecsek egy későbbiekben
kijelölendő pontján nyílhat meg a végleges
mélységi tároló a hazánkban keletkező nagy
aktivitású hulladékok elhelyezésére.

Bánki András

Orosz operasztárok a
Zeneakadémián
„Az Orosz Kultúra Napjai Magyarországon” rendezvénysorozat részeként, az Atomex-Europe 2015 fórum programjaként a moszkvai
Bolsoj és a szentpétervári Mariinszkij Színház operatársulatainak
világhírű szólistái adtak gálakoncertet a Zeneakadémia Nagytermében 2015. november 30-án. Fellépett Albina Sagimuratova
szoprán és Irina Makarova mezzoszoprán – mindketten a Bolsoj
művészei –, Dmitrij Voropajev tenor, valamint Roman Burdenko
bariton – a szentpétervári Mariinszkij Színház szólistái.
A koncerten a MÁV Szimfonikusokat Alim Sahmametjev vezényelte, a műsorban pedig az operairodalom gyöngyszemei voltak
hallhatóak. Mozart, Csajkovszkij, Verdi, Donizetti, Puccini, Bizet
műveiből csendültek fel áriák.

4

2015. december

Fotók: Bodajki Ákos

Mozgalmas évet zár az Atomenergetikai Múzeum

Közel 14 ezer látogató, a legnagyobb látogatói létszámot jegyző rendezvény, négy, országos programsorozathoz kötődő nagyrendezvény, látogatók óvodástól
nyugdíjasig – mindezek fémjelzik az Atomenergetikai
Múzeum 2015. évét.
A több mint 3 és fél évvel ezelőtt megnyílt múzeum
számára a 2015. év eseménydúsra sikerült. A múzeum
fő tevékenységi körén kívül, a csoportos és egyéni látogatók fogadásán túl, olyan programoknak is otthont
adott, amelyek a múzeum világát tematikusan mutatták meg a látogatóknak.
Az év első felében, illetve az új tanév elejétől az általános iskolák 7. osztályosainak szóló kihelyezett fizikaórák zajlottak közel 500 diák részvételével. Ugyancsak
általános iskolásokat várt a múzeum 2 x 1 hetes nyári táborába. Ez idő alatt a gyerekek a múzeummal, az
atomerőművel és a várossal is megismerkedtek, valamint Balatonfüredre és Tihanyba is kirándultak.
A múzeumpedagógiai programot kiterjesztve a kisebbekre, óvodásprogram indult a 2015. tanév elejétől,

amelynek keretében a város és a környező települések
nagycsoportosai érkeznek a délelőtti foglalkozásokra.
Ehhez kapcsolódott az „Óvodapedagógusok napja” rendezvénye, amikor is bemutatóprogram keretében óvónők is megismerhették a foglalkozás menetét.
„A múzeum 2015-től kiemelten törekszik arra, hogy
minden korosztályhoz közelebb hozza a múzeumok
világát. Családok és gyermekek számára is igyekszik
változatos programot szervezni, a diákoknál pedig azt
elérni, hogy a múzeumra ne kötelező iskolai programként tekintsenek, hanem kulturális, ismeretátadó, egyben szórakoztató színtérre” – fejtette ki Enyedi Bernadett, a múzeum vezetője.
A családok számára szervezett programok közül a
Múzeumtól múzeumig – vonattal rendezvény emelkedik ki, amely a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
zajlott több mint 300 fő részvételével. A város és az
atomerőmű múzeuma között régóta tervezett együttműködés valósult meg, és nyújtott minden résztvevő
számára különleges élményt.

Rejtély a múzeumban

Fotó: Bodajki Ákos

Vetélkedő paksi középiskolásoknak

„Rejtély a múzeumban” címmel kalandjátékra hívta az Atomenergetikai Múzeum (AEM) a paksi középiskolákat. A Múzeumok Őszi Fesztiválja 16+ múzeumi találkozások témaköréhez kapcsolódó programmal
véget ért az AEM négyrészes rendezvénysorozata.
„Ellopták az atomerőmű alapkövének fedelét!” Vajon ki a bűnös, és
hová lett a múzeum értékes tárgya?
– ezeket kellett kideríteniük a négy
iskola 20-20 diákjából álló csapatoknak az AEM-ben. A megoldáshoz egy rövidfilm megtekintésén
keresztül vezetett az út; a csapatok

az atomenergetikához, az atomerőműhöz és a múzeumhoz kapcsolódó teszteket töltöttek ki, majd a
kalandjáték nyomkeresős részét
oldották meg, ezzel felderítve a kiállítási tárgy helyét.
A program fontos részeként tárlatvezetést is kaptak a diákok, mely

az atomerőmű- és múzeumismereti kvíz megoldásában segítette a
versenyzőket. Az itt szerzett tudás,
legyen szó akár az atomerőművel,
akár a múzeummal kapcsolatos
információkról, a feladatok megoldásán keresztül hasznosultak,
miközben a diákok egymást segítve közösségi élményekkel gazdagodtak.
A rendezvény – igazodva az
országos tematikához – kimondottan a középiskolás korosztályra
fókuszált, őket vonta be játékos, a
szokványostól eltérő formában a
múzeum világába.
A részt vevő középiskolák közül
(Balogh Antal Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium, I.
István Szakképző Iskola, Paksi Vak
Bottyán Gimnázium) a közel három
órán át zajló, jó hangulatú vetélkedést szoros küzdelemben az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium csapata nyerte.
Ezzel a rendezvénnyel befejeződött az AEM 2015-ös fesztiválprogram-sorozata. A széria alatt mindegyik korosztály megtalálhatta a
számára legérdekesebb múzeumi
programot.

A város középiskolái számára pedig novemberben
Rejtély a múzeumban címmel vetélkedőt szerveztek,
ahol a diákok fejtörők, kvízek és kalandos nyomozás során juthattak el a megoldásig, az alapkő fedelének megtalálásáig.
Hagyományteremtő céllal valósult meg az a közönségtalálkozó is, amelyre az atomerőmű múltja, jelene
szempontjából kiemelkedő személyiségeket látott vendégül a múzeum. A szakmai párbeszédet is lehetővé
tevő, valamint a 40 évvel ezelőtti eseményeket is felidéző programon októberben Szabó Benjamin és Neukum
Zoltán vett részt.
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium felkérésére a múzeum bemutatkozott a „Kutatók napja” rendezvény
keretében, november utolsó napjaiban pedig lezajlott
a múzeum működésének és a szakmai munka megítélésének szempontjából legfontosabb esemény, a felügyeleti szemle is.
A sikeres év után újult erővel és új célokkal készül a múzeum összeszokott csapata a következő év kihívásaira.

Ünnepi kiadvány

NEGYVEN ÉV KRÓNIKÁJA
PAKSI ATOMERŐMŰ VÁLLALAT - MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 1975-2015

Az atomerőmű építését és üzemeltetését feldolgozó
könyvek sora újabb kötettel gyarapodott. A „Negyven év krónikája” című reprezentatív kiadvány
1975-től napjainkig szedi csokorba az adott év legfontosabb eseményeit. A kötetet dr. Bencze Géza
és Beregnyei Miklós, az Atomenergetikai Múzeum
munkatársai szerkesztették. A borítót Vincze Bálint tervezte, a korrektori feladatok Patyi Orsolyára hárultak, a szép tördelés pedig Szabó Szabolcs
munkáját dicséri. Hamvas István vezérigazgatói köszöntőjében a következőket írja: „Kiadványunk segít a múlt felidézésében, ösztönöz minket, és erősíti
tudatunkat abban, hogy képesek vagyunk elődeink
teljesítményére.”
Beregnyei Miklós
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A Szaúdi Villamos Művek látogatása az MVM Csoportnál és partnereinél
Magyarország és Szaúd-Arábia energetikai szereplőinek együttműködése újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A nukleáris egyezmény aláírása és az MVM Csoporthoz tartozó MVM OVIT szaúdi cégalapításával kapcsolatos megállapodás után most a Szaúdi Villamos Művek – Saudi Electricity Company (SEC) – szakértői látogattak el Magyarországra, hogy betekintést nyerjenek az MVM Csoport és partnereinek erőművi tevékenységébe. A látogatást a szaúdi fél kezdeményezte, miután
a nyár elején elindították a SEC-nél az úgynevezett „best practice” programot, amelynek célja, hogy a világ vezető országaiban alkalmazott technológiákat és működtetési módszertanokat megismerhessék a szaúdi szakemberek. A SEC ennek a programnak a segítségével kívánja fejleszteni és optimalizálni saját működését.
valamint a meghatározó hagyományos
és alternatív erőművek működését.
A szakemberek négy héten át tartózkodtak Magyarországon. Ez idő alatt
ellátogattak a különböző erőművekbe, megismerkedtek az ott alkalmazott
munkabiztonsági, erőmű-hatékonysági,
költséggazdálkodási és egyéb fontos területekkel és alkalmazott módszertanokkal. A program folytatása a magyar
szakemberek szaúd-arábiai látogatása
lehet, amelynek során a magyar delegáció résztvevői fogják kiértékelni a szaúdi erőművekben alkalmazott módszertanokat, és tehetnek javaslatokat azok
optimalizálására. Erre várhatóan jövő
év első felében kerülhet majd sor.

Fotó: Bodajki Ákos

Hatalmas elismerésnek számít, hogy
Magyarország és azon belül az MVM
Csoport és partnerei lehetőséget kaptak
a programban való részvételre. A világ
egyik legnagyobb energetikai cégének
számító SEC ezzel a lépéssel nyit a magyar energetikai ipar felé, melynek a
későbbiek során remélhetőleg még sok
pozitív eredménye lesz.
A mostani program keretében 10 szaúdi vezető szakembernek mutatták be a
magyar energetikai ipar helyét és szerepét Európában, az MVM és tagvállalatainak – köztük a Paksi Atomerőműnek
– tevékenységét Magyarországon, a Budapesti Műszaki Egyetem Nagyfeszültségű Labor képzési és tesztfolyamatait,

Több mint százmillió forint hátrányos
helyzetű gyermekeknek az MVM-től

Junior Prima díj
a legtehetségesebbeknek

Fotó: MVM

Nyolcadik alkalommal rendezte meg
az MVM Partner Zrt. az Élménynapot,
amelyhez 2011-ben az MVM Zrt. is csatlakozott. Az esemény célja, hogy felejthetetlen élményt szerezzen a tartósan
beteg, értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű, de
egészséges gyermekeknek.
A rendezvényen a két energetikai
társaság tíz gyermekeket segítő alapítványnak nyújtott át adományt összesen
102 000 000 forint értékben.
Adományban részesült az Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, a Motivál-Ló Alapítvány,
a Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért
Egyesület, a Gondolkodj Egészségesen!
Alapítvány, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, a Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház,
a Semmelweis Egyetem I. és II. számú
Gyermekgyógyászati Klinika, valamint
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület.

„Az MVM kiemelt gazdasági szerepe
mellett társadalmilag is fontos szereplő, ezért komoly figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására.
Az Élménynapon mintegy 100 önkéntes
munkavállalónkkal együtt gondoskodtunk
arról, hogy a gyerekek és családtagjaik egy
napra megfeledkezhessenek a problémáikról” – mondta dr. Bentzik Réka, az MVM
Zrt. megbízott kommunikációs igazgatója
a rendezvényen.
Bally Attila, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a társaság idén
már nyolcadik alkalommal rendezte meg
az Élménynapot, az évek során pedig több
százmillió forint támogatást nyújtott azoknak az alapítványoknak, amelyek emberfeletti munkát végeznek a sérült és hátrányos helyzetű gyermekekért. Hozzátette,
a tíz szervezet többek között betegellátó
eszközök pótlására, speciális orvosi műszerek beszerzésére, épületek felújítására,
illetve alapvető tevékenységének fenntartására fordítja majd az összeget.

Fotó: Bodajki Ákos

Közel 800 beteg és hátrányos helyzetű gyermek töltött el együtt egy felejthetetlen
napot a Millenáris Parkban az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MVM Partner
Zrt. közös rendezvényén. Az Élménynapon a gyermekeket segítő alapítványok több
mint 100 millió forint adományban részesültek.

Az idei volt a nyolcadik alkalom, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
díjazta azokat a fiatal zeneművészeti tehetségeket, akik a jók között is a legjobbak. A Junior Prima díj tíz nyertese a rangos szakmai elismerésen túl kétmillió forintos támogatásban is részesült.
Neves szakmai zsűri választotta ki a
jelöltekből azt a tíz fiatal magyar zeneművészt, akik idén elnyerték a Junior
Prima díjat. A Művészetek Palotájában tartott gálán elismerésben részesült Kiss Péter zongoraművész, Szabó
Marcell zongoraművész, Szajkó Géza
hegedűművész, Kruppa Bálint hegedűművész, Kokas Dóra gordonkaművész,
Mohai Zsófia oboaművész, Pálfalvi Tamás trombitaművész, Tóth Bálint kürtművész, Wettl Mátyás zeneszerző és
Oláh Krisztán jazz-zongora művész.
„Fontosnak érezzük, hogy minél
több igazi tehetség nyerjen elismerést,
hogy a most díjazott fiatal zenészek
hazánkban olyan méltatást kapjanak,
amelyet a kiváló teljesítményükért
megérdemelnek” – mondta a díjátadón
Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-ve-

zérigazgatója. Hozzátette, a társaságcsoportnak a társadalomban betöltött
szerepénél fogva kötelessége, hogy
szponzorációs tevékenységével részt
vegyen a társadalom szellemi értékeinek megteremtésében és megőrzésében.
A díjak odaítélésében közreműködő
nívós zsűrit olyan kiválóságok alkották,
mint dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia
rektora, Szenthelyi Miklós Kossuth- és
Liszt-díjas hegedűművész, Dráfi Kálmán Liszt-díjas zongoraművész, Devich János Liszt-díjas gordonkaművész, érdemes művész, Fekete Gyula
Erkel-díjas zeneszerző, Binder Károly
Erkel-díjas zongoraművész, Boldoczki Gábor Liszt- és Junior Prima díjas
trombitaművész és Jakobi László gordonkaművész, hangversenyrendező.
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Sport
Kapitányként is irányító
– Mikor és miért kezdtél el sportolni?
– Mivel a szüleim is aktívan sportoltak, profi szinten is, ezért már a véremben volt a sport iránti vágy. Egész kis
koromban, már óvodásan el is kezdtem
rúgni a bőrt. A kosárlabda 11-12 évesen
kezdett el érdekelni, akkor mentem el
az első edzéseimre. Eleinte pár évig még
párhuzamosan ment a focival, aztán később választani kellett, és így maradtam
végül a kosárpályán.
– Mi az, amit szeretsz benne?
– A kosárlabda nem véletlenül az
egyik legnépszerűbb csapatsport az
egész világon. Tetszik, hogy pörgős, látványos, hogy sokoldalúságot igényel, na
és persze, hogy sokféleképpen túl lehet
járni az ellenfél eszén.
– Hogy néz ki egy átlagos napod?
– Nem túl változatosan. A különbség nagyjából annyi, hogy egy vagy két
edzés van-e az adott napon. Ez persze
az élsporttal együtt jár, a lényeg, hogy
szeretem csinálni. Másra nagyon nem
jut idő, úgyhogy azt jobbára otthon töltöm el, főleg edzések előtt vagy között.
Este pedig a barátnőmmel, Mariannal
leülünk a kanapéra, és megnézünk egy
sorozatot vagy filmet. Lényegében a lakás, csarnok, étterem, bolt négyszögben
közlekedek.

Hírek
Cselgáncs – Pupp Réka az ősszel
második Európa-bajnoki érmét is megszerezte: a szeptemberi junior kontinensarany után novemberben a 23 év
alattiak versenyén küzdötte fel magát
a dobogóra. A 19 esztendős paksi lánynak Pozsonyban bronzérem került a
nyakába.
Kosárlabda – Kiélezett küzdelem,
izgalmas meccsek, látványos játék.
A tavalyi bronzérmes ASE a férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának élmezőnyében foglal helyet, nagy a csata a szombathelyi Falcóval és a szolnoki
Olajjal. A december 18-i, idei utolsó
meccs után január 9-én a MAFC látogat
el Paksra, érdemes lesz kimenni!
Labdarúgás – A tizenkét csapatos
labdarúgó-bajnokság félidejét elhagyva a Paksi FC acélosan tartja dobogós
helyét, a Ferencváros mögött második
a tabellán. A két hónapos téli szünetet
követően február 13-án futnak ki ismét
a gyepre a játékosok, ahol a huszadik
fordulóval megkezdik a tavaszi szezont
a 33 körös hazai első osztályban.

– Mennyit töltesz Pakstól távol egy
szezonban?
– Előre tervezni programokat igazából nincs lehetőség, egyedül karácsonykor van hosszabb szünet, de az
a pár nap általában a családról szól.
Esetleg a meccsek utáni pihenőnapon
jut idő a kimozdulásra, a barátokkal,
családdal való találkozásra, de sokszor
azok a napok ténylegesen csak a pihenésről szólnak. Összességében kevés
időt töltök távol Pakstól, de a nyári szünet alatt azért van elég idő behozni a
lemaradásokat.
– Csapatkapitányként
mennyivel
kell többet vállalnod, mint „egyszerű”
játékosként?
– A csapatkapitányi szerepkörnek
megvannak a maga sajátosságai, amelyeket próbálok én is szem előtt tartani
és a gyakorlatba átvinni. Fontosnak tartom, hogy a csapaton belül meglegyen az
összhang, a jó hangulat, és a kellő kohézió. Ehhez az is kell, hogy ne csak a pályán lássuk egymást, hanem azon kívül
is érjék különböző ingerek a társaságot.
Emellett az edző és a csapat közötti kommunikációban vállalok nagyobb szerepet, hiszen a csapat sikeres működését
illetően ez is kulcsfontosságú lehet.
– Mivel tudsz feltöltődni? Mit csinálsz
a pályán kívül?
– A szezon alatt eléggé be vannak
határolva a lehetőségek. Ami számomra fontos, az a jó otthoni légkör, hogy ne
csak az üres lakás várjon, és ez szerencsére nálam meg is van. Elsősorban nekem ez jelenti a feltöltődést. Hétköznap
ez jobbára az edzés/munka utáni időszak, ilyenkor tudunk többet foglalkozni
egymással Mariannal. Ha pedig a hétvégén adódik egy szabadnap, akkor próbálunk keresni valamilyen programot,
hogy ne csak a négy fal között legyünk.
Továbbá a csapattársakkal is el szoktunk
menni kávézni, olykor vacsorázni is, ami
szintén jó hatással van a hangulatra. Természetesen igazi feltöltődést a nyári időszak hoz, amikor lehetőség van hosszabb
kikapcsolódásra. Ilyenkor a vízpartokat
keressük, főleg a Balatonhoz járunk sokat, és ha úgy adódik, akkor egy tengerpartot is kinézünk magunknak. Továbbá
előkerül a focilabda és a teniszütő is,
csak legyen ellenfél, akit meg lehet verni.
– A profi sport után mivel szeretnél
foglalkozni?
– A Pécsi Tudományegyetem kereskedelem és marketing szakát végeztem
el, ugyanis a gazdasági vonal az, ami
még érdekel. Remélem, a jövőben lesz
is lehetőségem foglalkozni vele, akár a
sporthoz közel maradva is.

Fotó: Molnár Gyula

Kovács Ákos az ASE kosárcsapatában irányítói poszton játszik, tavaly
bronzérmet szerzett az együttessel. Az idei szezonban a csapat kapitányaként tör a csúcsra.

