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Évindító sajtótájékoztató

Államtitkárok ismerkedtek az erőművel

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évindító sajtótájékoztatót tartott február 4-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában, ahol Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának
elnöke és Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója adott ismertetést a Paksi Atomerőmű múlt évi eredményeiről és idei célkitűzéseiről. A rendezvényen Iványi Krisztina operatív kommunikációs vezető köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató vette át a szót, és vezette le a sajtótájékoztatót.

fotó: Bodajki Ákos

Nemzetközi összehasonlításban hosszú távon is
kimagaslóan teljesít a Paksi Atomerőmű

fotó: Bodajki Ákos

Az idei év első kiemelt vendégeit fogadta a Paksi Atomerőmű vezetősége
2015. január 14-én. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős
államtitkára, valamint Czunyiné dr.
Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért
felelős államtitkára és munkatársai

2014. évi energiatermelési
eredmények

Hamvas István, Baji Csaba és Kovács Antal

„A Paksi Atomerőmű működésének biztonsága európai szinten is kiemelkedő, a
társaság munkavállalóinak biztonság iránti elkötelezettsége és kultúrája elismerésre méltó. Az elmúlt években többször, tavaly egymás után két alkalommal is végrehajtott nemzetközi vizsgálat is azt igazolta vissza, hogy magas biztonsági szinten,
ugyanakkor hatékonyan működő és termelő létesítményt tudhatunk a magunkénak.
Magyarország nukleáris termelőkapacitásának, az atomerőmű teljesítményének
fenntartása során a Paksi Atomerőmű szakértői is fontos szerepet játszhatnak, például az oktatási, képzési háttér biztosításában, de akár a szakmai utánpótlás-nevelésben is.” – mondta Baji Csaba elnök-vezérigazgató.
folytatás a következő oldalon

Büszkék lehetünk a 2014. évre is
Interjú Hamvas István vezérigazgatóval

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. eredményesen, jó energiatermelési és biztonsági mutatókkal zárta a 2014. évet.
Sikeresen fejeződött be több nagyobb
feladat, kiemelt projekt, a kollektíva
ismét megmutatta minden területen
az elkötelezettségét. Ezekről, a múlt
évi eredményekről, valamint a 2015.
évi célokról, feladatokról kérdeztük
Hamvas Istvánt, a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatóját.
– A Paksi Atomerőmű energiatermelési mutatói alapján sikeres év volt
a 2014-es év. Ön miként tekint vissza a
múlt évi feladatokra, az elért eredményekre, a kollektíva munkájára?
– Az elmúlt év értékelését a szokásos
módon a Paksi Atomerőmű biztonsági teljesítményével kezdem. A tételes,
mutatónkénti számszerű értékelés még

folyamatban van, azonban az elmondható, hogy folytatódik a már közel 10
éve nyomon követhető javuló tendencia. Ugyan az egyes számszerű mutatók
értékeinek természetszerű ingadozása
gondolkodásra késztet minket, az azonban az évek sorát nézve igazolt, hogy
a biztonság szintjét képesek vagyunk
folyamatosan javítani. Minden ilyen
mondás megtétele egyben figyelmeztetés is arra, hogy az elbizakodottság az
egyik legnagyobb gátja a fejlesztésnek.
Az a tény ugyanis, hogy miközben a jelentésköteles események számát tovább
tudtuk csökkenteni, addig a személyi
hibákra visszavezethető esetek száma
állandó. Mindez még jobban igazolja a
biztonság fejlesztése iránti törekvésünk
fontosságát.
Folytatás a következő oldalon.

egy rövid megbeszélést követően a
4. blokki látogatói útvonalat bejárva
ismerkedtek az atomerőművel, meggyőződve annak biztonságos működéséről. Az üzemlátogatást követően
az atomerőmű bázisiskolájának, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumnak a megtekintése zárta a vendégek programját.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 15 648,6 GWh villamos energiát termelt 2014-ben.
Ebből a termelési értékből az 1. blokk 4015,4, a 2. blokk 4128,1; a 3. blokk 3815,3; a
4. blokk 3689,8 GWh-val vette ki a részét. A termelési mennyiséget tekintve a 2014.
évben az erőmű történetének 4. legnagyobb termelési eredményét sikerült elérni.
A korábbi évekkel összehasonlítva, a termelési rangsorban jelenleg az 1. helyet a
2012. év 15 793,0 GWh, a 2. helyet a 2010. év 15 760,6 GWh, a 3. helyet a 2011. év
foglalja el 15 685,0 GWh termeléssel.
Az 1. blokk első párhuzamos kapcsolása óta az erőmű által termelt összes villamos
energia mennyisége 2014. év végére meghaladta a 413,6 TWh-t.
Az éves főbb adatok alakulása