– Mitől jó egy csapat és egy edző?
– Nehéz megmondani, hogy mitől
lesz sikeres egy csapat, nagyon sok apró
tényezőn múlik. Alapvető, hogy a játékosok tudjanak egymásért küzdeni és az
edzővel való viszonyuk is egészséges legyen. Az edzőknél pedig a szakmaiságon
kívül szerintem a jó pedagógiai érzék a
legfontosabb.
Sok jó csapatban játszottam már,
legjobbat nem is tudnék kiemelni, az
edzőimnél viszont többet is. Számomra a kecskeméti nevelőedzőim a legjobbak, Szabó László, Ábel József és Lakosa
Zsolt, ők nagy szerepet játszottak abban,
hogy profi játékos lett belőlem, sokat köszönhetek nekik.
– Hogy tetszik Paks?
– Mikor idekerültem, nagyon „kisvárosinak” találtam a légkört, a hangulatot, először furcsa volt, mivel nem ehhez voltam szokva. Aztán ahogy teltek az
évek, egyre jobban megtetszett az itteni
lét, hiszen szinte nincsenek távolságok,
minden könnyen megközelíthető, és
nem utolsósorban a párom is idevalósi,
így társaságom is egyre több lett, szóval

szeretek itt lenni. Azért hiányoznak a
szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek,
például egy hangulatos főtér vagy sétálóutca vagy akár egy mozi.  Tóth Márton
Kedvenc étel: Quesadilla
Kedvenc könyv:
Robert Ludlum: Trisztán árulása; Paulo Coelho: 11 perc
Kedvenc film: Életrevalók, Forrest
Gump, Harcosok Klubja, Gladiátor
Kedvenc sportoló: Roger Federer
Legemlékezetesebb meccs:
2010-es Körmend elleni elődöntő 4.
meccs
Párkapcsolat: 6 éve kapcsolatban
Példakép: Tony Parker
Hobbi: tenisz, foci, sorozatok,
könyvek
Születési idő: 1988. 08. 16.
Tanulmányok:
PTE-KTK Kereskedelem és marketing (egyetemi diploma)
Válogatottság: U16, U18, U20, Universiade-válogatott
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Kultúra
Lemezbemutató koncert

A Baltazár Színház Pakson

A 23. Gastroblues Fesztivál lemezbemutató koncertje előtti sajtótájékoztató
résztvevői ismételten megerősítették: a fesztivál nemcsak a zenéről, az ételekről, a borokról, hanem a testvérvárosokkal létesített kapcsolatok ápolásáról is
szól. A fesztivál kiemelt támogatói, önkéntes segítői, határon túli partnerei, a
borbarát-találkozó borászai, Paks város vezetői, zenészek és a sajtó munkatársai részvételével került sor a nyári programsorozat értékelésére december
5-én Dunakömlődön.

A Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében a paksi közönség is láthatta a december 2-án a fogyatékos emberek világnapja alkalmából rendezett ünnepi eseményen fellépő budapesti Baltazár Színház „Fiúk, lányok” című előadását. Nyitóműsorral
a paksi fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény ellátottjai készültek, ajándékokkal a paksi Szivárvány csoport kedveskedett a megjelent ünneplőknek. A rendezvény végén a vendéglátó Veled is törődünk Egyesület Paks látta vendégül és várta
kötetlen beszélgetésre az ünneplőket.

szerep. Igazi fesztiválhangulatot teremtettek a fellépők, és a fesztiválfoci és a
főzőverseny is nagy népszerűségnek
örvendett. A jótékonyság jegyében a
kóstolójegyek bevételét ezúttal is a viski
magyar óvoda építéséhez ajánlották fel
a szervezők, majd az összeghez a mostani lemezbemutató koncert tombolajegy-bevételét is csatolták.
A sajtótájékoztatón Gárdai György
főszervező, Süli János Paks város polgármestere, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
a testvértelepülések, valamint a borászok képviselői részéről hangzottak el
beszédek, köszöntők, megemlékezések.
Ezt követően a fesztivál hanganyagát
tartalmazó kiadványokat mutatták be.
A program folytatásaként kiváló zenészek léptek színpadra a dunakömlődi
faluházban, többek között az Ismerős
Arcok, Varga János, a Tűzkerék X és a
Szaggató Zenekar.

Gyöngyösiné Nyul Petra

akik maguk is rímeket faragnak. – Nagy
álmunk egy végleges épület, ami csak a
miénk, és nem kell minden foglalkozás
előtt és után autóból ki-be pakolni az
eszközeinket.
Erika és a csoport tagjai mindennemű segítséget szívesen vesznek, mivel
teljesen önellátóan működnek.
Az 1998 januárjában alakult Baltazár
Színház Magyarországon egyedülálló
színházi társulat, mivel színészei értelmi
sérültek. A Baltazár Színház Alapítvány
működésének alapja, hogy előadásaikat
ne ,,ahhoz képest” ítéljék meg, hanem
önmagukért értékeljék. A repertoár színes, mivel a színház megalakulása óta
tizenhárom előadást keltett életre a társulat.
A Baltazár Színház Paksra a „Fiúk, lányok” című előadással érkezett, amelyben Szép Ernő művein keresztül elevenítették fel a harmincas évek világát.
A darabban korabeli sanzonok is felcsendültek.

Lehmann Katalin

A blues, a jazz és a rockzene rajongói jól
tudják, hogy a paksi Gastroblues Fesztivál nyári koncertjeit megörökítő lemezeket minden évben december 5-e környékén mutatják be. Karácsonyra – a
fenti műfajok kedvelői számára – ajándékul is szolgálhatnak a színvonalas zenei összeállítást tartalmazó lemezek.
A lemezbemutató koncert időpontja
részben a 2004. december 5-i, a kettős
állampolgárság engedélyezéséről szóló
népszavazáshoz kötődik. Paks városa
hosszú évek óta rendkívül jó és szoros
kapcsolatot ápol a határon túl élő testvértelepülések lakóival, vezetőivel. Számukra ugyanolyan jelentős esemény a
fesztivál, mint a paksiak számára. Elmondásuk szerint minden évben várakozással és szeretettel látogatnak az
atomvárosba – akár a nyári, akár a lemezbemutató koncertekről esik is szó.
Visszatekintve a július 3–5. között
megrendezett 23. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválra, kiemelhetjük, hogy
az idei évben a női előadóké volt a fő-

– Jókedv és szeretet, ez a két legfontosabb dolog a csoportunk életében
– mondta Pákolitzné Erika, a paksi Szivárvány csoport vezetője. Az egyelőre
még csak klubként működő csoport
tíz-tizenöt fiatal és idős fogyatékkal élő
tagja havonta néhány alkalommal találkozik a paksi TM EGYMI Gazdag Erzsi
Általános Iskola és Kollégium ebédlőjében, hogy aztán jó hangulatban együtt
barkácsoljanak, kézműves alkotásokat
készítsenek. A csoport tagjai nagyon
szeretnek sétálni, kirándulni. Szeretik
a verseket, de vannak köztük olyanok,

A karácsonyi ünnepkör

Decemberi programajánló

Beszélgetés Cserenyecz Katalin paksi néprajzossal

Adventi Kézműves Kirakat nyitja meg kapuit december 12én szombaton a Csengey Dénes Kulturális Központban és az
intézmény előtti parkban, amelyre folyamatosan várják a helyi
és kistérségi kézművesek jelentkezését. Az Adventi Kézműves
Kirakat december 20-án vasárnap este zárja majd kapuit.
***
Rákász Gergely koncertorgonista a paksi Jézus Szíve katolikus templomban december 14-én hétfőn 18 óra kezdettel tartja Illuminations című koncertjét. Jegyek a Csengey Dénes Kulturális Központ jegypénztárában válthatók.

Az év leggazdagabb ünnepköre a karácsony köré csoportosul; ez a karácsonyi, vagy más néven
téli ünnepkör. A Luca-napi szokások, a betlehemezés szokása is évszázadokra nyúlik vissza, de
a hagyományok őrzőinek és tanítóinknak köszönhetően napjainkban is fellelhetőek és ismeretesek ezek a jellegzetesen magyar népszokások.
gombóc először feljött a főzés során, az a név
mutatta meg a jövendőbeli nevét.
– A legismertebb karácsonyi játék a betlehemezés. Hogyan játszották a betlehemezést?
– A betlehemezést általában 16-18 éves fiúk
adták elő. A betlehemi templomot – amely belülről istállónak van berendezve – két angyal hordta. Őket követte Heródes király, József és két-három pásztor. A beköszöntő után általában Jézus
születésének rövid leírása következett, majd József elmondta, hogy miként próbált eredménytelenül szállást szerezni a családjának. A pásztorok hódolni kezdenek a kis Jézus előtt, amelyet a
pásztorok tréfás vetélkedése követ.
– Miért fontos, hogy a népszokások, néphagyományok jelen legyenek a hétköznapokban és
ünnepnapjainkon?
– Nagyon fontos, hogy őseink hosszú idők során felhalmozott értékes és hasznos tudását ne
felejtsük el, mert azok a mai, modern körülményekhez igazítva segíthetnek a jelen problémáinak megoldásában, a nemzet saját kincsei ezek.

Lehmann Katalin

XII. Márton-napi újboráldás
Közel háromszázötven vendég kóstolhatta a megáldott újbort november 7-én a Sárgödör téren a XIII. Márton-napi újboráldáson.

Fotó: Wollner Pál

– Milyen Luca-napi szokásokat ismerünk?
– Nemcsak Luca, de Borbála napjához is rengeteg termékenységvarázsló eljárás kapcsolódik.
Országszerte úgy tartották, ha ezeken a napon
a nők varrnak, akkor bevarrják a tyúkok fenekét, ha fonnak, akkor Luca vagy Borbála bedobja az orsót az ablakon, így a fonal kóccá válik,
rátekeredik a marhák lábára, amitől azok megsántulnának. Söpörni sem volt szabad, mert
akkor kisöpörték a szerencsét. Általában tollat
fosztottak ezen a napon, hogy a tyúkok könnyedén tojjanak. Borbála és Luca napján kotyolással
(lucázással) igyekeztek a tyúkok termékenységét fokozni. A fiúgyermekek házról házra járva
mondták a termékenységvarázsló mondókákat,
mágikus szövegeket. Térdük alá szalmát tettek,
amit azután a háziasszony a tyúkok alá vitt. Ha
a lucázók nem kaptak adományt, fenyegetőztek,
hogy ne legyen tojás a házban. Luca napján a termékenységvarázsláson túl jósoltak következő évi
termésre, időjárásra, jövendőbelire. Egyik legismertebb szokás a gombócfőzés volt. A gombócba cédulákra írt férfineveket rejtettek, és amelyik
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Kalocsai hírek

Térségi kitekintő
Tolna megyei Prima díjak

Kóbor János, az Omega bátaszéki származású énekese, Kovács
Ferenc bonyhádi festőművész-tanár és Csepeli István dunaföldvári
fafaragó, népi iparművész kapta
az idei Tolna megyei Prima díjat.
A közönségdíjat a paksi Tűzvirág
Táncegyüttes vehette át, három
jelölt közül ők kapták a legtöbb
szavazatot.

A Vállalkozók Országos Szövetségének gáláján „Az Év Tolna
Megyei Vállalkozója” díjakat is átadták: Sárosdi Róbert szekszárdi
borász, Treitz György, a bonyhádi
Treitz és Társa Bt. ügyvezetője,
Gazdag Éva Gizella paksi fodrászmester és Siklósi Z oltán, a paksi
ZO-BAU Kft. ügyvezetője vehette
át az elismerést.

Fotók: Péjó Zoltán

Felújították a mentőállomást
Elvált egymástól a főszékesegyház két szintje

A közelmúltban bárki megnézhette a jelenleg is felújítás
alatt álló kalocsai főszékesegyházat, mely munkálatokról
Vörös Márta építész és dr. Bábel Balázs érsek tartott tájékoztatót a megjelenteknek. A nyitás időpontját illetően,
ezúttal sem hangoztak el konkrétumok.
Annyi bizonyos, hogy a szentély szintje lejjebb került a
korábbi magasságához képest. Az oldalhajók járószintjén jelenleg lyuk tátong, azonban ezek később üvegpadlót kapnak, ily módon láthatóvá téve az ott talált régészeti látnivalókat. A templom orgonáját Pécsre szállították
felújításra. A harangok a templom előtt várják a lengési
irányuk megváltozását lehetővé tevő tartószerkezetek
elkészülését. A főszékesegyház északi oldalán régészeti
ásatások folynak. A Szentháromság-szobor a tervek szerint a Szentháromság tér közepére lesz áthelyezve.
Az Astriceum, volt Papi Otthon felújítása és kibővítése
nagy lépésekkel halad a tér másik oldalán, mivel annak
jövő év márciusára meghatározott befejezési határideje
is vészesen közeleg.

Jelképesen átadták a felújított paksi mentőállomás kulcsát Rauth
István állomásvezető mentőtisztnek november 11-én, azaz befejeződött az uniós projekt keretében megvalósított bővítés. Az átadáson dr. Gyöngyösi Péter, az Országos Mentőszolgálat projektigazgatója, Süli János, Paks polgármestere és dr. Buda Péter, a régió
igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A felújított állomáson a
jövőben modern és komfortos munkakörnyezetben végezhetik
munkájukat a szakemberek, és még gyorsabb, biztonságosabb ellátást tudnak majd biztosítani a térségben. A korszerűsítésre Pakson 38 millió forintot fordítottak.
A „Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” országos projekt
10,94 milliárd forintos keretös�szegéből 18 megyében indultak
meg a fejlesztések, amelyek Közép-Magyarország kivételével az
ország valamennyi régióját érintik. A megvalósuló fejlesztések
négy nagyobb területet ölelnek
fel. Országosan 22 új mentőállomás épült, amelyek mellett
60 meglévő mentőállomás korszerűsítését is elvégezték. A projektben 178 db „B” és „C” típusú
mentőgépkocsi, illetve eset-/rohamkocsi beszerzése is szerepelt.
A dinamizálás célja a kivonulási
idő csökkentése, mely pl. motorizált garázskapuk beépítésével, az
épületek energetikai korszerűsí-
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Jó út vezet át Hajóson

Régi vágya teljesült a hajósiaknak, illetve a városon átvezető utat használó utazóközönségnek. Mint ismeretes, korábban megújult a Kalocsa és a hajósi pincefalu
közötti főút, de valamilyen érthetetlen okból a döntéshozók akkor úgy gondolták, hogy a Miske és Hajós város
belterületén átfutó útszakasz nem része az egésznek,
ezért a belterületi szakaszokat felújítás nélkül hagyták.
A hajósiak komoly lobbitevékenységének köszönhetően,
hosszú évek alatt sikerült elérni azt, hogy most a városon
átvezető szakasz is új útburkolatot kapjon. Sajnos ebben
a kegyben még Miske lakói nem részesülhettek, de egyszer talán majd ott sem kell – egy-egy átutazás alkalmával – elharapni a nyelvünket.
***

Főszerkesztő: Torma Dóra;
e-mail: atomeromuujsag@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
Szerkesztőségi munkatárs:
Czibuláné Mayer Szilvia
A szerkesztőség tagjai:
Enyedi Bernadett, Gyöngyösiné Nyul Petra,
Gyulai János, Kárpáti Viktor, Krausz Attila,
Orbán Ottilia, Prancz Zoltán,
Tóth-Pataky Adrienn Magdolna, Wollner Pál
Szerkesztőség címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
Tájékoztató és Látogatóközpont 7031 Paks, Pf. 71,
telefon: 75/507-882, telefax: 1/355-7280

Két ország, egy könyvbemutató

Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu
Fotó: Wollner Pál

Kalocsán mutatta be „Budapest-Zágráb: oda-vissza” című
könyvét a kalocsai térséghez sok szállal kötődő Kis Gy.
Csaba művészettörténész. A könyv rámutat arra, hogy a
két országot nemcsak a turizmus köti össze, hanem pl.
Horvátország rengeteg olyan, a magyar nemzeti múltból
kihagyhatatlan emléket rejt magában, csakúgy ahogy
Magyarország is őriz sok horvát vonatkozású örökséget.

tésével valósul meg. A helyszínre
érkezési idő csökkentése mellett
a projekt célja az volt, hogy az állomások eddigi funkcióikat a korábbinál jobban, hatékonyabban
betölthessék.
A paksi mentőállomáson az
alábbi beruházásokat végezték el:
részleges nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés kialakítása,
mentőgépkocsi-mosó helyiség
kialakítása, fertőtlenítő helyiség felújítása és veszélyeshulladék-tároló helyiség kialakítása,
CO-riasztó rendszer kiépítése,
fekete-fehér öltöző kialakítása,
napkollektorok felszerelése, új
burkolatok és festés-mázolás az
átalakított területeken.

Wollner Pál

Forralt bor

Nyomdai előállítás:
ATOMIX Kft., Nyomdaüzem;
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
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Erőműves híradások
Tudásmenedzsment szakmai nap házigazdája volt
a Paksi Atomerőmű
Társaságunknál újabb állomásához érkezett a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenység. A rendszer kialakítását célzó stratégiai akció lezárását követően
– átalakuló szervezeti formában, önálló felelős koordinálásával – egy intenzív építkezési munka kezdődik. E munka első lépéseként került sor 2015. december
1-jén, az Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában tartott Tudásmenedzsment szakmai nap megszervezésére. A rendezvénnyel kapcsolatban Matesz
Roland tudásmenedzsment-főszakértővel beszélgettünk.
galom és a mögöttes munka fontosságának megismertetése és elfogadtatása
minél szélesebb körben. E folyamat első
állomásaként tekinthetünk a szakmai
napra, ahol a célközönség elsősorban a
Paksi Atomerőműben dolgozó munkavállalók voltak. Célként fogalmazódott

tevékenység a Humán Igazgatóság irányítása alatt folyik tovább. A következő
időszak egyik legfontosabb célja a fo-

meg az eddigi eredmények, az előttünk
álló feladatok és kihívások bemutatása
az érdeklődők számára. Nem titkolt

Fotó: Bodajki Ákos

– Milyen céllal került sor a szakmai
nap megszervezésére?
– A tudásmenedzsment (TM) az elmúlt időszakban a cégvezetés által elfogadott, stratégiai szinten is megjelenő fogalommá vált az atomerőműben.
A stratégiai akció lezárult ugyan, de a

szándékunk volt továbbá elindítani
egy olyan szakmai fórumot, ahol a
villamosenergia-ipar képviselői megjelenhetnek, megoszthatják egymással
a tudásmenedzsment szakterületén
szerzett eddigi tapasztalataikat, eredményeiket.
– Hogyan épült fel a szakmai nap tematikája?
– A nap első felében a tudásmenedzsmentről, mint tudományról, annak eszközeiről, céljairól, valamint a
tudásmenedzsment nemzetközi atomenergetikában betöltött szerepéről kaptak az érdeklődők átfogó és közérthető
tájékoztatást. A szakmai nap során a
hazai villamosenergia-ipar tudásmenedzsment-gyakorlatába is bepillantást nyerhettünk. Bemutattuk az MVM
Csoport és tagvállalatainak szervezett tudásgazdálkodását megalapozó
munkáját, valamint áttekintettük az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. e téren
eddig elért eredményeit, célkitűzéseit
is. A program nyitott kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amelynek keretében a résztvevők a nukleáris tudásról
és annak megőrzéséről, illetve megosztásáról, az atomerőműben e területen

tapasztalható kihívásokról, a tudásközösségekről és a humán tőke szerepéről
folytattak párbeszédet.
– Melyek a további lépések a tudásmenedzsment területén?
– Az elkövetkezendő időszakban a
további építkezésé a főszerep, a legfontosabb feladat a TM-rendszer elemeinek fejlesztése és beépítése a társaság
működési folyamataiba. Az operatív
támogató tevékenységet az igazgatóságok tudásmenedzsment-megbízottaiból
álló szervezet fogja ellátni a tudásmenedzsment-főszakértő koordinálásával,
az Oktatási Főosztály szakmai iránymutatása mellett. Rövid távú feladatunk a tudásmentő koncepció kidolgozása, melynek fő célja a szervezetektől
távozó kollégák tudásának megőrzése.
Jelenleg a nyugdíjba vonuló munkavállalók tudásmegőrzéséhez kapcsolódó
felmérés zajlik, amelynek eredményéről
reményeink szerint rövid időn belül be
tudunk számolni. A 2016-os év feladatai
közé tartozik a tudásmenedzsment-szabályzat hatályba léptetése, TM-mutatószámok kidolgozása és a szervezeti tudásleltárak megújítása.

Krausz Attila

Munkavédelmi megbízottak képzése – időszerű feladatokkal
Idén is lezajlott a munkavédelmi megbízottak (teljes megnevezésükkel: munka- és tűzvédelmi megbízottak) időszakos képzése. A kétnapos (november 4-én és
5-én megtartott) kurzus nemcsak az alapismeretek felfrissítését célozta: az előadók a Paksi Atomerőmű munkabiztonsággal kapcsolatos aktuális célkitűzéseibe
is be kívánták vonni a résztvevőket.

A munkavédelmi megbízottak olyan
hálózatot alkotnak, amelynek tagjai a
szakmai szervezetek közvetlen alkalmazásában állnak, így – a Munka- és
Tűzvédelmi Osztállyal kapcsolatot
tartva – belülről, azaz hatékonyabban
képesek előmozdítani az atomerőmű
munkabiztonsági célkitűzéseit. Feladatuk többek között: rendszeresen
ellenőrizni a munkavállalók munkavédelmi oktatását és annak dokumentálását; közreműködni a szervezetükhöz
tartozó munkavállalók munkavédelmi
vizsgáztatásának
előkészítésében,
szükség esetén segíteni felkészítésüket; segítséget nyújtani az ismétlődő munkavédelmi oktatási tervek
elkészítésében; közreműködni a szervezeti egységüket érintő munkavédelmi ellenőrzéseken; a munka- és
tűzvédelmi feladatokat ellátó szer-

vezet felkérésére segítséget nyújtani
a munkabalesetek kivizsgálásában;
közreműködni a szervezetüknél alkalmazott gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezésében és
felülvizsgálatában; ellenőrizni az illetékességi területükön a munkavédelmi létesítmények (például védőkorlátok, biztonsági jelzések) meglétét,
állapotát, valamint a közlekedési utak
veszélymentességét (például botlásveszély, elcsúszásveszély, eltorlaszolás) és az észlelt hiányosságokról
tájékoztatni a vezetőjüket. A munkavédelmi megbízottak képzéséről a
Munkavédelmi szabályzat rendelkezik, évenkénti gyakoriságot írva arra
elő.
A képzés első napjának programját az általános munkavédelmi ismeretek, az emelőgépekkel kapcsolatos

aktuális kérdések, villamos biztonságtechnikai tudnivalók, valamint az
atomerőmű elmúlt egy évének távlatában adódott foglalkozás-egészségügyi tapasztalatok alkották, Hajnády
György Zoltán munkavédelmi főelőadó, Jantner Csaba emelőgép-felügyelő, Fojdl Antal munkavédelmi
mérnök és Racskóné dr. Sztrida Emese
foglalkozás-egészségügyi szakorvos
előadásában. A második nap témáját
a tűzvédelem adta, az előadók Lukács
Tamás, Cseri Csaba Imre és Mihálovics
Lajos tűzvédelmi mérnökök voltak.
Az előadások interaktívan, párbeszédszerűen zajlottak. Az előadók
– saját bevallásuk szerint – maguk is
sokat tanulnak ezeken az alkalmakon
a megbízottak által elmondott, különböző szakmai területekről származó
tapasztalatokat hallva.

A képzés szerves részét jelentette
egyszersmind a megbízottak mozgósítása, bevonása az atomerőmű aktuális munkabiztonsági feladatainak,
illetve célkitűzéseinek megvalósításába. Jelenleg két ilyen jellegű célkitűzés van napirenden. Az egyik egy
operatív feladat: a veszélyesnek nem
minősülő munkaeszközök felülvizsgálati kötelezettségének teljesítésében
kérték aktív részvételre a jelenlévőket.
A másik viszont az atomerőmű stratégiai szintű törekvése: a Munka- és Tűzvédelmi Osztály a beszállítók munkabalesetei számának csökkentésében
is támaszkodni szeretne a megbízotti
hálózatra, felhasználva egyebek mellett a beszállítókkal fennálló közvetlen munkakapcsolatukat.

Prancz Zoltán
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a lelátóról szurkol a többieknek), emellett szeretnek utazni, világot látni.

tagja. Kezdetben az információs pultban erősítette a tájékoztatási munkatársak csapatát, ahol adminisztrációs
feladatok ellátása, látogatásszervezés,
valamint csoportkísérés tartozott a
munkakörébe. Két hónap elteltével
felkerült a rendezvényszervezésre,
ahol a vállalat különböző eseményeinek (majális, Céggyűrű-átadó ünnepség, médiavacsora, konferenciák…)
megszervezésével és lebonyolításával,
továbbá az erőműbe érkező kiemelt
delegációk látogatásának megvalósításával foglalkozik. Nagyon szereti
változatos munkáját, ami elmondása
szerint testhezálló, hiszen pörgős természetének köszönhetően a számos
elintéznivalót szívesen és lelkesen

végzi. Időnként az Atomerőmű újságba cikkeket ír, amelyekben beszámol
a fent említett aktuális programokról. Munkájában igyekszik a rábízott
feladatokat megfelelő színvonalon
ellátni, fontosnak tartja, hogy mindig tudjon fejlődni és az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Szereti a
TLK közösségét, kollégáival kiváló az
együttműködés, kölcsönösen segítik
egymás munkáját.
Szabadideje nagy részét családjánál
töltik férjével, ahol az éjszakába nyúló
vidám hangulatú beszélgetések, a finom ételek és meccsnézések elengedhetetlen programelemei egy átlagos
hétvégének. Fontos számára a családi
közösség, szüleivel és testvéreivel nagyon közeli kapcsolatban áll. Baráti
társaságában gyermek- és kamaszkori
barátok vannak, akikkel szoros, napi
szintű kapcsolatot ápol. Szeretnek

együtt szórakozni, nyaralni vagy egy
vacsora mellett nagyokat beszélgetni.

Riportergyakornokként került oda, de
több exkluzív nemzetbiztonsági sztori után már a magazinos honlap Napi
Hírek rovatát szerkesztette, végül állásajánlatot is kapott. „Ha a HR nem
rendel el pont akkor egy céges szintű
létszámstopot, ki tudja…” – hagyja befejezetlenül a mondatot.
Sokat tanult a magyarországi
PR-szakma nagyjaitól, mint Sós Péter
János, Szeles Péter vagy Ferling József.
„Nagyon fontos, hogy ezektől a sokat
látott szakemberektől hallhattam az
igét. Lehetsz bármennyire talpraesett,
mindig lesznek nálad jártasabb veteránok. Az ő szavuk, tapasztalatuk
aranyat ér. Ilyenkor mindig csupa fül
vagyok.”
Pakson először elemző feladatai voltak, amihez jó alapul szolgált az újságírói múlt. Az Atomerőmű újságon is

sokat dolgozott együtt Lovásziné Anna
főszerkesztővel.
Kovács Antal igazgató érkezését követően változott a feladatköre: jelenleg
az online kommunikációs portfolióval
foglalkozik – kedvencei az intranetes
kampányok és a Facebook –, illetve
a Belső Kommunikációs Reformcsoportot (BKOR) vezeti. Két nemzetközi
kommunikációs díj megnyerésében
segédkezett, de inkább a megoldásra
váró kihívásokról beszél: „A BKOR-nak
nagyon nagy szerepe van abban, hogy
végre elkezdhettek leomlani a falak,
amelyek az évek során épültek fel szervezeti egységek, illetve dolgozók és vezetők között” – meséli lelkesen.
A PR mellett másik kedvenc témája a HR: „Sok új embert ismerhettem
meg itt. Vannak, akiktől tanultam,
vannak, akikkel öröm a közös munka,
és vannak, akikkel szimplán jól érzem
magam cégen belül és kívül egyaránt,
legyenek akár huszonévesek, akár a
nyugdíjhoz közeledő veteránok.”

Persze nemcsak munkából áll az
élete: nagyon várja az új Star Wars filmet, sportol (a futást csinálja, az autóversenyt nézi), illetve zenél: „Zenehallgatásban profi vagyok, csinálni csak
próbálom még” – nevet.

önálló tájékoztatási munkatárs
Paksi születésű, és itt is nőtt fel, az általános iskola elvégzése után Tolnára
járt gimnáziumba. Első diplomáját a
szekszárdi főiskolán szerezte, majd
kétéves angliai kitérőt követően a paksi Liberty Nyelviskolában dolgozott
nyelvtanárként. Munka mellett elvégzett egy posztgraduális képzést is
a Dunaújvárosi Főiskolán. Erőműves
pályafutását 2005-ben csoportkíséréssel kezdte, 2010 októberétől – a gyesről visszatérve – pedig rendezvényszervezői feladatokkal bízták meg,
amelyet azóta is végez. Újévköszöntő,
évindító sajtótájékoztató, Urántoll- és
Atomtoll-átadási ünnepség, családi

Sipos-Szabó Csilla
tájékoztatási munkatárs
Csillu egy 7 fős család legfiatalabb
tagja, öt éve él Pakson férjével. Pozitív gondolkodású, istenhívő, barátságos, de ugyanakkor határozott sze
mélyiség.
Főiskolai tanulmányait követően
sokat utazgatott, bejárta Európa több
országát, sőt Izraelt is, megjárta Floridát, ahol szervezői gyakorlatot szerzett. Hazajövetele után a szállodaiparban dolgozott vendégkapcsolati
menedzser és céges értékesítőként.
Ezt követően – végzettségének megfelelően – rendezvényszervezőként
folytatta pályafutását, főként esküvő- és konferenciaszervezés töltötte ki
mindennapjait. A Tájékoztató és Látogatóközpont kollektívájának 2013 óta

Simon Zoltán
önálló tájékoztatási munkatárs
Nemzetközi kommunikációs ügynökségeket megjárva érkezett az atomerőmű kommunikációs csoportjába. Élete
első PR-es állásában a McDonald’s médiakapcsolatait menedzselte. „Ennél
jobb mélyvizes kezdést el sem tudnék
képzelni” – emlékszik vissza. „Napi
szinten támadták a céget a médiában
az egészségtelen ételek miatt. A mi feladatunk a Meki kommunikációs ügynökségeként az volt, hogy a szüntelen
golyózápor mellett és ellenére is átvigyük a kulcsüzenetet, hogy a mekis
ételek nemcsak biztonságosak, de beilleszthetők az egészséges életmódba is.”
Ahogy sok más PR-es, ő is zsurnalisztából lett kommunikátor: a magyar
médiában is jelentek meg cikkei külpolitikai témában, de arra a legbüszkébb,
hogy a Washington Times heti magazinjánál dolgozhatott hónapokon át.

Fotók: Bodajki Ákos

nap, nyílt nap, Cégkarácsony… csak
hogy néhány rendezvényt említsünk,
amiket Szilvia a csapat másik tagjával,
Csilluval szervez és koordinál a program összeállításától kezdve az ételrendelésen és pályáztatásokon át egészen
a költségkeret összeállításáig. Az éves
céges nagyrendezvények mellett persze vannak ad hoc jellegű események
(sajtótájékoztatók, konferenciák, belső
kommunikációs tréningek) is, amelyeknek szervezését szintén ő végzi.
Rajong a munkájáért, minden pillanatát szereti, az elegáns protokolleseményeket ugyanúgy, mint a családias,
fesztelenebb összejöveteleket – aki lát-

ta már munka közben, az tudja, hogy
kisestélyiben ugyanúgy elemében
van, mint amikor dzsekiben, walkietalkie-val irányítja az erőműves majálist. Van azért kedvence is: egyrészt az
Újévköszöntő ünnepség, mert ekkor –
ahogy fogalmaz – Csilluval egy sportcsarnokból építenek elegáns palotát.
Másrészt azokat az eseményeket szereti, ahol azt látja, hogy gyerekarcok
ragyognak fel munkájuk hatására.
Bár a munka sok időt elvesz, azért
persze mindig jut idő a családra is.
Férjével két gyermeket nevelnek. A nagyobbik, Patrik Dunaújvárosba jár főiskolára, a kisebbik, Ábel pedig idén
kezdte az általános iskolát Pakson.
A közös programok között kiemelt helyen szerepel a mozgás, a család igazi
sportrajongó (bár Szilvi gyakran csak
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tői feladatait, valamint a napi sajtóelemzés elkészítésének feladatát.
Alapító tagja a Belső Kommunikációs Reformcsoportnak, indulásától
kezdve felügyeli az atomerőmű egyik
legfiatalabb kommunikációs csatornájának, a Paksi Atomerőmű Rapid
Információs
Kijelzőrendszerének
(röviden PATRIK) tartalommal való
ellátását. A kommunikációs csapat
tagjaként emellett részt vesz az egyes
intranetes kampányok lebonyolításában, segít a céges rendezvények
szervezésében is.
Igazi könyvrajongó és gyűjtő,
ezen szenvedélyének köszönhetően
több mint ezer könyv büszke tulajdonosa, amik között nem egy ritkaság is szerepel. Szabadidejében – az
olvasás mellett – szeret utazni (bel-

földön és külföldön egyaránt), családtagokkal, barátokkal közös programokat szervezni.

dolgozni ment egy akkor alakuló holding elnökségének titkárságára, külkereskedelmi fordítóként.
Pár év múlva egy rajziskola elvégzése után a reklám-marketing
szakmában dolgozott grafikusként,
majd a Magyar Távirati Iroda Sajtóadatbankjában figyelte a sajtót, és
készített infografikákat napilapoknak a szerkesztőség megreformálásával egyetemben. Elvégezte a Bálint György Újságíró Iskolát, majd
PR-diplomát is szerzett Szombathelyen. 2004 nyarán költözött Paksra
későbbi férjéhez, ahol egy közel kéthektáros, számára „legcsodásabb”
környezetben kezdték otthonukat
felépíteni. „Fontos közel maradni
a gyermekkorunkhoz, az az ember
legfontosabb időszaka. Itt minden
napunk nyaralás, így tíz évig nem is
gondoltunk ilyesmire. Vannak bárá-

nyaink, három belgajuhász kutyánk,
hébe-hóba macskánk, és a szomszéd
lovak is sokszor itt legelnek.” Két
gyönyörű gyermekével szabadidejében szívesen ír verses meséket, vagy
akár festeget is az őszi naplementében. „Bárányaink fűnyíróként funkcionálnak, magaskertben termeljük
a zöldséget, gyümölcsösünk sem
EU-szabvány, permetet sosem látott.
A lekvárok és szörpök háziak, szívesen nyújtok rétest, sütök békebeli
kovászos kenyeret. Fontos, hogy barátainknak mindig van hely nálunk,
gyerekeink egyidősek, és közös bandázásokat rendszeresen rendezünk.”
Készült már saját borunk is, de ez
még az esetleges jövő, egyelőre házi
szőlőlére jut energia a napi és a kerti
munka mellett. „A házban is szeretjük a tágas teret, gyakran rendezünk
családi mozidélutánt, amihez a 8 éves
kisfiam és a 4 éves nagylányom készítik a csipegetnivalót. Sokat futok,
biciklizem a családdal, és járjuk az
erdőt. Férjem szintén az erőműben

dolgozik kiemelt projektvezetőként.
Jómagam az Atomerőmű újság szerkesztőjeként a főszerkesztő munkáját
segítem egy kellemes légkörű kommunikációs csapat tagjaként.”

ségéhez jelentkezett gyakornoknak,
ahová később állandó munkatársnak is
felvették. Az elkövetkezendő években
itt, majd később másik két ügynökségen keresztül a vállalati kommunikáció
szinte minden szintjét és szegmensét
látta és csinálta, középvállalatoktól a
multinacionális cégeken át az állami
vállalatokig, a sajtókapcsolatok építésétől az eseménymarketingen át a
válságkezelésig. Közben az újságírástól
sem vett búcsút, egy országos hetilapba
készített interjúkat, kisebb elemzéseket. Végül az ügynökségek őrült munkatempója és ezerfelé szakító feladatai
helyett fókuszáltabb munkára vágyott,
amit a közszolgálatban talált meg.
Párjával ekkor már a családalapításon gondolkodtak, és egyre tisztábban
látták, hogy nem feltétlenül szeretnének gyereket nevelni a fővárosban.

2009-ben, Marci fiuk születése után
hazaköltöztek Paksra, aminek vonzerejét a helyismeret és a gazdasági stabilitás mellett jelentősen növelte a hadra
fogható, lelkes unokaváró nagyszülők
jelenléte. 2012-ben aztán megszületett
Sankó, majd 2013-ban Peti fiuk is.
2014-ben a család csatlakozott egy
elszánt és egyre növekvő számú csapathoz, akik fejükbe vették, hogy a hagyományos, tananyagközpontú oktatás
helyett alternatívnak mondott, gyermekközpontú Waldorf-oktatást szeretnének Pakson. Az összefogás – amihez
a szülők mellett a paksi önkormányzat
és helyi vállalkozók, magánszemélyek
is csatlakoztak – rekordidő alatt célba ért, és 2015 szeptemberében megnyitotta kapuját a paks-dunakömlődi
Aranyhal Waldorf Óvoda és Általános
Iskola.
Dóri 2015 áprilisa óta az Atomerőmű újság főszerkesztője. Ebben a minőségében legfőbb célja, hogy értékálló, hiteles és érdekes maradjon ez a

komoly múltú havilap, és megőrizze
legnagyobb erényét: azt, hogy jelképe
és eszköze az atomerőmű és a környező települések összefonódásának, szoros kapcsolatának, a köztük lévő nyílt,
őszinte, baráti kommunikációnak.

önálló tájékoztatási munkatárs
Az általános iskolát és a gimnáziumot is Pakson végezte, majd ezt követően öt évet Pécsen töltött egyetemistaként. A kommunikáció és
médiatudomány szakirány mellett
társadalmi tanulmányokat, szociológiát hallgatott. Az egyetemi évei alatt
is igyekezett minél több szakmai tapasztalatot szerezni: írt a kari újságba, online újságoknál volt hírszerkesztő, egy évig pedig vele egykorú
egyetemistákkal együtt ifjúsági, kulturális műsort szerkesztett egy pécsi
rádiónál. Tanulmányai után szűk
egy esztendeig a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban dolgozott.