Termelt villamos energia:
Értékesített villamos energia:
Önfogyasztás:
Igénybe vehető teljesítőképesség:
Főjavítások időtartama:

15 648,6 GWh
14 716,5 GWh
870,9 GWh (5,56 %)
1680,0 MW
153,5 nap amely tartalmazza a 3. blokk 2013. évi
főjavításának tárgyévre áthúzódó 10 blokknapját (tervezett időtartam:132 nap)

Országos adatok (forrás: MAVIR Zrt.)

A VER csúcsterhelése:
Bruttó hazai felhasználás:
Az import mennyisége:
Bruttó hazai termelés:
Az import részaránya a hazai felhasználásból:
MVM PA Zrt. részarány a bruttó hazai termelésből:
MVM PA Zrt. részarány a bruttó hazai felhasználásból:

6461 MW (+2,4 %) a nyári csúcsigény 6050 MW (–2,3 %) volt
42 589,0 GWh (+0,9 %)
13 388,1 GWh (+12,7 %)
29 200,9 GWh (–3,7 %)
31,4 % (+3,2 %)
53,6 % (+2,9 %)
36,7 % (+0,3 %)
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Atomerőmű részaránya a 2014. évi hazai termelésben: 53,6 %
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Import
13 388,1 GWh
Bruttó hazai termelés
29 200,9 GWh
ebből
Atom
15 648,6 GWh
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Folytatás az előző oldalról.

Büszkék lehetünk a 2014. évre is

Folytatás az előző oldalról.

Interjú Hamvas István vezérigazgatóval

fotó: Bodajki Ákos

Termelési eredményünkkel ezúttal sem
kell szégyenkeznünk,
sőt büszkén elmondhatjuk azt, hogy az
erőmű történetének
a negyedik legjobb
évét teljesítettük a
15 648,6 GWh villamos energia megtermelésével. Ha nem
lett volna egy tervezett hatnapos kettős blokkleállás – amire csak nagyon ritkán kerül sor –, akkor
újabb termelési rekordot értünk volna el. A rekordokról szólva különösen év elején szoktuk hangsúlyozni, hogy mi nem rekordokra törekszünk,
hanem stratégiánkkal összhangban célunk a biztonságos és hosszú távon hatékony villamosenergia-termelés. A pillanatnyi rekordokért soha nem
halasztunk el munkákat. Az erőmű történetében
ugyanis előfordultak tanulságos esetek, amikor
a termelési érdeket előtérbe helyezve, a főjavítás
idejének erőltetett csökkentése eredményeképpen egy egynapos termelési többletet a következő
két évben harmincöt napos kiesés követett. Ez az
eset a 2003-as üzemzavar tanulságaival együtt tudatosította bennünk azt, hogy csak a biztonság
elsődlegessége mellett lehet tartósan jó termelési
eredményeket elérni, mint ahogy azt 2014-ben is
tettük. Magas biztonsági szinten nyújtott tartós
termelési eredményünket hosszú távon is bátran
összehasonlíthatjuk a hasonló atomerőművek
mutatóival.
– Milyen kihívásoknak tett eleget, milyen célokat teljesített a társaság, a kollektíva?
– Az éves rendszerességű feladatainkon túl
bőven volt teendőnk 2014-ben is. Egyebek mellett ilyen volt a pihentetőmedencék hűtőköreinek
szakmai kihívást is jelentő vizsgálata. Többéves
munka eredményeként megkaptuk a 2. blokk további 20 évre szóló üzemeltetési engedélyét, és 11
éves előkészítést követően a múlt évben kiszállítottuk Oroszországba a tokozott üzemanyagot, ezzel pontot tehettünk a 2003-as üzemzavar következményeinek felszámolására. Mindig szem előtt
kell tartanunk 2003 tanulságait, hangsúlyozva azt,
hogy a nukleáris biztonságért való felelősség nem
megosztható, az a miénk, a Paksi Atomerőműé.
Megtanultuk, hogy azzal, hogy szakmai véleményünket hangoztatjuk, álláspontunkat, javaslatunkat megadjuk, nem mentesülhetünk ez alól a
felelősség alól. Kötelességünk mindent megtenni
felelősségünk érvényesüléséért, még abban az
esetben is, ha az konfliktussal jár. Mindezzel mi
tisztában vagyunk, eszerint élünk, amit igazolnak
a 2003 után elért eredményeink mind a biztonság
fejlesztése, mind pedig a hatékonyság növelése
terén. Példaként itt a súlyos balesetek kezelésére
történő felkészülést és a teljesítménynövelést említem.
2014 decemberében fontos mérföldkő volt a 15
hónapos üzemeltetési ciklusra történő felkészülés
munkálataiban a hatósági engedélykérelem benyújtása. E projekt sikerre vitelével a VVER-440-es
erőművek között úttörő szerepet játszunk.
– A múlt évben több nemzetközi vizsgálat is zajlott az erőműben. Ezek milyen eredményt mutattak, milyen megállapításokkal zárultak?