Szívesen emlékszik vissza a könyvtáros időszakra, hiszen ott is nagyon
jó volt a kollektíva. 2013-ban csatlakozott a Tájékoztató és Látogatóközpont csapatához. Kezdetben csak az
online kommunikációs területen
tevékenykedett: információfelelősként az erőműves intranet, szerkesztőként pedig az erőmű honlapjának
tartalmi szerkesztésében vett részt,
amely feladatokat egyébként a mai
napig ellátja. Tagja volt az atomerőműves honlap megújítását koordináló csapatnak is. A rövid, néhány
hónapos „tanulóidőszakot” követően
megkapta a Heti Hírlevél szerkesz-

Czibuláné Mayer Szilvia
szerkesztőségi munkatárs
„Szilvia annyit jelent: erdei, erdő
mellett lakó, mely életforma végigkísérte gyermekkoromat, mert annak hangulata az embert öregkoráig
elkíséri. Vadász édesapám mellett a
hétvégéket vidéki erdészházakban,
pecázással, gombázással töltöttük,
és mindig rengeteget beszélgettünk.
Innen vittem aztán haza mindenféle
állatfajtát a budai panellakásba édesanyám és nővérem örömére. Később
ezek az élmények meghatározóak
maradtak, és boldog gyermekkorom
fontos állomásai lettek.”
Pedig külkereskedelmi szülők
gyermekeként volt része utazásban
bőven. Külkereskedelmi szakközépiskola után, szintén külkereskedelmi
intézményben tanult tovább. Miután
végleg tudatosult benne, hogy sosem
lesz világutazó, elhivatottság hiányában, tanulmányait félbehagyva

Torma Dóra
főszerkesztő
Pakson született és gyerekeskedett,
majd a Bezerédj Általános Iskola után
a gyönki Tolnai Lajos Kéttannyelvű
Gimnáziumban szerzett örök barátokat és érettségit. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetemen diplomázott
német irodalom és nyelvészet, német
tolmács és szakfordító és kommunikáció szakokon, s hallgatott néhány év
közgazdaságtant.
Az soha nem volt kérdés, hogy újságíró lesz, az egyetemi évek alatt gyakornokként dolgozott napilapoknál, de
az utolsó szemeszterekben egy másik
szakma is magával ragadta, amelyet
akkor még az ország viszonylag kevés
pontján műveltek, pláne oktattak magas szinten – a PR és a kommunikáció.
Úgy döntött, hogy ezt is kipróbálná a
gyakorlatban, és nem aprózta el a dolgot: az ország legnagyobb PR-ügynök-
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Munkabiztonsági konzultációk a beszállítóinkkal
Rendkívül előremutató és bizonyos szempontból hiánypótló az a konzultációsorozat, amelyet a Paksi Atomerőmű Munka- és Tűzvédelmi Osztálya (MTVO)
kezdeményezett társaságunk beszállítóival. A konzultációk átfogó célja: az oda-vissza történő kommunikáció elősegítése az itt dolgozó cégekkel, ezáltal a
munkabiztonság javítása.
A kezdeményezés egyik alapvető előzményeként említhető, hogy az atomerőmű illetékes szakemberei évek óta
küzdenek a vállalkozók munkabiztonsági szintjének emeléséért, azaz a munkabalesetek, sérülések számának csökkenéséért, ideértve a munkavédelem
teljes jogi, adminisztratív és műszaki
spektrumát, ezeken belül többek között a balesetek, sérülések bejelentési,
dokumentálási hajlandóságát. A vállalkozók által elszenvedett munkabalesetek száma régebben még valamelyest
kevesebb volt, mint az atomerőműves
munkavállalókéi. Azonban az utóbbi
néhány évben gyakoribbá váltak a vállalkozói munkabalesetek, jelentősen
megváltoztatva az iménti arányt.
A nemzetközi nukleáris ipar biztonsági mutatórendszerében követelmény,
hogy a vállalkozókra számított munka-

baleseti mutató közelítse meg az adott
atomerőmű saját mutatóját, sőt, lehetőleg legyen azonos azzal. Azonban míg a
Paksi Atomerőmű saját mutatója folyamatos csökkenő tendenciát jelez, addig
a vállalkozói mutató értéke erősen hullámzik.
Hajnády György Zoltán munkavédelmi főelőadó, az MTVO jelenlegi konzultációsorozatának szervezője egyebek mellett a következőket
mondta el a kezdeményezésről: a Paksi Atomerőműben lezajlott legutóbbi
WANO-vizsgálat egyik megállapítása
volt, hogy a beszállítókkal tartott kapcsolat javításra szorul. Ennek jegyében
indult el a most meghirdetett konzultációsorozat. A cél, hogy a beszállítókkal
közérthető, naprakész módon közöljék
az itteni követelményeket, elvárásokat,
egyben visszajelzési – akár segítség-

kérési – lehetőséget biztosítsanak számukra. Egyfajta szakmai párbeszédről
van tehát szó, amelyből mindkét fél
profitál. A konzultáció szerves részét
képezi, hogy az atomerőmű által működtetett beszállítói portál januártól
egy munkabiztonsági mappával bővül,
amit az MTVO fog gondnokolni, az élő
online kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében. Ezen túlmenően előadásokra, illetve a szó szoros értelmében mondott párbeszédre is sor kerül.
Hangsúlyos, hogy kifejezetten szakmai
párbeszédről van szó: a meghívottak a
beszállítók munka- és tűzvédelmi szakemberei, illetve megbízottai. A konzultáció első – bevezető – alkalma mintegy negyven fő részvételével sikeresen
lezajlott. A folytatásban – első körben –
négy további előadás kerül napirendre,
az alábbi témákkal és előadókkal:

– Beszállítók munkavédelmi tájékoztató oktatása, előadó: Hajnády
György Zoltán munkavédelmi főelőadó;
– Tűzvédelem a Paksi Atomerőműben, előadó: Lukács Tamás tűzvédelmi mérnök;
– Emelőgép-kezelés, kötözés, irányítás szabályozása a Paksi Atomerőmű területén, előadó: Adorján Péter
emelőgép-felügyelő;
– Foglalkozás-egészségügy a Paksi Atomerőműben – tapasztalatok
és javító intézkedések, előadó: Dr.
Sztrida Emese foglalkozás-egészségügyi szakorvos.
Az előadásokról folytatólagosan beszámolunk az Atomerőmű újságban.

Prancz Zoltán

Műszaki átalakítások – Közös üzemi vezénylők felújítása
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 üzemi helyiségek, köztük a vezénylőtermek kinézete, állapota nem csupán, sőt elsősorban nem esztétikai kérdés, hanem egyaránt felölel üzemeltetési, munkabiztonsági,
illetve ergonómiai szempontokat. Ilyen jellegű megfontolások nyomán került sor a közös üzemi vezénylők légcsatorna-hálózatának és az álmennyezeteiknek a teljes terjedelmű felújítására. A közelmúltban befejeződött átalakításról Farkas-Szente Gina, a projekt vezetője adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
A Paksi Atomerőmű mindkét kiépítésén található közös üzemi vezénylők az
erőmű építése óta nem voltak felújítva,
építészeti, szakipari szempontból nem
történt rajtuk átalakítás. Nem csoda
tehát, hogy állapotuk idővel jelentősen
leromlott: a közös üzemi vezénylők álmennyezeteinek elemei kimozdultak
helyükről, szigetelésük szakadozottá
vált. Mindez növelte a balesetveszélyt
az ott dolgozókra nézve, emellett a szellőzés hatásosságát is rontotta. A szellőzés korábbi kialakítása egyébként sem
tette lehetővé a helyiség hőterhelésének a szellőzőrendszer általi elvitelét,
így az nem volt képes az elvárható légállapotot biztosítani.
Az álmennyezeti rendszernek eredetileg két síkja volt. A felső sík a vasbeton
mennyezetről függesztett acélszerkezet
közé épített, 12 mm vastag betonyplemezekből, és az ezekre helyezett (PE-fólia elválasztó réteggel kialakított) ISOLIT
hőszigetelésből állt. Az alsó sík perforált
acél, csiptetős rendszerű álmennyezet
volt. A most megvalósult felújítás keretében elbontották az álmennyezetet, a
világítási és tűzjelző rendszerrel együtt.
Helyette függesztett, látszóbordás kazettás, AMF C rendszerű álmennyezetet

alakítottak ki, 600 × 600 mm-es raszterben, süllyesztett élkiképzésű ásványirost lapokkal és 24 mm talpszélességű
acél tartószerkezettel.
A közös üzemi vezénylőket a 01UP05
és a 02UP05 alfanumerikus jelű klímagépek látják el kezelt levegővel. Ezekhez a
berendezésekhez nem tartozott a kezelt
térben kiépített befúvó légcsatorna-hálózat. A helyiségek friss, kezelt levegő-

vel történő ellátása beépített tűzcsappantyún keresztül történt. A légelosztás
szabályozhatóságának érdekében új
befúvó légcsatorna-hálózatot építettek
ki. Az elektromos szerelvények a függesztett acél tartószerkezethez vannak
rögzítve. A gépészeti szerelvények az
álmennyezetet nem terhelik.
A helyiség középső részében lévő
szabályozható lámpatestek foglalata el-

öregedett, így azok kiváltása indokolttá
vált, a helyiség szélén körbefutó fénycsöves armatúrákat is modernebbekre
cserélték.
A tűzjelző rendszer átszerelése is
megtörtént, de itt nem volt szükség
új érzékelők beépítésére. Mivel a hurok terhelési értéke nem változott,
nem kellett megváltoztatni a Topsys
felügyeleti rendszer kialakítását sem.
Az új zónakialakítás, valamint egyes
érzékelők pozíciójának változása miatt
viszont a kapcsolódó programot és
a megjelenítéseket az új kiépítésnek
megfelelően módosították. A tűzjelzés
átszerelése során természetesen elengedhetetlen volt a tűzvédelmi rendelkezések betartása, ennek megfelelően
egyebek mellett a tűzjelző rendszer
üzemszünetében is biztosítani kellett
a tűzvédelmi feladatokat. A tűzjelzéssel
kapcsolatos folyamat kezelése a Híradástechnikai Osztály, valamint a Munka- és Tűzvédelmi Osztály bevonásával
valósult meg.
A felújítási munkák a közös üzemi
vezénylők július 13-i, illetve szeptember
30-i műszaki átadásával-átvételével sikeresen lezárultak.

Prancz Zoltán
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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.

8. rész: Elektronikus levelezés – SZAB-IBIR 4.1.8 fejezete
A Z generáció számára – akik 1996–2010 között születtek – az e-mailes kommunikáció már a múlté. Számukra az online megjelenés, az élethelyzetek azonnali
megosztása és visszajelzések várása a megszokott.
Ez a generáció lassan belép a munkavállalók közé.
Ezzel szemben az üzleti életben és társaságunknál is,
még alapvető kommunikációs forma az e-mailezés,
ezért kell vele foglalkoznunk.
Reggel a gép elindítása után nekem az az első,
hogy megnézem milyen új e-mailem érkezett, milyen
megbeszélésen kell esetleg aznap részt vennem. A levelezőmet egész nap megnyitva tartom, hogy lássam
az új értesítéseket.
A munkahelyi e-mail-címünket és levelezésünket
nem használhatjuk magáncélra, ez az egyik legfontosabb szempont, amit be kell tartani. Amennyiben nem
így teszünk, elősegíthetjük, hogy spamek terheljék a
levelezőrendszert vagy vírusos tartalmak kerüljenek a
gépünkre.
Ismeretlen feladótól kapott levelek esetében a csatolmányokat ne nyissuk meg, a levelekben szereplő

linkekre ne kattintsunk rá. Érdemes a gyanús e-mailt
a levélszemét mappába áthelyezni, mert itt a levélben
lévő linkeket automatikusan eltávolítja az Outlook, így
még csak véletlenül sem tudunk rákattintani egy káros
linkre. A rosszindulatú program a fertőzött számítógépekről is továbbterjedhet, ezért az ismerősöktől kapott levelek esetében is indokolt a fokozott óvatosság.
A feladó – mint tulajdonos – felelős az e-mail tartalmáért. Tudnunk kell, hogy az interneten való levelezés
alapvetően nem biztonságos. Úgy tehetjük védettebbé, hogy a bizalmas információkat tartalmazó részt a
levelünkhöz mellékelve küldjük el és a 7Zip alkalmazással titkosítjuk, valamint jelszót adunk meg hozzá.
A címzettnek a megnyitáshoz szükséges jelszót személyesen adjuk át vagy telefonon sms-ben küldjük el.
A címzett felelős az e-mailek fogadásáért, annak
tartalmától, bizalmasságától függő feldolgozásáért a
munkakörének megfelelően.
Bizalmas információk továbbítását kérő elektronikus levelek esetében mindig meg kell győződni az
információkérés hitelességéről; amennyiben kétségek

merülnek fel bennünk, mielőtt megadnánk az információt, egyeztessünk szervezeti vezetőnkkel.
Végül néhány hasznos jó tanács. Nekem nagyon
furcsa, ha úgy kapok egy levelet, hogy nincs tárgya. Új
e-mail érkezésekor, a tárgy az, amit először látok belőle. Ennyire nem fontos a feladónak, hogy mi történik a
levelével? A későbbiek során a pontos tárgy akkor is jól
jön, ha vissza kell keresni egy régebbi levelet.
Amikor kapunk egy e-mailt, küldjünk egy rövid választ, hogy megkaptuk a levelet. Ez akkor is célszerű,
ha részletes választ csak később lesz időnk írni, de a
rövid válaszból a feladó rögtön látja, hogy foglalkozni
fogunk a témájával.
Az e-mailünk is képet fest rólunk, valamilyen szinten tükrözi a személyiségünket, ezért ügyeljünk annak
formai és nyelvezeti megfelelőségére és az udvarias
stílusra.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként!


Susán Janka

ESZI-s hírek
Árokszállási Tibor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium matematikatanára egyik tanítványával, Soós Tamással közösen tartott előadást október
27-én, a Középiskolai és Fizikai Lapok
(KöMal) Ankéton, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen (ELTE). Az előadók arról beszéltek, hogy hogyan lehet
matematikai módszerek alkalmazásával
nehezebb fizikai feladatokat megoldani.
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium „közgázos” lányai két szakmai
versenyen is sikeresen szerepeltek november negyedikén.
A 2013-ban elindított PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-gazdasági
Verseny megyei elődöntőjére 22 helyszínen került sor, párhuzamosan. Az elődöntőben összesen 110 csapat mérte
össze a tudását. Közülük 28 hazai és 4
határon túli csapat jutott tovább a 2015.
november 19-én, 8 helyszínen tartandó
regionális középdöntőbe. Az ESZI két
csapata – kiváló teljesítményt nyújtva –
első és második helyen tudott tovább
menni a Tolna megyei selejtezőből.

A lányokat Schmidt Katalin tanárnő
készítette fel a versenyre.
A „STAT WARS II.” országos középiskolai statisztikai vetélkedőn is képviselte
egy csapat az iskolát. A takarékossági
világnap alkalmából megrendezett országos statisztikai vetélkedőn a négyfős,
tizenegyedikes lányokból álló csapat az
országos döntőben 5. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk Lampertné Akócsi Ildikó.
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium második pályaválasztási nyílt
napját tartotta november 19-én. Ismét különleges élményben volt része
a mintegy 350-400 érdeklődőnek, az
ágazatok igyekeztek minél színesebben és érdekesebben bemutatkozni (a
látnivalók között szerepelt a 3D-s ledmátrix, a szimulációs programmal vezérelt gokart, robotok, érdekes vetítések).

A két, különböző időpontban tartott
ágazatspecifikus tájékoztatóval párhuzamosan bekukkanthattak az érdeklődők
a laborokba, tanirodába, szaktantermekbe, műhelyekbe. Mindenhol tanári
irányítás mellett lelkes diákok mutatták
be a gépeket, műszereket. Ezenkívül az

első emeleten folyamatosan zajlott a tájékoztatás a kollégiumról, az iskolában
folyó nyelvoktatásról és az érettségi utáni képzésekről.
(Forrás: www.facebook.com/ESZI-
Magazin)

Tisztújítás a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaságnál
Megtartotta háromévente aktuális tisztújító ülését a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság. Dr. Friedler Ferenc
elnököt újraválasztották, nyolc jelöltből pedig öt alelnököt
(dr. Bari Ferenc, Bőgel György, Gyenizse Pál, Nagy Miklós, Szabó György), valamint öt jelölt közül háromtagú felügyelőbizottságot (Kovács Kálmán, dr. Pompéryné dr. Mihály Klára és
dr. Vajta László) választottak.
Székfoglalójában az ismét megválasztott elnök legfontosabb feladatának a
fiatalok bevonását nevezte az egyesület életébe, valamint a társaság elismertségének további erősítését.gyulai
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Szakmák az atomerőműben
Sorozatunk e havi számában Szili László berendezésmérnökkel beszélgettünk.

berendezésmérnök. Feladatai közé tartozott a fővízköri berendezések karbantartásával kapcsolatos

Fotó: Bodajki Ákos

Szili László 1976. december 28-án született Pakson.
A szakközépiskolát Szekszárdon az akkori nevén Ady
Endre Szakközépiskola és Technikumban végezte.
Első diplomáját a Dunaújvárosi Főiskolán, a másodikat a Miskolci Egyetem gépészmérnöki karán szerezte meg 2003-ban.
Az egyetem befejezése után Kecskeméten kezdett dolgozni egy kis cégnél, ahol közel egy évet
töltött mint gyártás-előkészítő. 2004. június 1-én
került a Paksi Atomerőmű Karbantartás Technológiai osztály (KTEO), fővízköri csoportjába, atomixes
kölcsönzött alkalmazottként. 2005 szeptemberében
nyert felvételt a Paksi Atomerőmű állományába mint

engedélyek beszerzése, karbantartási utasítások
felülvizsgálata és karbantartáshoz köthető munkaprogramok készítése.
Az évek során tovább bővültek feladatai, és kiegészültek az általa felügyelt berendezések (főelzáró
tolózár, NA500-as csővezeték és alátámasztása) munkautasítás–tervezésével és tartalék alkatrészeinek beszerzésével. Jelenleg tagja a reaktor körüli térrészek
szivárgásával foglalkozó értékelemző csapatnak. Elmondása szerint ez a munka elég sok időt igényel, viszont nagyon érdekes, és nagy kihívást jelent számára.
Kollégáival jó a kapcsolata, mivel többségükkel
10 éve dolgozik együtt. Munkaidő után szeret úszni,
futni, kirándulni a családdal és ismerősökkel, de ezek
most háttérbe szorulnak mivel minden szabadidejét
7 hónapos lányával, Annával tölti.

Fiataljaink

Szilárd 1980-ban született Debrecenben. Középiskolai tanulmányait
a debreceni Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában végezte, az
érettségi mellett gépésztechnikusi
végzettséget is itt szerzett. Egy barátja hatására döntött úgy, hogy a
természettudományok
területén
folytatja tanulmányait, s a debreceni, akkori nevén Kossuth Lajos Tudományegyetem fizika szakára nyert
felvételt. Az egyetemen érdeklődését
felkeltette az atomfizika és a magfizika. Az évek során tudatosan e terület
felé orientálódott. Az egyetem elvégzését követően Szilárd az ipari szektorban szeretett volna elhelyezkedni.
Budapestre költözött, s egy, a félvezetőiparban érdekelt cégnél kapott
állást. Az itt eltöltött években elsősorban méréstechnológiával foglalkozott
feladata a mikrochip- és napelemgyártáshoz kapcsolódó készülékek
tesztelése, fejlesztése, gyártósorba
történő integrálása volt, emellett külföldi ügyfeleknek nyújtott mérnöki tá-

mogatást, elsősorban mérések során.
Bár szeretett e területen dolgozni, egy
év külföldi munkavégzést követően
a váltás mellett döntött. Szintén egy
barátja ösztönzésére töltötte fel önéletrajzát az MVM Csoport adatbázisába, és 2014 decemberében sikeresen
pályázta meg a Nukleáris Biztonsági
Osztály vezető fizikus munkakörét.
Jelenlegi feladatai közé tartozik az
üzemanyag-mozgatás ellenőrzéséhez
és armatúrázáshoz kapcsolódó feladatok ellátása, blokkvisszaindulási mérések, próbák ellenőrzései, valamint
kiégés és izotópkoncentráció-számítások elsajátítása. Jelenleg idejének
jelentős részét a betanulás teszi ki, a
gyakorlati tapasztalat, a helyismeret
megszerzése mellett az elméleti tudás
elmélyítése és a tanfolyamok elvégzése az elsődleges prioritás, tervezi a
Budapesti Műszaki Egyetemen induló
reaktortechnikai szakmérnök képzés
elvégzését is.
Feladatai elvégzése során sok segítséget kap kollégáitól, a kis létszámú

szervezetnél a kollektíva és a munkahelyi légkör egyaránt kiváló.
Szilárd jelenleg Szekszárdon lakik,
ideje jelentős részét otthon is a tanu-

Szabadidejében a túrázásnak hódol,
a barátokkal gyakran szerveznek kirándulásokat az ország különböző tájegységeire, egyik kedvenc célpontjuk

lásnak szenteli. Ha teheti, hétvégéit
Budapesten tölti, gyakran találkozik
az évek során a fővárosban összekovácsolódott baráti társaság tagjaival.

a Bükk-hegység. Ha ideje engedi, hobbijának, a rajzolásnak és a festészetnek is szívesen hódol.

Krausz Attila

Fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban ezúttal Szombathelyi Szilárddal, a Nukleáris Biztonsági Osztály vezető fizikusával ismerkedhetünk meg, aki az ország távoli szegletéből érkezett a Paksi
Atomerőműbe.

A főnököt köszöntötték

Fotó: Wollner Pál

Gallyas Vilmost nyolcvanadik születésnapján köszöntötték egykori munkatársai, beosztottjai. Kern Józsefné, az esemény szervezője elmondta, hogy párévenként szoktak találkozni, jó elbeszélgetni egymással, az unokákról készített fotóalbumokat kicserélni. Most az apropót egykori főnökük kerek évfordulós születésnapja adta, és tizenheten jöttek el
az egykori munkatársak közül.
Ebből az alkalomból beszélgetek az egykori humán igazgatóval.
„1978 júniusában jöttem az atomerőműbe az ajkai erőműből tervosztályvezetőnek, amelyik később felfejlődött
Humán Igazgatósággá. Itt Pakson eltöltöttem huszonnégy
évet, 2000-ben mentem nyugdíjba, utána még dolgoztam.
Két éve hagytam abba a munkát, utolsó ilyen felelős beosztásom a vadásztársasági elnökség volt, melynek tizenhárom évig voltam a vezetője. Ez egy komoly beosztás volt,
elég sok feladattal. Igazából 2013-ban kezdődött az igazi
nyugdíjas életem, mikor megszabadultam minden kötött-

ségtől. Szabadidőm most van bőven, van egy kis hobbikertem itt a Páskumban 4-500 tőkeszőlővel, ami ad munkát,
és persze itt van a vadászat, amit nagyon szeretek. Két unokám van, a fiú már harmincéves, a kislány tízéves.
Nagy kihívás volt főleg abban az időben az atomerőmű
dolgozójának lenni, mikor idekerültem. Teljesen kialakulatlan körülmények voltak, rend és szervezettség elsősorban
a beruházási vonalon volt. Az erőműnél pedig abban az
időben fel kellett építeni a szervezeteket a majdani működtetéshez. Ezt sikeresen végrehajtottuk, és ma már az
utódaink teszik a dolgukat.”
Wollner Pál
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Fotó: Bodajki Ákos

„Azért jöttem ide annak idején, mert váltani akartam, valami újat akartam. Fiatal voltam. Az teljesen más világ volt. Sosem bánom meg! Ha végigolvassa valaki az interjúm,
jól látni, hogy én jól éreztem itt magam. Sokfelé dolgoztam, mindig új megbízást kaptam, és mindegyiket szerettem. Ilyen szempontból nem kívánok senkinek sem ros�szabbat. Nekem ez a cég megadott mindent. Anyagi, erkölcsi elismerést. Nem akarok nagyképű lenni, de a rengeteg meló és szorgalom meghozta a gyümölcsét. Nem voltam,
vagyok mindig a reflektorban, de szépen haladtam előre, és ez nagyon jó…” – Tuza János a Dokumentáció Kezelési Osztály (DKO) vezetője emlékszik vissza a kezdetekre.

Elvégezte a főiskolát 1975. augusztus 15én, és még abban az évben elkezdett dolgozni a Tiszai Erőmű Vállalatnál. Először
átadták, úgymond „kölcsönbe” a VERTESZ-hez mint üzembe helyező, ahol
erősáramú berendezésekkel foglalkozott.
Az új erőmű üzembe helyezése után valami másra és újdonságra vágyott. Abban az időben (épp a legjobbkor) kereste
meg Füle István a Paksi Atomerőműből,
és hívta dolgozni az Üzembehelyezési
Főosztályra. 1980. február 16-tól atomerőműves dolgozóként az erőmű irányítástechnikai rendszerek üzembe helyezésének részese lehetett. 1992–1993 között
a Beruházási Igazgatóságon dolgozott,
az irányítástechnikai főmérnökségen vezető mérnökként az akkor tervezés alatt
levő 5-6. blokk műszaki tervezésében vett
részt, valamint a villamos szakterületen
a CAD-feladatok megalapozását végezte.
Később a sors úgy hozta, hogy 1993–2003
között a Műszaki Igazgatóságra és a reaktorvédelmi rekonstrukciós projektbe került. A védelmi rendszer funkcionalitásának kialakításában vállalat főszerepet.
A reaktorvédelmi rendszerfunkció-követelmények dokumentumainak elkészítésén dolgozott, valamint a „hagyományos”
irányítástechnika tervezését irányította.
Befejeződött a projekt mind a négy blokkon, és átkerült igazgatóságon belül a Műszaki Főosztályra a Villamos és Irányítástechnikai Osztályra 2005-ig. A tervezés
irányítása volt a fő feladata, a CAD-es
munkák koordinálása. 2005-ben az osztály megszűntével az Irányítástechnikai
Műszaki Osztályra került 2009-ig, ahol a
hagyományos irányítástechnikai csoport
vezetésével bízták meg. A legfontosabb
munkája itt az Időszakos Biztonsági Jelentésben (IBJ) való részvétel. Ezután 2009.
január elsejével megalakult a DKO, amely
a céges dokumentációkezelés fontos ré-

szévé vált. Felkérték az osztály vezetésére,
melyre örömmel mondott igent.
– Volt-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen emlékezetes esemény, történet a kezdetekből?
– Az üzembe helyezésen kezdtem, a
mérés és vezérlés volt a szakterületem.
A szovjet fél akkor kézzel írt ütemterveket
készített blokkonként. Az egyiket a mai
napig is megőriztem, jelenleg az Atomenergetikai Múzeumban van kiállítva.
Akkor még papíron készültek a legfon-

el-KÉP-esztő
Szösszenetek és sztorik
az erőmű
egykori mindennapjaiból

Télapó? Mikulás?
Mikulás ünnepe december
6. Ilyenkor Télapó, Santa Claus vagy Joulupukki
egyaránt útra kelt, repülve
száguldó rénszarvasszánon vitték az ajándékokat.
Pontosan így történt ez
1977-ben is.
(Illusztráció: Mack István,
1977)

tosabb dokumentumok. Ez egy A/4-es
franciakockás lap volt. Szovjet üzembe
helyezőkkel készítettük el kézzel írottan,
amit mindenki az aláírásával hitelesített.
Annak idején kézzel rajzoltunk, ütemeztünk és státuszoltunk. A sárga szín volt
a „4-es bizottsági” bejárás, a zöld szín az
„üzembe helyezve” és a piros szín volt a
„hivatalos próba”. Ezzel a három színnel
vezettük az ütemtervet, és a szovjet féllel
közösen értékeltük az elvégzett munkát.
Ez így működött akkor, ma már teljesen
másfajta műszaki háttértámogatás van.
Akkor még ilyen technikai színvonal nem
létezett, ahogy számítógép sem.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– Hét éve vagyok osztályvezető, elérte
az osztály azt, hogy az alkalmazott rendszereink készek, és nincs más hátra, mint
jövőre, és az elkövetkezendő évekbe üzemeltetni, „csiszolgatni” a 2D- és 3D-tervező rendszert. Az összes fejlesztés elkészült.
Most kezdjük aktualizálni a 3D-s modellünket a szkennelt állomány alapján. De
a feltárási és helyreállítási munkákban is
nagyon hasznos ez a módszer. Fantasztikus dolognak tartom. Remélhetőleg erről
részletesen és bővebben majd egy újabb
újságcikkben számolhatunk be.
– Család, hobbi, szabadidő?

– Mindig is horgásztam, nem is eredménytelenül. Az utóbbi időben viszont
egy kicsit alább hagyott a kedv. Tennivaló viszont akad bőven. Pakson lakom
a családommal kertes házban. Feleségem
rokkantnyugdíjas. Van egy lányunk, aki
védőnő, férje erőműves, és két gyermekük
van. A fiam 27 éves, és szintén az az erőműben dolgozik.
– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
– A többi interjúalany mit válaszolt
erre a kérdésre? Nem könnyű ezt megválaszolni. Pár éve munkám elismeréseként
Igazgatósági Nívódíjban részesültem. Igazából a dokumentációkezelés egy háttértevékenység. Nincs igazából az előtérben,
szem előtt, mégis szeretem.
61 éves elmúltam, és egyre többször
gondolok a nyugdíjra, a nyugdíjas évekre.
Fiatalpárti vagyok, át kell adni a fiataloknak a stafétát. Úgy gondolom, hogy igazából nagy dolgokat nem vittem véghez.
Az elkövetkezendő időkben a család lesz
a legfontosabb.
(A szerkesztő: Időközben a személyi
változás is megtörtént, a nyugdíjba vonulásig műszaki főszakértőként fog dolgozni
a Rendszertechnikai Főosztályon. János
ígéretéhez híven átadta a stafétát.)

OrbánO
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Sikeres évet zártunk a villamosenergia-iparági sporttalálkozókon
Az immáron több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő sporttalálkozók népszerűsége az iparágban tevékenykedő társaságok sportszerető munkavállalói, nyugdíjasai és hozzátartozóik körében töretlen. A Paksi Atomerőmű kollektívái a versenyeken elért kiváló eredmények mellett a találkozók rendezésében is az élen jártak.
ténő részvételt társaságunk Kulturális és Sportbizottsága
a Kollektív Szerződésben e célra nevesített kulturális és
sportcélú ráfordítások keretösszegéből – lehetőségeihez
mérten – 2015-ben is támogatta. A Paksi Atomerőmű
az Atomerőmű Sportegyesülettel karöltve évek óta élen
jár a villamosenergia-iparági sporttalálkozók szervezésében is. 2015-ben az asztalitenisz-, a horgász-, a vitorlástalálkozók, illetve a labdarúgó-selejtező lebonyolítását
vállalták magukra önkéntes alapon a lelkes sporttársak.
Paks népszerű a résztvevők körében, ezt a magas részvételi számok is bizonyították. Valamennyi találkozó esetén
magas színvonalú szervezés, jó körülmények és remek
kiegészítő programok biztosították a felhőtlen időtöltést,
a sikeres rendezést a résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek eredményei is igazolták.
A versenyidőszak lezárását követően társaságunk év
végi ünnepi vacsorán látta vendégül a szép sikereket elért
versenyzőket, valamint a találkozók szervezésében segítséget nyújtó sportszeretőket 2015. december 3-án. Az Erzsébet Nagy Szálloda báltermében Bognár Péter humán
igazgató foglalta össze az idei év történéseit, majd a cég-

Ötpróbás győztes tért vissza
az erőműbe

vezetés nevében megköszönte a jelenlévőknek a Paksi
Atomerőmű jó hírének öregbítéséért tett erőfeszítéseiket.
Az est során lehetőség nyílt a vendégek számára a közös
élmények felelevenítésére és tapasztalataik megosztására.

Krausz Attila

Ferencz József rádióamatőr diplomája
Ferencz József az atomerőmű területén, az MVMI Zrt.-nél, az Üzemeltetési Igazgatóság Infra
struktúra Üzemeltetési Osztályon rendszeroperátorként dolgozik. Szabadidejében rádióamatőr,
és egy különleges DXCC-diploma tulajdonosa.

Fotó: Bodajki Ákos

Két évvel ezelőtt az Atomerőmű újság januári száma írt egy
fiatal, hetedik osztályos fiúról, aki még az előző év decemberében nyerte meg az atomerőmű honlapjának népszerű
játékát, a Nukleáris Ötpróbát. Mészáros Bence akkor a kora
miatt nem léphetett be üzemi területre, most visszajött,
hiszen szerette volna látni, hogyan is működik az ország
egyetlen atomerőműve.

– Informatikaórán ismerkedtem meg az ötpróba játékkal, és
otthon, önszorgalomból folytattam – eleveníti fel Bence a két
évvel ezelőtti eseményeket. Az akkori jutalomkiránduláson
megbeszélte a látogatást szervező és őket kísérő Varga Józseffel, hogy ha betöltötte a 16. évét, jelentkezik, és újra eljön.
A mostani látogatásra is egy kisebb csoporttal érkezett, ezúttal
édesapja, a kémiatanárnő és két osztálytársa kísérte el.
A látogatóközpontban egy ismerős fogadta, hiszen a kísérést Varga József vállalta. A 4. blokki látogatófolyosó és turbinacsarnok után az Atomenergetikai Múzeum és a látogatóközpont megtekintése következett. – Érdemes volt várni, hogy újra
eljöhessek, nagyon tetszett – foglalta össze Bence.
S hogy mi történt vele a két év alatt? Gimnáziumba jár, nyelvi előkészítőn kezdte, most első évfolyamos. Az informatika
megmaradt szenvedélynek, amihez újabban a hangtechnika
társult. Olyannyira, hogy Bence elárulta: iskolai és egyéb, kisebb
rendezvényeken, sőt esküvőkön is gyakran besegít, biztosítja a
hangtechnikát.
Amikor a terveiről kérdeztem, csak annyit mond: nem tervez
hosszan előre, ahogy az élet hozza, azt viszont, hogy egyszer
visszatér az atomerőműbe, hogy itt dolgozzon, egyáltalán nem
zárja ki.

Szabó Zoltán

A Paksi Atomerőmű csapata és
az általuk nyert kupák a XXVI. Villamosenergia-ipari
Asztalitenisz-találkozón júniusban

– Mi a DXCC-diploma?
– A diplomát az ARRL (American Radio Relay
League), az Amerikai Rádióamatőr Szövetség adja ki
azoknak a rádióamatőr-állomásoknak, akik a beérkezett QSL- (igazolás vagy nyugta, ami lehet papíralapú
és elektronikus) lapokkal bizonyítani tudják, hogy
100 vagy annál több országgal (pontosabban hívójelkörzettel) létesítettek kétirányú rádiókapcsolatot.
A QSL-lapok ellenőrzéséért, hitelesítéséért és a diplomafokozatok kiadásáért díjat kell fizetni. A hívójelkörzetek (entity) fogalmát úgy határozták meg, hogy az
elért hívójelkörzetek száma jól tükrözze a DX-kedvelő (DX = nagy távolságú rádiókapcsolat, 2000 km-en
túli) rádióamatőr teljesítményét.
A hívójelkörzeteket egyrészt politikai kritériumok
alapján határozták meg (pl. önálló hívójelkörzet az
ENSZ minden tagállama, és minden terület, amelynek az ITU (International Telecommunication Union) önálló hívójelprefixet jelöl ki), másrészt földrajzi
szempontok szerint (pl. külön hívójelkörzet ugyanahhoz az államhoz tartozó, de annak többi területétől a
szárazföldön legalább 100 km távolságra lévő terület,
vagy a tengeren az anyaországtól legalább 350 km távolságban lévő sziget). Vannak speciális esetek is, pl.
külön hívójelkörzetet képeznek az ITU genfi székhelyén működő, 4U1ITU hívójelű rádióállomás, az ENSZ
rádióállomásai, vagy pl. demilitarizált, semleges vagy
ütközőövezetekben működő rádióállomások. A társadalmi, politikai, földrajzi helyzetek változása miatt a
lista „mozgásban” van, ezért az állapotoknak megfelelően mindig van egy „élő” aktuális és egy törölt, már
nem érvényes része is.
A diplomát több különböző fokozatban is kiadják, és külön „5BDXCC” diplomát kaphat az az állomás, amely mind az 5 hagyományos hullámsávon (10,
15, 20, 40, 80 m) igazolni tudja 100 vagy annál több

hívójelkörzettel az összeköttetést. Jelenleg 340 „élő”
DXCC-körzet van. Azok a rádióamatőrök, akik elérik
az összes, 340 élő DXCC-körzettel igazolt összeköttetést, kimagasló eredményük elismeréseként kérvé-

Fotó: Wollner Pál

A februártól októberig tartó időszakban 13 sportágban
megrendezett versenyeken aktív és nyugdíjas kollégák
és hozzátartozóik mérettetik meg magukat a legfényesebb érem megszerzésének reményében. Az eredmények
mellett kiemelten fontosak az elmúlt évtizedek során a
résztvevők között kialakult emberi kapcsolatok, amelyek ápolása e találkozók elsődleges célja. Társaságunk
versenyzői a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány
koordinálásában szervezett, többnyire 2-3 napos találkozókon a sokéves hagyománynak megfelelően sikert
sikerre halmoztak. Az eredmények közül kiemelhető
sárkányhajó- és labdarúgócsapataink sikere, előbbi a találkozó valamennyi versenyszámában az első helyen végzett, míg az utóbbi a 2014. évi csorbát – amikor is nem
sikerült a döntőbe jutni – javítva idén ismét győzelmet
ünnepelhetett. Horgászatban, asztaliteniszben, kajak-kenuban, vitorlázásban és sakkban a korábbi évek sikereit
folytatva számtalan első helyet ünnepelhettünk, de természetesen nem mehetünk el a futó-, a teke-, a sí-, a fallabda- vagy a természetbarát-találkozókon elért kiváló
eredmények, helyezések mellett sem. A találkozókon tör-

nyezhetik a „Top of The Honor Roll” fokozatot. Mindhárom fokozathoz külön plakett igényelhető, ami igazi
trófeaként jelképezi a több évtizedes munka eredményének sikerét.
– Hány éve vagy rádióamatőr?
– 1983 óta van adóengedélyem, az 1984-85-ös
években kezdtem a DXCC-vel céltudatosan foglalkozni. A kezdő rádióamatőröknek is javasolni szoktam,
ha valaki komolyan rádiózik, már rögtön az elején
kezdje el az összeköttetéseket nyilvántartani, listába
szedni az elért országokat, rendszerezni a QSL-lapokat. 2004-ben sikerült teljesítenem az ötsávos 5BDXCC
feltételeit – ez azt jelenti, hogy az öt különböző rádióamatőr-alapsávon 3,5; 7; 14; 21 és 28 MHz-en, sávonként 100 különböző országgal történt összeköttetést
kell igazolni. Ez szintén egy nagyon rangos diploma,
de még nem azt jelenti, hogy a DXCC-listáról az összes
országot elérte valaki. 
Wollner Pál
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Szakszervezeti élet az atomerőműben – ADÉSZ
Új cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az atomerőmű munkáltatói oldal és a szakszervezetek közötti együttműködés, egyeztetések rendjét csakúgy,
mint az atomerőmű területén tevékenykedő szakszervezeteket. Mostani számunkban az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ) elnökével, Néber Tibor Andrással beszélgettünk a szakszervezet múltjáról, jelenéről, céljairól és legfontosabb programjairól.

– Hogyan alakult meg és milyen
múltra tekint vissza a szakszervezet?
– A szakszervezet gyökerei 1989re nyúlnak vissza, amikor is a Paksi Atomerőmű Munkástanács és
az Atomerőmű Ifjúsági Szervezete
különálló szervezetként működtek,
majd a 2007-ben történt egyesülésüket követően 2008-ban névváltozás
történt, azóta ADÉSZ névvel folytatja
a szakszervezet a munkáját. Új alapokra helyeztük, és egyben ki is szélesítettük az atomerőműben dolgozó
munkavállalók szakszervezeti képviseletét. A szakszervezet életét, tevékenységét jelentősen módosító események a jogszabályi változásokhoz
(Munka Törvénykönyve, a PTK 2013.
évi jogszabályi módosulások, a munkaidő-kedvezmények
szigorodása)
köthetők. Így a szakszervezet tavaly
teljesen új alapszabályzatot és szervezeti struktúrát (kétlépcsős) fogadott
el, kibővült elnökségi létszám mellett.

Az átalakulás fő célja a hatékonyság
növelése volt, hiszen pár éve már cégcsoportszinten is jelen kell lennünk,
és gyors döntésekkel kell reagálnunk
az atomerőművi dolgozókat érintő
vállalati, illetve cégcsoportos tervezetekre. A több mint 400 fős szakszervezeti tagság zöme „egy bérelemes”
munkavállaló. Az atomerőmű mellett
az MVM Atomix Kft.-nél is képviseljük a tagjaink érdekeit.
– Mi adja az ADÉSZ egyedi arculatát?
– A legalacsonyabb tagdíj mellett,
költséghatékony működéssel − a többi atomerőműves szakszervezethez
képest − törekszünk támogatni és
segíteni tagjainkat. Értem ez alatt az
iskolakezdési támogatásunkat, amit a
felsőfokú iskolai tanulmányaikat végző fiatalok után is biztosítunk. Emellett természetesen temetési és szülési
segélyt is biztosítunk az érintettek
számára. Tagjaink összetartását az-

zal is erősíteni kívánjuk, hogy az év
során közös programokat és ünnepléseket tartunk. Nem feledkezünk meg
a nőnapról (a nők egész évi erőfeszítéseiről), a karácsonyi ünnepkörről,
amikor minden egyes tagunkat ajándékkal köszöntünk. Rendszeresen
szervezünk családi kirándulásokat,
történelmi városnézéseket.
– Mit tudhatunk még a szakszervezet életéről, milyen jövőbeni feladatok
várnak rá?
– Csoportszintű és vállalati bérmegállapodásoknál,
munkaügyi
kérdésekben, de akár a tagjainkat
egyénileg érintő kérdésekben is törekszünk a leghatékonyabb érdekképviselet biztosítására, amit jól elősegít
az is, hogy egy cégcsoportos és egy
országos szakszervezeti tömörülésnek
is a tagjai vagyunk. Szakszervezeti
életünket a nyugdíjas tagozatba tömörült nyugdíjasok színesítik. Nemzetközi kapcsolattal is rendelkezünk,

szoros együttműködés van az erdélyi
Cartel-Alfa szakszervezettel. Jövőbeni
tervek között fontosnak tartjuk a juttatások értékmegőrzését, a prevenciós célú egészségvédelem fenntartását,
továbbá, hogy a munkáltató ismételten biztosítsa a szabad pénteket valamennyi erőműves munkavállalónak
és a napi teljes munkaidő újból 8 óra
legyen.

BRóbert

Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira
5. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban, 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.
A harctéri cselekmények irányításán
túl az Állami Honvédelmi Bizottság,
a GKO a világháború második felében intézkedéseket tett arra is, hogy
felkészítse az országot a forradalmian új haditechnikai eszközök – az
atomfegyver, a rakétatechnika, a rádiólokáció – terén a saját változatok
létrehozására. A cikksorozat 1. és 2.
részében részletesen írtunk a szovjet
atombomba megalkotásáról. E program keretében – 14 nappal Hirosima amerikai atombombázása után
– 1945. augusztus 20-án a szovjet
atomfegyver kifejlesztésére L. Berija vezetésével megalapították a GKO
Speciális Bizottságát és ugyanekkor
az ennek alárendelt Első Főigazgatóságot (orosz rövidítése: PGU), mely
összefogta, magasabb szintre emelte
és meggyorsította az ez irányú kutatásokat és ipari tevékenységet.[1]
Ugyancsak a GKO Speciális Bizottságának alárendelve 1946. május 13-án
létrehozták a rakétatechnikával foglalkozó Második Főigazgatóságot.
Még 1943. július 4-én alapították
meg a rádiólokációért felelős Harmadik Főigazgatóságot, amelynek
legfontosabb feladata Moszkva raké-

Borisz Vannyikov és Igor Kurcsatov

tatámadás elleni védelmének létrehozása volt.
Témánk szempontjából a legfontosabb az Első Főigazgatóság (a PGU)
tevékenységének követése.
Vezetőjévé a lőszerügyi népbiztost, Borisz Vannyikov vezérezredest
[2], tudományos irányítójává Igor
Kurcsatov akadémikust nevezték ki.
A mérnök végzettségű Vannyikov az

1930-as évek közepétől vezető pozíciókat töltött be a fegyveriparban, kritikus időszakban, 1939 januárjától
1941 júniusáig ő volt a fegyverzetügyi
népbiztos. 1941. június 7-én letartóztatták, azzal az indokkal, hogy „nem
boldogult a munkájával”. Ám 1941.
július 20-án, négy héttel azután, hogy
Németország rátámadt a Szovjetunióra, váratlanul szabadlábra helyezték,

„irányadó szervek útmutatása alapján”, és kinevezték lőszerügyi népbiztosnak. Erélyes intézkedései nyomán a fronton hamarosan megszűnt
a szovjet hadsereg lőszerhiánya.[3]
Az Első Főigazgatóság két vezetője
a lehető legjobban egészítette ki egymást: amit Kurcsatov és tudományos
munkatársai az atomfegyver létrehozásához kitaláltak és megterveztek,
azt Vannyikov „kipréselte” a bányászatból, a vegy- és gépiparból, az építőkből – egyszóval az országból.
1946. március 15-ével átszervezték
az állami irányítást: a népbiztosságokat minisztériumokká alakították,
élükön többnyire a népbiztosokból
lett miniszterekkel. Ettől kezdve a
PGU – továbbra is Berija felügyelete
alatt – a Szovjetunió Minisztertanácsának közvetlen alárendeltségébe
tartozott, vezetője Vannyikov maradt.
Forrás:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Первое_главное_управление_при_
Совете_Министров_СССР
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Ванников,_Борис_Львович
3. www.hrono.ru/biograf/bio_we/vannikov_vl.php
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Perzsiai kalandok,
avagy workshop Iránban
Idén augusztusban két kollégánknak, Wolf Gábornak (RTO) és Kiss Gábornak (DCS) abban a megtiszteltetésben volt része, hogy látogatást tehettek Iránba,
Bushehr városába, ahol az ország egyetlen atomerőműve üzemel, és ott egy karbantartás-optimalizálással kapcsolatos workshopon vehettek részt.
– Honnan jött az ötlet, hogy részt vegyetek rajta?
– Még 2014 nyarán egy londoni karbantartás-optimalizálási konferencián
találkoztam Harri Varjonen finn kollégával, aki a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) szakmai koordinátora. Az egyik ilyen munkaértekezleten
vetette fel, hogy lesz Iránban egy karbantartás-optimalizálással kapcsolatos
workshop, amelyre szeretettel meginvitálna. Kiss Gábor hosszan tartó rábeszélésére végül együtt vágtunk neki
az útnak.
– Hogyan készültetek fel az útra?
– Először is a már korábban Iránban járt kollégák tapasztalatait hallgattuk meg, majd következett a sok-sok
adminisztráció és a NAÜ által kötelezőnek vett biztonságtechnikai tanfolyamok és a vizsgák. Ezek érdekessége,
hogy elméletben minden vészhelyzetre alapszinten felkészítik a megbízott
szakembert, persze e-learning kereté-

ben. Példaként említhető, hogy megtanítják, hogyan kell viselkedni aknamezőn, emberrablás során, változó
éghajlati, környezeti viszonyok között,
pszichés terheléskor. Ezen túljutva az
iráni vízum megszerzése jelentett kihívást, amelyet az indulás előtt pár
órával tudtunk csak átvenni a követségen.
– Milyen volt az iráni fogadtatás?
– Budapestről kb. 30 óra alatt, két
átszállással jutottunk el a Perzsa-öböl
partján levő Bushehr városába, ahol
az atomerőmű üzemel. A vendégvárás/-látás gyakorlatilag kifogástalan
volt, mindenütt páratlan gondossággal
fogadtak. Az emberek már a repülőtéren érdeklődést mutattak irántunk,
többen közvetlenül kérdezték, honnan
jövünk, mi célból, mit csinálunk, hova
megyünk? Még Teheránban összetalálkoztunk a vezetővel, Harrival és a másik szakemberrel, Byongseok Songgal
Dél-Koreából.

– Milyen tapasztalatokkal tértetek
haza szakmai szempontból?
– Az előadások még számunkra is
tartogattak újat, elsősorban Harri tapasztalatai révén. Az iráni kollégák
meglepő nyitottsággal álltak előttünk,
szinte minden szavunkat itták, kérdeztek, bár nyelvi nehézségek a többnyelvűségből fakadóan bőven adódtak.
Ha továbbra is így megy, Irán karbantartás-optimalizálásban versenyképes
lehet velünk is, bár még csak két éve
üzemeltet atomerőművet. A reaktoruk
öszvér típusú, azaz egy német konvoy
típusú blokkba egy orosz VVER-1000-et
„gyömöszöltek” bele, mely nem kevés
kihívást okozhatott. A munkanapok
után – du. 6 körül rendre záró megbeszélést tartottunk a szállodában néhány
hideg 0,0 %-os alkoholtartalmú malt
nevű sörhöz közelálló itallal.
– Milyennek láttátok ti Iránt?
– A repülőből kilépve Kiss Gábor
megkérdezte, hogy „ez most vicc vagy

Atomenergia = Ellátásbiztonság
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) Energiatagozata „Atomenergia = Ellátásbiztonság” címmel szervezett konferenciát novemberben. A rendezvényen szakemberek, civilek, a hatóság és atomerőmű képviselői
vizsgálták a nukleáris energia ellátásbiztonságban betöltött szerepét.
Hatvani György, a GTTSZ elnöke megnyitójában arról beszélt, hogy aggasztónak találja a 40%-os villamosenergiaimportot az ellátásbiztonság szempontjából, mert jól tudja,
hogy bár olcsó, de környezetszennyező szenes erőművekből származik. Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára előadásában kiemelte, hogy az energiaellátás – ezen belül a villa-

mosenergia-ellátás jelentősen befolyásolja az ipar versenyképességét és a lakosság életminőségét. A klímavédelmi
programban az EU 20/20/20 vállalás ránk eső részét teljesítenünk kell, csökkentenünk kell a szén-dioxid-kibocsátást.
Megváltoztak a fogyasztási szokások, a klímahasználat miatt a téli energiaigény áttevődött nyárra. Ha átvennénk a
német támogatott energiamodellt (nap, szél, atom nélkül),
az családonként éves szinten 85 ezer forint többletet jelentene. Szükség van az atom-szén-megújuló energiamixre,
zárta gondolatmenetét az államtitkár.
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani már nem
ugyanaz az atomerőmű, mint amit annak idején üzembe
helyeztek. A számos átalakításnak, változtatásnak köszönhetően a hazai villamosenergia-termelésnek időnként
már több mint a felét adja – legbiztonságosabban és leg-

olcsóbban. Megemlítette, hogy a biztonság növelése érdekében beszereznek egy 4 MW-os mobil Diesel-generátort,
és szekunder köri hatásfokjavítás (turbinaátalakítás) során
további 18 MW teljesítmény nyerhető, míg a várhatóan beinduló C15-ös program (amely a blokkok mostani 12 hónapos ciklusát 15 hónapra növelné) a teljesítménykihasználási tényezőre hat kedvezően. Az erőmű gondos, kíméletes
üzemének köszönhetően már a 2. blokk élettartam-hos�szabbítását is engedélyezték, de a másik kettőre is készül
a beadvány.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos ezúttal Paks II. engedélyezési eljárásáról beszélt. Mintegy 6500 engedélyről van
szó, ami 10 000 oldalnyi beadvány megfogalmazását jelenti. Az építést várhatóan 2018-ban lehet elkezdeni.
Hullán Szabolcs, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese beszámolt arról, hogy felkészültek a
Paks II.-vel kapcsolatos feladatokra. Megszülettek az előírások, a szükséges 21 új útmutató.
Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy
az „atomkor” embere már együtt él a sugárveszéllyel. Még
mindig dilemma az elhasznált fűtőelemek reprocesszálása/
végleges elhelyezése, de készülni kell rá. Keresik a megfelelő geológiai formációt – ha egy kőzetréteg 250 millió évig
nem mozgott, akkor a tároló/befogadó funkciót biztonságban ellátja még egymillió évig.
Dr. Járosi Márton, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke civil szervezetét mutatta be, mely elkötelezett az energiatermelés, az erőműépítés iránt.

gyulai

komoly”? Én, egy korábbi pakisztáni
élményre hivatkozva megerősítettem,
hogy „ez nem vicc, ez bizony komoly”.
Válasz: „Jó, mert viccnek durva lenne.”
A lényeg, hogy az iráni missziót a józan
ész és a NAÜ is decemberre tervezte először, de az első és a második halasztás
után nekünk sajnos csak az augusztus
maradt. A szálloda és minden erőművi
helyiség is csak légkondicionálóval volt
elviselhető. Az ételek könnyűek, sok
zöldség, rizs és sült hús vagy hal volt
a terítéken. Az iráni belvárosi élet egészen európainak mutatkozott. Az emberek viszonylag elegánsan öltözködtek, a férfiak hosszú nadrág, ing, a nők
ennél bonyolultabbak, az egyik véglet a
teljes fekete ruha, a másik változat farmer, hosszú ujjú ruha és egy fátyol a
hajra. A hazaút szintén némi fáradtsággal, de elképesztő élményekkel megrakodva telt.

Keszthelyi Katalin

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

A tervekről szóló bejelentést a francia cég tette meg

Az Areva közleménye szerint a Kínai Nemzeti Nukleáris
Testület (CNNC) azt tervezi, hogy megszerzi az állami
ellenőrzés alatt lévő óriásvállalat kisebbségi tulajdonát. A CNNC tőkeinjekció lehetőségét vizsgálja abban
az időszakban, miután az Areva eladja reaktorgyártó
divízióját a szintén állami villamos műveknek, az EDFnek. A pénzügyi együttműködésen túl szóba jöhet az
uránbányászat, az újrafeldolgozás, a logisztika és a leszerelés is – derül ki az Areva közleményéből.
Philippe Varin elnök szerint a projekt számos lehetőséget teremt mindkét cég számára, és a kínai
partnerrel történő együttműködés integrális része a
francia cég jövőbeni sikerének. 2015 júliusában az EDF
azt jelentette be, hogy kész a rektorgyártó üzletág
(Areva NP) legalább 51%-ának megvásárlására, míg az
anyacég maximum 25%-ot tartana meg azért, hogy
a kisebbségi partnerek között a vezető maradhasson.
Márciusi bejelentése szerint az Areva 4,83 milliárd eurós veszteséget hozott össze 2014-ben, és a fentiek
miatt inkább alaptevékenységeire szeretne fókuszálni
a következő években. A veszteség jól jelzi a jelenlegi
problémákat: elhúzódó stagnálás a nukleáris piacon,
a versenyképesség hiánya és a nagy beruházásokban
alapvetően meglévő kockázatok kezelési nehézségei.

Sikeresen zárult a víz alatti cementezés
Egy, korábban folyékony radioaktív hulladékot kezelő
és egy medence alján található létesítmény szigetelését végezték el a szakemberek a Majak kombinátban.
A nemzeti hulladékkezelő cég (NO RAO) közleménye
szerint a 10 méter mélységben lévő, megerősített betonból készült egységet az ötvenes években a folyékony radioaktív hulladék összetevőinek ülepítésére
használták. A szigetelési munkák során 650 köbméter
betont használtak fel. A művelet annak az átalakításnak a része volt, amelynek során a korábbi medencét
egy felszín közeli, száraz típusú hulladéktárolóvá alakítják át. Az illetékes orosz hatóságok jelenleg számos
olyan kezdeményezést futtatnak, amelyek során szeretnék felszámolni a szovjet korszakból itt maradt hulladékkezelési gondokat.

Brüsszelben üzletelnek az ukrán cégek
Október 28-án a Turboatom gyártómű kötött együttműködési megállapodást a Holtec International céggel 94 darab szellőztetett tárolóegység gyártására és
szállítására, amelyek az elhasznált üzemanyag tárolására vonatkozó ukrán igények kielégítésére szolgálnak.
Szintén azon a napon az üzemeltetéssel foglalkozó
Energoatom kötött egyezményeket a Transnubel és a
Tractebel belga cégekkel. Az első cég nukleáris anyagok szállításával foglalkozik, és a Westinghouse svédországi gyárából történő üzemanyag-szállításoknál
lesz az ukránok segítségére. A Tractebel specialitása az
energetikai infrastruktúra-fejlesztés és a tanácsadás.
A cég lehetőséget kap, hogy az ukrán atomerőművek
biztonságnövelési programjaiban nyújtson segítséget.
Forrás: NucNet, 2015. november

Varga József

A Posiva bejelentése új távlatokat nyit
Elérhető közelségben a kiégett üzemanyag
végleges elhelyezése
A radioaktív hulladékok kezeléséért felelős finn Posiva Oy közleménye szerint jelentős eredményeket értek el a témában az általuk végrehajtott kutatási-fejlesztési program
során, közel vannak a megvalósítási állapothoz. A cég felelős az Olkiluotóban (TVO) és
Loviisában (Fortum) lévő atomerőművekben
keletkező elhasznált üzemanyag elhelyezéséért. A két üzemeltető 60, illetve 40%-ban
tulajdonosa a cégnek. A végleges tárolás az
olkiluotói telephelyen valósul meg, 2020-ben
kezdődik, és legalább még száz évig folytatódik a betárolás. A költségek mintegy 3 milli-

Megkezdődött az üzemanyag
betöltése a Shin Kori-3 reaktorába
Az első APR-1400 blokk 2016 közepén kezdheti meg kereskedelmi üzemét

A Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP)
közleménye szerint október 29-én kezdődött
meg a 241 darab üzemanyagköteg betöltése,
miután megkapták nukleáris biztonsági hatóság engedélyét. A munka várhatóan kilenc
napot vesz igénybe, és annak befejeztével
foghatnak hozzá az üzemeltetési tesztekhez.
Ezek során – a reaktor teljesítményét fokozatosan növelve – ellenőrzik a blokk viselkedését és teljesítményét. Elsődleges a primer köri
jellemzők vizsgálata az üzemi hőmérsékleten
és nyomáson. További próbákat végeznek a
normál üzemeltetéstől eltérő feltételek alatti
viselkedés ellenőrzésére. A KHNP úgy számol,
hogy a komplex vizsgálat hét hónapot vesz
igénybe, ezt követően nyilváníthatják üzemi
géppé.

ROSATOM
NEWSLETTER
Új blokkok a láthatáron

Sűrű a program Oroszországban
A Rosztov-3 blokk idén kezdte meg kereskedelmi üzemét, de nem lassult a tempó a telephelyen. A 4. blokk indítása 2017-ben várható,
ehhez nagy mértékben hozzájárulhat a reaktortartály beépítése. A november végi határidő
betartásához októberben a helyszínen tesztelték a polárdarut. A daru feladata lesz a nagyberendezések, többek között a reaktortartály
és a gőzfejlesztők beemelése. Az év végi feladatok közé tartozik a turbinaasztal alapozása,

árd eurót emésztenek fel a Posiva közleménye
szerint, beleértve a hosszan tartó felügyeleti
tevékenységet is. A végleges elhelyezés kérdéseivel a hetvenes évek óta foglalkoznak,
és 2012-ben fordultak a finn kormányhoz a
tároló megépítéshez szükséges engedélyért.
Az építési engedély két összekapcsolt létesítményre vonatkozik, amelyek közül a föld
feletti egység a csomagolóüzem, a föld alatti pedig a végleges tároló. A komplex létesítmény fogadja és kezeli azt a radioaktív hulladékot is, ami a csomagolóegység üzeme és
majdani leszerelése során keletkezik.
Forrás: NEI Magazine, 2015. november

Varga József

A Shin Kori-3 blokk építése 2008 októberében kezdődött. A koreai fejlesztésű, továbbfejlesztett nyomottvizes reaktor első egysége lesz a most indítandó 3. blokk. Eredetileg
2013 végére tervezték az indítást, a 4. blokk
pedig 2014 szeptemberében indult volna.
Azonban gondok adódtak a biztonsági rendszerekhez tartozó kábelek ellenőrzése során,
illetve részben cserélni is kellett azokat. Hasonló blokkok épülnek a Shin Hanul program
keretében is, az ottani két blokk betonozási
munkái 2012 és 2013 nyarán kezdődtek. Indításuk 2017-ben és 2018-ban esedékes. A hazai tervekben újabb APR-1400 típusú blokkok
építése szerepel mindkét telephelyen, míg az
Egyesült Arab Emírségek területén (Barakah)
négy ilyen blokk áll építés alatt.
Forrás: World Nuclear News, 2015. november

Varga József

a külső villamosenergia-ellátás kiépítése és a
fő keringtetőhurkok hegesztésének előkészítése. Tizenhat ide tartozó alkatrész érkezett
meg a telephelyre, négy esett már át a bejövő minőség-ellenőrzésen. Közben végeztek
a reaktorakna belső elemeinek beépítésével,
és jól haladnak a szakemberek a folyamatirányítási rendszerek szerelésével is, amelyek
szeptemberben érkeztek a telephelyre. Különös figyelmet szentelnek a csővezetéki elemek
ütemezett érkezésére, és a fontos teendők között szerepel a szivárgás-ellenőrző rendszerek
2016 szeptemberéig történő befejezése is. Jó
ütemben halad a Leningrád II. projekt 1. blokkjának építése is. A reaktorépület 75%-ban kész,
a főberendezések és más elemek a helyükön
vannak.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2015. november

Varga József
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Barangolások a természetben
A víz és a természet szerelmeseinek méltán válhat kedvelt szabadidős tevékenységévé a búvárkodás, amely egyszerre kikapcsolódás és testmozgás, miközben
gyönyörködhetünk a vízi világ csodáiban. Kollégánk, Mihályi Zsolt, a Projekttámogató Osztály projektfelelőse is szívesen merül alá a víz alatti világba, melyre
a búvárkodás iránt érdeklődőket oktatja is.

– Mióta búvárkodsz?
– 9 éves koromban került sor az első
merülésemre, majd 14 évesen szereztem meg az alapfokú búvárminősítést
CMAS-rendszerben. Ezek után évente
tettem le a magasabb szintű vizsgákat
(haladó búvár, merülésvezető búvár,
roncsmerülő búvár), és 18 évesen, az
akkor alapított első magyar búvároktatási rendszerben, a UEF-ben lettem
nyílt vízi búvároktató. Ez utóbbinak az
volt az érdekessége, hogy abban az időben Magyarországon én voltam a legfiatalabb oktató.
– Mi motivált, hogy ezt a sportot válaszd?
– Nevelőapám, Kókai Péter által ismertem meg ezt a sportot. De nem csak
rám, hanem nővéremre, Melindára is
nagy hatással volt, aki merülésvezető
képesítéssel rendelkezik. Egyedül édesanyám, Gyarmathy Katalin nem búvárkodik, ő az oktatásban vállal szerepet,
ahol fizikai ismereteket tanít.
– Mi kell ahhoz, hogy valakiből búvár
legyen? Van olyan egészségügyi problé-

ma, ami miatt nem ajánlatos a búvárkodás?
– Talán a legfontosabb feltétel a víz
és a természet szeretete. Ezenkívül fontos kitétel még természetesen a biztos
úszástudás, megfelelő vízbiztonság, az
életkor, valamint az orvosi alkalmasság.
Vannak bizonyos betegségek, például
légzőszervi rendellenességek (pl. asztma), szív- és érrendszeri megbetegedések, klausztrofóbia, amelyek kizárják,
hogy valakiből búvár legyen.
A Paksi Búváriskola is a ti nevetekhez fűződik.
Így van, a búváriskola egy családi
vállalkozás, amelyet nevelőapám és én
vezetünk, és ahol CMAS- és UEF-rendszerben tanítunk. Az oktatás mellett
búvártúrákat szervezünk például Horvátországba, Egyiptomba, valamint
búvárfelszerelések kölcsönzésére is van
lehetőség.
– Mi a menete a búvárképzésnek?
– A tanfolyamra való jelentkezés feltétele egy orvosi alkalmassági igazolás.
A tanfolyam elméleti (24 óra) és gya-

Ünnepi gyerekprogramok
Az év végi ünnepek közeledtével a
Paksi Atomerőmű humán szervezete
hosszú évek óta gyermekműsorok
szervezésével kedveskedik kollégáink családjai számára. Így történt ez
az idei évben is, a hagyományosan
december első heteiben megtartott
programok a Kulturális és Sportbizottság támogatásával valósultak
meg. A szervezési feladatokat ez évben a Paksi Közművelődési Nonprofit
Kft. és az ATOMIX Kft. vállalta magára
a Jóléti Osztály, valamint a Munka- és
Személyügyi Osztály munkatársainak
koordinálásában. 2015. december
5-én az érdeklődő kicsik és nagyok a

Csengey Dénes Kulturális Központban „A didergő király” című zenés mesejáték előadásait tekinthették meg
10 és 14 órai kezdettel a budapesti
Turay Ida Színház előadásában. Ezzel
párhuzamosan a gyerekek Adventi
Egészségkuckó Napon vehettek részt
az ESZI Egészségközpontjában, az ide
látogatók kézműves-foglalkozások
során karácsonyi díszeket, adventi
koszorút készíthettek, adventi fotózáson vehettek részt, a Mikulás pedig
szaloncukrot osztott a legkisebbeknek. A délutánt a Csurgó Zenekar
„Üdvözlégy kis Jézuska” című élő
gyermekkoncertje zárta. Krausz Attila

korlati (5-5 óra) részből áll, amelyek
vizsgával zárulnak. A gyakorlati oktatás először védett vízben (uszodában),
kis mélységben történik, ahol víz alatti
és víz feletti ön- és társmentési gyakorlatokat sajátít el a tanuló. A gyakorlatokat ezután nagyobb mélységben (10 m),
nyílt vízen kell végrehajtani. A sikeres vizsgák letétele után a vizsgázó
egy nemzetközi búvárigazolványt kap,
amely feljogosítja a minősítésének megfelelő típusú és mélységű merülések
végrehajtására a világ összes tengerében, (természetesen a helyi engedélyek
birtokában), valamint búvárfelszerelést
is bérelhet.
– Mi volt eddig a legjobb, illetve a legrosszabb élményed merülés során?
– A legrosszabbal kezdeném, mert
olyan szerencsére nem volt. Ha egy merülés jól előkészített és szabályszerűen
végrehajtott – pl. a merülési mélységhatárok betartása –, akkor nem merülhet
fel probléma. A legjobb élményemnek
pedig egy kb. 6-8 méteres cetcápával
való találkozást mondanám, amire a
Vörös-tengeren került sor. Ez a cápafaj a
jelenleg élő legnagyobb halfaj, de mégsem ragadozó. Egy ilyen élőlénnyel való
találkozás minden búvár számára felejthetetlen élmény.
– Mit jelent számodra a búvárkodás?
– Nagyon különleges érzés, mikor
az ember nem a megszokott környezetében mozog. Úgy érzem, én csak egy
látogató vagyok ebben a másik világban, ahol az ember ki van szolgáltatva
a természetnek. Egy színgazdag, mozgalmas, nyüzsgő világ tárul elénk, ami
ugyanakkor a „csend világa” is. Minden
merülés után többnek és különlegesebbnek érzem magam, mert egy időre
részese lehettem a víz alatti életnek.
– Nemcsak a víz alatt, de a természetben is szívesen barangolsz, és tájékozódási túraversenyen is részt szoktál

v enni. Milyen eredményeket sikerült elérned ezeken a megmérettetéseken?
– Abszolút kezdőként kb. 6 éve kezdtem el járni nevelőapámmal az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságra a DEMETER Egyesület
színeiben, és nagyon megtetszett ez a
sport. A versenyek alatt ő tanítgatott a
térképolvasásra és a tájoló használatára.
Csapatban kétszer lettünk országos bajnokok, majd buzdítására elindultam az
egyéni bajnokság „K” (középfokú) kategóriájában. Az első egyéni bajnoki szezonomban országos első, majd a következő évben országos második helyezést
értem el, elnyerve ezzel a teljesítmén�nyel a „Tolna megye legjobb sportolója” díjat természetjárás kategóriában
a 2013. és 2014. évben. Az idei szezon
nemrég ért véget, az utolsó egyéni bajnoki fordulóban, a Mátra-kupán elért
első helyezésemmel nagy esélyem van
újra elnyerni az országos bajnoki címet.
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A szokatlanul meleg – némelykor hőmérsékleti rekordokat is
megdöntő – ősz végi napok könnyen feledtették az
autósokkal a nyári gumik téliekre cserélésének szükségességét. Pedig a halogatás veszélyes lehet – több
szempontból is.

Forrás: internet

A téli és a nyári autógumik egyrészt a
mintázatukban különböznek egymástól. A mintázat az úttesttel való megfelelő tapadás egyik legfontosabb tényezője. A téli gumik a futófelületükön
kialakított mélyebb mintázatnak és számos barázdának köszönhetően jobb kapaszkodást, ezáltal rövidebb fékutat és
precízebb irányíthatóságot biztosítanak
a csúszós (elsősorban a havas, jeges) útfelületeken. Emellett az anyagösszetételüket tekintve is különböznek nyári társaiktól. A speciális adalékok révén a téli
abroncsok fagypont alatt sem válnak
rideggé, megőrzik rugalmasságukat,
ezért jobban tapadnak, és ellenállnak
a változó időjárásnak. Ezzel szemben a
nyári gumik hidegben felkeményednek,
ebből kifolyólag a téli fagyban nem biztosítanak megfelelő tapadást.
A téli gumik felrakásának halogatása egyrészt azért veszélyes, mert a nyári abroncsok 7 ⁰C alatt már nem funkcionálnak tökéletesen. Legyen pedig
bármilyen jó idő is napközben, az esti
és reggeli időszakban ritka, hogy ne
csökkenjen a hőmérséklet a kritikus érték alá. (Ugyanakkor tévhit, hogy csak
jeges vagy havas úton csúszhat meg az
autó.) Másrészt szintén a halogatás ellen
szól, hogy az ősz végi-téli hónapokban
nagyon „illékony” a jó idő, azaz egyik
napról a másikra drasztikus lehűlés
következhet be, havas, jeges útfelületek alakulhatnak ki. A szervizekben,
gumijavító műhelyekben viszont ez az
időszak a csúcsidőszak. Általában csak
előjegyzésre dolgoznak, és nem ritka,
hogy akár két-három hetet is várni kell
a kapott időpontig.
Természetesen nem csupán a csere
végrehajtása, hanem a megfelelő ter-

mék kiválasztása is fontos. Alapvető
szempont, hogy az egyéb jelzések mellett egy hópehely szimbólumnak is
szerepelnie kell a gumiköpenyen, mert
ennek hiánya arra utal, hogy zordabb
időjárási körülmények között csupán
korlátozott képességekre számíthatunk.
Ezen túlmenően az interneten számos
autós szakportált találhatunk, amelyek
a különböző márkák teszteredményeinek közzétételével segítik a választást,
illetve a különböző márkák ár-érték
arányának összehasonlítását (lásd például totalcar.hu, vezess.hu). A tesztek
a termékek árainak és az alkalmazott
jelöléseiknek, illetve ezek értelmezésének feltüntetése mellett a következő
tulajdonságokat értékelik: száraz, vizes, havas és jeges úton mért tapadások, valamint zajossági, fogyasztási és
kopási jellemzők. Az utolsó oszlopban
pedig rendszerint az iménti szempontok szerint elért eredmények összetett értékelését teszik közzé. A tesztek
kommentárjai szerint az élen, illetve a
középmezőnyben végzett termékek közül érdemes választani – az ezek között
fennálló, jellemzően kisebb eredménykülönbségek nem jelentenek releváns
ár-érték eltérést –, míg a lista végén szereplő gumiabroncsok esetében felhívják
a figyelmet arra, hogy nem tanácsos a
valamelyest alacsonyabb árak fejében
lemondani a nagyobb biztonságról.
Ha a téli időszakban külföldre – például síelni – készülünk, azt se felejtsük
el, hogy egyes országokban – pénzbüntetés terhe mellett – kötelező a téli gumi
használata, illetve bizonyos esetekben
feltétele annak, hogy a biztosító megtérítse a baleset miatt keletkezett kárt.


Prancz Zoltán

Az Energetikai Szakkollégium
utazása a CERN-be
Az Energetikai Szakkollégium őszi félévének kiemelt rendezvényeként négynapos külföldi üzemlátogatást tettünk Európán keresztül.

Fotó: Veres Dániel

Az ördög nem alszik!
Ne kockáztassunk nyári gumival!

Utunk első állomása az ausztriai Ybbs
Persenbeug-i vízerőmű volt, amely
Ausztria legrégebbi vízerőműve.
Az üzemlátogatás során helyi idegenvezetőnk megmutatta a létesítmény
főbb részeit: a 460 m hosszú gátat,
amely 10,9 m magas vízszintkülönbséget tart fent a gát két oldalán, láthattuk a turbinacsarnokokat, az erőműhöz
tartozó transzformátorállomást, illetve
a Duna hajózhatóságát lehetővé tevő
zsiliprendszert is.
Október 23-án reggel továbbindultunk a Lausanne-i Műszaki Egyetem
felé, ahol Wágner Dávid kalauzolt el
minket a Plazma Center intézetben.
Itt két reaktortípust tekinthettünk
meg. Először a TORPEX nevezetű fúziós reaktort látogattuk meg, amelynek
leglátványosabb eleme a fánk alakú,
toroidális vákuumkamra volt. Itt a berendezés tetején, illetve alján elhelyezkedő Helmholtz-tekercsek biztosítják a
plazma fenntartásához szükséges, spirálisan tekeredő mágneses teret. A működés során a vákuumtérbe hidrogént engednek, amit mikrohullámmal
ionizálnak. Az itt zajló vizsgálatok célja
a plazma mágneses térben való viselkedésének jobb megismerése. Folytatásként megnéztük a TCV elnevezésű
reaktort. Ez egy tokamak, amelyben
1, 100 keV energiájú plazmát képesek
előállítani, majd tulajdonságait a későbbiekben megvizsgálni.
Másnap sor került a tanulmányi út
kiemelt eseményére, a CERN-i látogatásra. Az Európai Nukleáris Kutatási

Szervezet (CERN) a világ legnagyobb
részecskefizikai
kutatóközpontja.
A program során vezetőink Szillási Zoltán és Béni Noémi voltak. Először egy
előadást hallgattunk meg tőlük, amely
során megismerhettük a CERN történetét, felépítését és az itt folyó kutatási munkákat. A központ eddigi leghíresebb eredménye a Higgs-bozon
létezésének bizonyítása volt. Az ehhez
szükséges kísérleteket a 100 méterrel
a felszín alatt található, 27 km kerületű LHC-ben (Nagy Hadronütköztető)
végezték el. Ennek a gyorsítónak köszönhetően a protonokat közel fénysebességre gyorsítják, majd 4 nagy
detektorban ütköztetik őket, ezek az:
ATLAS, CMS, ALICE, LHCb. Ezek közül
mi a CMS irányítóközpontját és szerelőaknáját tekinthettük meg. A délután
során lehetőségünk nyílt egy másik
különleges helyszín, az antianyaggyár
megtekintésére is. Itt a cél antihidrogén előállítása, melyet antiproton és
pozitron segítségével hoznak létre.
Ezek után meglátogattuk az adatközpontot, ahol a kísérletekből beérkező
óriási adatmennyiséget feldolgozzák.
A hazaút során Münchenben is
megálltunk, ahol megtekintettük a
híres Deutsches Museumot, amely a
világ legnagyobb műszaki múzeuma.
A többnapos tanulmányi út során a
résztvevők rengeteg érdekes információval gazdagodhattak, amelyek méltón egészítik ki az egyetemi tanulmányokat.
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Kiss Ernő és felesége Christiane
„Nem élni jó, hanem jól élni jó!”

– Hogyan kerültetek Paksra?
– Németországban, az NDK-ban dolgoztam 1971-től 1974-ig, a Schwedti Petrokémiai Kombinátban. Ott talált rám
a szerelem Christiane személyében, és
örökre összekötöttük az életünket. Christiane leányunk kint született Schwedtben.
Miután hazaköltöztünk Sarkadra, a cukorgyárban dolgoztunk. Amikor hallottuk, hogy Pakson indul az erőmű, eldöntöttük, hogy jövünk. Elhatározásunkat
sok álmatlan éjszaka előzte meg, de életünk egyik legjobb döntését hoztuk meg.
– Hogyan emlékeztek vissza a kezdeti
és az erőműben eltöltött időkre?
– Ernő: –A Kalorikus Osztályra 1981.
december 9-én nyertem felvételt. A kezdeti időkben tanulás és a vizsgázások
tették ki az időnk nagy részét: turbinagépész-vizsga, rheinsbergi szimulátorképzés
(NDK-ban). 1983-ban turbinaoperátori,
majd főgépészi és szolgálatvezetői hatósági
jogosító vizsgát tettem. A 2. blokk művezetője voltam 1986-tól a nyugdíjazásomig
Christiane: – 1982 februárjában kerültem a Beruházási Osztályra, majd átszervezés miatt a Számviteli Osztályon
dolgoztam, és onnan mentem rokkantnyugdíjba 2003 decemberében. Nagyon
szerettem a kollégáimat, jó kollektíva volt.
Ernő: – Számomra a legemlékezetesebb nap 1982-ben a karácsony utáni
munkakezdés volt. Éjszakás műszakra
mentünk, és indítottuk az erőművet, természetesen sok-sok kolléga közös munkájának eredményeként. Én a tápszivat�tyúkat ellenőriztem, ürítettem, töltöttem,
üzemeltettem. Amikor a vezénylőben
meghallottuk a nagy tapsot, mi is futottunk fel, hogy együtt ünnepelhessük a
nagy pillanatot. A generátor már rákapcsolt a hálózatra, a „MŰ” elkezdett áramot
termelni! Ezt a pillanatot soha nem fogom
elfelejteni. Nyugdíjas éveimet 2006. április 4-én kezdtem, azóta nálunk ez a nap
ünnepnap. Egy új időszak kezdődött, amit
igyekszünk tartalmasan megélni.
Nyugdíjasként új kihívást kaptam,
amelynek nem tudtam ellenállni. Nagy
élmény volt munkatársként dolgozni az
erőmű tájékoztatókamionján, és a 3 éves
országjáró körúton részt venni.
– Mióta laktok Gyulán?
– Gyulán születtem, és Sarkadon nőttem fel. Gyula egy nagy álom volt. Még
aktív korunkban elkezdtük megvalósítani, ezért 2002-ben építtettünk egy üdülőt,
ami mára az otthonunk lett.

– Meséljetek a gyerekekről, unokákról!
– Két felnőtt gyermekünk és két-két
unokánk van. Christiane leányunk a paksi gimnáziumban tanárnő, Ernő fiunk az
erőműben dolgozik mint projektmenedzser. A párjaik is az erőműhöz kapcsolódóan dolgoznak. Három nagyszerű fiú- és
egy nagyszerű leányunokánk van. Nagy
örömet okoznak a kiemelkedő iskolai és
sporteredményeikkel. Számunkra mindig nagy öröm és élmény az unokákkal
töltött idő.
– Mivel töltitek a napjaitokat?
– Nekünk mindennap kikapcsolódás
és pihenés. Élvezzük az életet. Igyekszünk
az időnket nagyon tartalmasan kitölteni.
Aktív részesei vagyunk a gyulai rendezvényeknek. A várfürdőt rendszeresen felkeressük (papucsban megyünk át otthonról).
Nagyon szeretünk utazni, kirándulni.
Az ablakunkból látszanak a bihari hegyek,
körbe vesz bennünket számtalan folyó.
A bihari hegyekben kevés az olyan erdei út,
amit még nem jártunk be. A Boga-völgy,
Padis-fennsík, Csodavár, Glavói-völgy, az
Aranyos-patak és természetesen a Nagybihar környéke. Már megjártuk többször a Hargitát és a Gyergyói havasokat
is. Rendszeresen kerekezünk, 2015-ben
részt vettünk egy szervezett jótékonysági
megmérettetésen is. Kerékpárral „Tekerj
át a határon” maratoni távot a legidősebb
párként teljesítettük, Christiane 23. lett, én
pedig a 43. helyezést értem el a 160 résztvevő közül. Minden évben meglátogatjuk
Christiane testvérét Vierradenben. Nagy
körutakat teszünk, felidézzük a régi emlékeket. Nemrég részt vettünk egy Schwedtben rendezett magyar találkozón, ahol a
kint maradt régi kollégákkal 42 év után találkoztunk, csodás élmény volt. Az utóbbi
időben az interneten szörfözök esténként,
barátaimnak a fotóimmal számolok be
a történésekről. Christiane szívesen tölti
idejét olvasással. A horgászat közös szenvedélyünk, és a kifogott hal elkészítése is.
– Ha valaki Gyulára szeretne menni,
milyen látványosságot, programot ajánlanátok a kikapcsolódásra?
– Elsőnek a város vendégszeretetét
emelném ki, és azt, hogy a város nyáron
egy igazi mediterrán miliőt sugároz. Ajánlanám megnézni a gyulai várfürdőt és az
Aquapalotát, a gyulai várat, Gyula kulturális örökségét, az Almásy-kastélyt, a
látogatóközpontot, a fesztiválokat, Erkel
Ferenc és családjához kapcsolódó emlékeket és a Százéves cukrászdát. Számtalan művész élt és él a városban, több kiállítóterem van. Sportolási lehetőségek,
horgászat, egészségturizmus és a kitűnő
éttermek hada várja az idelátogatókat.
A gyulai kolbászt és a híres környékbeli
gyümölcsfák terméséből készült kitűnő
pálinkát sem szabad kihagyni. A várfürdőben és a városban rendszeresen találkozunk régi kollégákkal, ismerősökkel. Mindig nagy öröm találkozni és a régi időket
felidézni. Jöjjenek, és nézzék meg Gyulát,
ezt a gyönyörű várost!
Vadai Zsuzsa

Pannónia Pénztárak hírei
Jogos kérdések…
Az Országgyűlés előtt az önkéntes pénztárak szabályozásával is foglalkozó törvénymódosítási javaslatcsomag (T/7396),
amely az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai által választható
szolgáltatási kört bővíti.
A változás lényegét összefoglalva megállapítható:
• az egyösszegű szolgáltatás változatlanul elérhető marad, feltételei és szabályai
nem változnak;
• a tagok önkéntes választási lehetőségei bővülnek, mivel
• új szolgáltatási módozatok is létrejönnek;
• a szolgáltatási módozatokat általában kötelező jelleggel kínálniuk kell a pénztáraknak, de
• a különböző szolgáltatási formákból a tagok önállóan, szabadon választhatnak.
A jövőben a járadékszabályozás röviden csak annyiban változik, hogy:
• a jogalkotó egységes kertek között szabályozza;
• az 1000 fő taglétszám feletti pénztárak kötelezően kínálnak majd nem életjáradékot, amely legalább 5 éves időtartamú;
• új életjáradékot a pénztár csak biztosítótól vásárolt járadék formájában nyújthat;
• járadék csak megfontolt tagi döntés alapján folyósítható, amely azt jelenti, hogy
az igénybejelentés csak akkor lesz végleges, ha a tag a pénztár erre vonatkozó
külön tájékoztatását megismeri és elfogadja.
Érdekesebb, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött tagok úgy is kérhetnek majd szolgáltatást, hogy továbbra is tagdíjat fizető tagok maradnak.
Adókedvezmény a Pannónia Pénztárak segítségével
Adó-visszatérítéssel tovább növelheti számláját
20%-os kedvezmény a tagi befizetésekre.
Legfeljebb évi 150 E Ft adó-visszatérítés a pénztári számlára.
Eseti befizetési határideje 2015. december 31.
Pannónia Nyugdíjpénztár:
10918001-00000129-05831007
Értékes nyeremények a nyugdíjpénztárban! Részletek a nyugdíjpénztár honlapján
megtekinthető „Megtakarításnövelő akció szabályzata” dokumentumban.
Pannónia Önsegélyező Pénztár: 10918001-00000003-09321004
Pannónia Egészségpénztár:
1794008-20520751-00000000
Egyéni tagdíj banki utalással történő befizetése esetén a pontos azonosítás érdekében
szíveskedjen feltüntetni az adóazonosító jelet vagy pénztári azonosítót és az egyéni
tagdíjbefizetés jogcímét!

Lóczy Erzsébet

Nyugdíjba vonult kollégáink
2015. december hónapban felmentését megkezdte:
Major Miklós
külső technológiai gépész ÜVIG ÜVFO KTO

Madács Rozália
gazdasági ügyintéző GIG GKFO PSZO
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Törzsgárdatagsági elismerések
2015. november
– 10 éves –
Szalai AndreaTLK
Dr. Kovács AntalTLK
Bartos Roland
ÜVIG ÜVFO RO
Dudás László
ÜVIG ÜVFO VÜO
Fejes Tamás
MIG PFO PTO

Sülyi Levente
KAIG ÜFFO DRO
Fáncsi Attila
BIG RENDO
Bodajki Anita
GIG GKFO KO
Csapó Zoltán
GIG GKFO KO
Szánóczkiné Bujna ÉvaHUIG

– 30 éves –
Németh IrénTLK
Kasi János
ÜVIG KIO
Lóczi János
ÜVIG ÜVFO VÜO
Rossu Kornél
ÜVIG ÜVFO VÜO
Orbán Ottilia
ÜVIG VEFO
Feil Béla
MIG ÜHVKPR
Zentai Tibor
MIG MFO VIMO
Lamm János
MIG MFO VIMO

Szendreiné Jankovics Stella MIG RTFO RTO
Karácsony Sándor
BIG BEH
Böröcz István
BIG RENDO
Szabó Györgyné
GIG SZGFO LÜO
Frast EtelkaHUIG
Kunglné Cseri Ilona
HUIG HUFO MSZO
Várkövi István
KAIG ÜFFO HTO
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Munkatársaink szabadidőben
Görbe tükör
Figyelemfelkeltő? Humoros? Gúnyos? Szándékosan túlzó? Bírálat? Meglehet. Számomra először döbbenetes volt a rólam készült karikatúra, de azután nagyon
jót nevettem. Ez a műfaj különleges. A képzőművészetnek ez egy olyan területe, amit hivatalos, iskolai keretek között nem tanítanak, talán mert erre inkább
ráérezni lehet, mintsem képzési keretek között elsajátítani. Véletlenül fedeztem föl munkatársunk rajzait, bevallom nem kis meglepetést okozva számomra.
Nagyon tetszettek.

– Mióta „rajzolgatsz? Honnan jött
az ötlet? Tanultad, vagy saját magadtól
kezdtél rajzolni?
– A kézügyességemet, a türelmemet
Édesapámtól örököltem. Már gyermekként szerettem rajzolni. Édesapám
rajzolgatott nekem mindenféle figurát,
emberkét, traktort, autót, házat stb., és
mondta, próbáljam meg utánozni. Csak
pálcikaemberek és téglaautók voltak.
Valamikor az általános iskola vége felé
került előtérbe a rajzolás komolyabb
formája egy szakkörnek köszönhetően.
Falevelek erezettségét és árnyékolását
kellett volna gyakorolni. Az sem igazán
tetszett, hogy kötelező volt. Kell az ihlet! Volt egy srác a szakkörön, aki különböző vicces figurákat rajzolgatott, és

Mi illik?

azokat árnyékolta. Nagyon tetszett már
akkor, valami 3D-szerűt csinált a sík
papíron. A kérdésre, hogy honnan jött
az ötlet, talán innen. De ott volt még a
zene, a rockzene. Fontos dolog az életemben. Sok pólórajzot készítettem a
szakmunkássuliban házi feladatok elkészítéséért cserébe. Sokat „fejlődött” a
kezem és a stílusom is. Csak azzal volt
baj, hogy felelni kellett a háziból. Valahogy elteltek a sulis évek, és sikerült
még a szakmunkásvizsga is, a rajzolás
pedig hirtelen abbamaradt. Dolgozni
kezdtem, nem volt időm rajzolni.
– Van-e valami különleges és jó élményed a rajzaiddal kapcsolatban?
– 1996-ban alakult és indult a biztonságiőr-szakágazat az erőműben,
szóval, biztonsági őr lettem. Megismerkedtem egy sráccal, aki azóta is jó
barátom. Fegyveres őrként dolgozott,
és kiderült, hogy jól rajzol. Karikatúrákat készített, érdekes lényeket talált ki.
Egymás után készültek a karikatúrák,
néztük, és majd megszakadtunk a nevetéstől. Érdekelt, hogyan csinálja és
megtanította nekem miként kell „nekiesni” egy üres A4-es papírnak. Honnan
kell elkezdeni a fej rajzolását, hogy lesz
egy vonaltól kövér vagy épp sovány valaki. Örülök, hogy Ő tanított rajzolni,
büszke vagyok rá. 1997-től jött egy lehetőség. Hirdetés jelent meg egy viccmagazinban: „Küldd el saját rajzaidat,
és ha ügyes vagy, mi megjelentetjük.”
Kaptam egy témakört, és rajzoltam.
Vicceket kellett illusztrálni. Ezt követően szinte a Magyarországon fellel-

Névjegy
Név: Érdi Zoltán
Születési ideje: 1973. 01. 01.,
Budapest
Kedvenc színe: nincs, mert minden
színt szeret
Kedvenc étele: csülök

hető összes viccmagazinnak rajzoltam
évekig. Dicsérték, elismerték a rajzaimat. Ezek jó élmények, jó évek voltak.
Persze az ellenkezője is igaz, akit lerajzolunk, az nem mindig veszi jó néven.
– Mitől egyedi, amit csinálsz?
– Talán attól egyedi, mert egy nagyon jó (Páncek József), különleges
embertől származik a stílus. Egy kicsit
a magam stílusát hozzáadva lett teljes.
Egy üres A4-es papírral kezdődik, ha
meg van az ihlet. Van, amikor két-három nap vagy 16-20 órát is igényel egy
rajz elkészítése.
– Melyik a kedvenc rajzod és témád?
– Festettem motorokat, sisakokat
és autók motorrháztetejére képeket.
Szeretem a színeket, a színekkel való
játékot.
– A kollégák hogyan vélekednek a
hobbidról?
– Elég vegyes érzelmeket tud kiváltani egy-egy karikatúra. Általában
örülnek az emberek, amikor viszontlátják magukat szereplőként.

Színház

Zörgő cukroszacskó? Elkésett vendég a sor közepéről? Ruhatárban elénk tolakodó farmeros,
sietős, aki a hátizsákját mégis behozza? Fuldoklóan köhögő? Netán chipset evő kamasz?
Hamburgerezőből érkező, hagymaszagú fiatal
pár? Jobban szeretjük inkább csak az ottani
jellegzetes illatot érezni… Beszélgető az előadás alatti csendben, aki még a poént is lelövi
hangosan… mindezt sportcipőben, taps nélkül teszi? Hm... Sem alul-, sem túlöltözötten
nem szerencsés eljönni, és annak sem való ez
az időtöltés, aki nem tud egy helyben ülni egy
órát. Netán két méter magasságú ül be a sor
közepére? Facebook-függő? Nem illik lájkolni ilyenkor, pláne ha még jelzi is a telefonunk,
hogy honnan tesszük mindezt. És ha már felszólítottak, hogy kapcsoljuk ki készülékeinket,
legalább némítsuk le. Tiszteljük meg egymást!

Igen, színházi előadáson ülünk, ahol sok
minden megengedett, de sok minden még mindig nem. Belefér egy kis cikizés, netán káromkodás, politizálás vagy társadalomkritika, de kizárólag a színészek részéről, a darabhoz méltóan.
Mi pedig nézők maradjunk csendben, figyeljük
a hangokat és a fényeket: mert kezdődik az
előadás! 
Czibuláné Mayer Szilvia

Hobbi: a menyasszonya, Rita, aki a
paksi Maldív Sun szoláriumot vezeti,
ahova szívesen besegít, motorozás a
hegyekben, karikatúrák készítése
Kedvenc film: animációs és rajzfilmek, Erich von Däniken dokumentumfilmjei

Nevetünk, visszaemlékszünk. Meglepetés szokott lenni, ha az illető akkor
látja meg magát először. Hirtelen le sem
esik neki, hogy ő van a képen. Érdekes
arcokat tudnak vágni.
– Vannak terveid a rajzolással kapcsolatban?
– Hát régen volt már. Rajzfilmek
szereplőit, figuráit kitalálni és megrajzolni, egy stúdiónak berajzolni. Volt
egyszer egy ilyen álmom. El tudnám
képzelni az erőművön belül is a besegítést, például prospektusok, könyvek,
tájékoztató füzetek illusztrálásával. Ha
valaki megkér, szívesen rajzolok. Imádok rajzolni, mondhatnám azt is, hogy
ez nekem egy életforma, már-már életfilozófia.
OrbánO

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Széles Ferenc (1955–2015)

2015. november 15-én, 60
éves korában elhunyt Széles
Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1955.
május 12-én született Tengelicen. 1983. május 19-én vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008. december 31én történő korengedményes
nyugdíjazásáig a Karbantartási Főosztály Reaktor és Készülék Karbantartó Osztályán
nukleáris karbantartó lakatos munkakörben dolgozott.
Temetése 2015. november 28-án, a tengelici temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.
Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
A nevem Csöndes Magdolna Bernadett, de
a szüleim Berninek hívnak. 2015. augusztus
25-én, Szekszárdon jöttem a világra, 3910
grammal és 55 centiméterrel. Első gyermek
vagyok a családban, és már nagyon várták érkezésemet. Nagyon nyugodt kisbaba
vagyok, mint ahogy a fotón is látszik, mosolygós baba vagyok, csak nagyon keveset
sírok. Szeretem a pocakomat, és utána jó
nagyokat aludni. Apukám Csöndes Dániel, a Turbina Osztályon turbinagépészként
dolgozik, Anyukám Samu Zsuzsanna termeléstervező.
Kiszli Ádámnak hívnak, és Szekszárdon
születtem 2015. augusztus 27-én. Születéskori súlyom 4090 gramm, hosszúságom 57
centiméter volt. Első togyogósként, első
unokaként érkeztem a családba. Két dédi,
valamint egy nagynéni és két nagybácsi
várták még érkezésemet. Az alvás nem az
erősségem. Átalszom-e az éjszakát? Igen,
de csak olyan devizahitelesen, több apró
részletben, és a futamidő végéig biztosan nem alszunk majd. De a pocakomat nagyon szeretem. Szüleimmel, nagyszüleimmel az én kis nyelvemen szívesen beszélgetek, énekelek, napjában többször is. Apa az Atomix Kft. Szállítási Szakágazatánál
ügyeletes gépkocsivezető. Anyukám születésemig az MVM Kontó Zrt.-nél pénzügyi munkatársként dolgozott.
A nevem Miklóssy Katalin. Szekszárdon
születtem 2015. szeptember 8-án. Születési súlyom 3750 gramm, hosszúságom 53
centiméter volt. Harmadik gyermek vagyok
a családban, nővéreim, Anna hétéves és
Eszter négyéves. Már nagyon várták érkezésemet. Imádnak puszilgatni, simogatni.
Jó és nyugodt kisbaba vagyok. Nagy étvágyam van, szépen gyarapodok. Nagyon
jól alszom, de ha ébren vagyok, szeretem, ha dajkálnak. Szeretek a friss levegőn
sétálni, olyankor mindig nagyokat alszom. Apukám, Miklóssy Dezső, üzemvezető a
Digitális Rendszerek Osztályon. Anyukám, Miklóssy Krisztina, testvéreim születése
óta itthon van.
Jäger Hanna a nevem. 2015. szeptember
14-én születtem Szekszárdon. Súlyom születésemkor 3490 gramm, hosszúságom 55
centiméter volt. Második gyermek vagyok
a családban, van egy bátyuskám. Nagyon
jó kisbaba vagyok, és jó az étvágyam. Teli
pocakkal szeretek sokat aludni, de ha ébren
vagyok, szeretek zenét hallgatni és nagyokat sétálni. Imádom a bátyuskámat, le sem
veszem róla a szememet. Édesanyám, testvérem születéséig a Tescóban készletgazdálkodási asszisztensként dolgozott. Édesapám, Jäger Ferenc, az Atomix Kft.
Biztonsági Szakágazatnál dolgozik vagyonőrként.
A nevem Feil Áron. 2015. október 1-jén,
10 óra 50 perckor jöttem a világra. Születésemkor súlyom 4630 gramm, hosszúságom pedig 62 centiméter volt. Második
gyermek vagyok a családban. Szeretem
a pocakomat, ha megéhezem, ezt nagy
hangon jelzem. Egyre többet nézelődök és
gagyogok. Apukám, Feil Mihály, karbantartási műszaki ellenőr az Armatúra és Forgógép Karbantartó Osztályon. Anyukám, Feil-Fenyvesi Nikolett, testvéremmel és velem van itthon gyesen.
A nevem Wolf Dominik. Szekszárdon születtem 2015. szeptember 23-án. Születéskori súlyom 3290 gramm, hosszúságom pedig 54 centiméter volt. Első gyermekként és első fiúunokaként nagy népszerűségnek örvendek a családban. Nagyon

jó kisbaba vagyok, csak mindig éhes.
Imádok enni, mosolyogni és a szabadban levegőzni. Édesapám az Atomix Kft.
Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnál
dolgozik általános szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásban. Édesanyám
Wolf-Wallner Katalin a paksi Beanett Bt.
varrodában adminisztrátor volt, most
főállású anya.
Mi ikrek vagyunk. Első szülöttként mutatkoznék be, a nevem Czvack Bálint
Béla. Pécsett születtünk 2015. október
1-jén. Én 2850 grammal és 47 centiméterrel jöttem a világra. Első babák
vagyunk a családban a hugival. Tudtuk,
hogy kettő csemetét szeretnének szüleink, így megkönnyítettük Anyuci dolgát. Főbb elfoglaltságom az evés és a
hugi felkészítése a kemény életre.
Czvack Olívia Edit vagyok, és csak 1
perccel késtem le az első helyről. 2350
grammal és 45 centiméterrel születtem.
Szeretek sokat aludni, mikor ébren vagyok hangos „szóval” vonom magamra a
figyelmet, de képes vagyok hosszú perceken át csöndben nézelődni is. Apuci a
Villamos Üzemviteli Osztályon dolgozik
mint vezető elektrikus a B műszakban a legöregebb blokkon. Anyuci Czvack-Putterer Edina, teljes állásban velünk foglalkozik paksi otthonunkban.
Defend Emesének hívnak, és 2015. szeptember
15-én születtem Szekszárdon, 2850 grammal, és
52 centiméterrel. Második gyermekként érkeztem
a családba, bátyám Levente két és fél éves. Nagyon
szeretek a friss levegőn lenni, a babakocsiban nagyokat alszom a séták során. Apa, Defend Szabolcs, primer köri gépészként dolgozik a Reaktor
Osztályon. Anya, Péter Gabriella, jelenleg gyesen
van velünk.

Rompos Dorina Tímeának hívnak. 2015.
szeptember 27-én 22 óra 22 perckor születtem. Az akkori súlyom 3400 gramm,
hosszúságom 53 centiméter volt, de azóta már sokat nőttem. Első gyerekként
érkeztem a családba szüleim nagy örömére. Azt mondják rólam, hogy nagyon
nyugodt, kiegyensúlyozott baba vagyok,
aki ok nélkül soha nem sír. Sokat alszom
és mosolygok, szeretem a hosszabb sétákat. Az anyukám, Kiss Tímea Tünde, az Atomix Kft. munkatársa érkezésem előtt az Erzsébet Nagy Szállodában dolgozott, az
apukám, Rompos Roland pedig a Dunacenter Term Kft.-nél dolgozik.
Jurás Zsombornak hívnak. Pécsett születtem 2015. szeptember 28-án. Súlyom
születésemkor 4370 gramm, hosszúságom 51 centiméter volt. Második gyermekként érkeztem, akit nagyon várt a
család, anya és apa örömét megkétszerezve. Nagyon nyugodt kisbaba vagyok,
szeretem a pocakomat, imádok nagyokat aludni és pancsizni. Nagyon szeret a
testvérkém, és már alig várja, hogy együtt játszunk. Apukám, Jurás Zsolt, méréstechnikai üzemvezető a Biztonsági Rendszer Osztályon. Anyukám, Jurás-Freund
Zsuzsanna, Arnika és az én születésem előtt a Budapest Banknál dolgozott mint
pénzügyi referens.
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