– Termelési és fejlesztési feladataink mellett
nagy odafigyelést igényeltek a 2014-ben lezajlott nemzetközi felülvizsgálatok: februárban a
WANO-utóvizsgálat, az év vége felé pedig a NAÜ
OSART vizsgálata, valamint a WANO-nak a tulajdonos és az erőmű közötti kapcsolatot értékelő
csoportszintű vizsgálata. Mindhárom vizsgálat során felkészült, független szakemberek alapvetően
jónak értékelték a biztonságot, azonnali intézkedést igénylő problémát nem tártak fel. Ugyanakkor – független szemmel nézve bennünket
– segítettek a még fejleszthető területek beazonosításával, egyben megerősítettek bennünket
néhány, nemzetközileg is ajánlott, úgynevezett
„jó gyakorlat” minősítéssel. Talán merészség volt
részünkről az, hogy a világban kialakult nemzetközi gyakorlattal ellentétben olyan időpontra ütemeztük az OSART-felülvizsgálatot, amikor a 3.
blokkon főjavítás zajlott. Ez a körülmény a vizsgálók számára mélyebb betekintést tett lehetővé, és
az így kapott eredmények is gazdagabbak annál,
mintha a termelési folyamatunkat mutattuk volna
be. Az ellenőrzési folyamatot segítette az is, hogy
kollégáink a felülvizsgálók elismerését is kiváltó
módon nyitottak voltak, támogatták munkájukat. Az erőmű történetében eddig példátlan, egy
év alatt lezajlott három nemzetközi felülvizsgálat
alapján mi már készek vagyunk bármilyen további
szakmai megmérettetésre.
– Az erőmű megkapta a 2. blokk üzemidő-hos�szabbítására az engedélyt, ami további tennivalók
elvégzését vonja maga után. Emellett milyen új feladatok állnak a társaság előtt?
– Először is az erőmű rendeltetése szerint teljesítenünk kell termelési feladatainkat, a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai jelentőségű, biztonságos üzemeltetést. Ennek érdekében
elsősorban mindenkinek kiváló minőségben kell
végeznie munkaköri feladatait, valamint folytatnunk kell stratégiánkban meghatározott célok
eléréséhez vezető akciók végrehajtását. Ide tartoznak többek között a biztonság növelését célzó
feladatok, a rendelkezésre állási mutató javítása,
az üzemidő-hosszabbítás előkészítésének 3. és
4. blokki munkálatai. Külön kiemelést és nagy
hangsúlyt kell kapnia az új blokkok létesítéséből
származó feladatok végrehajtásának. Nyilvánvaló,
szinte magától értetődő szerepünk kell, hogy legyen a felépülő blokkok üzemeltetésében, amire
a felkészülést már 2015-ben meg kell kezdenünk.
Ez a feladat működésünk, szervezeti struktúránk
lényeges átgondolását teszi szükségessé, mivel a
jelentős mértékben megnövekedő feladatokon túl
azzal kell számolnunk, hogy a munkaerőpiac is elszívó hatást fog ránk gyakorolni. Mindennek úgy
kell megfelelnünk, hogy a felelősségünkre bízott
blokkok biztonságosan és hatékonyan üzemeljenek, nukleáris engedélyesi szerepkörünket hibamentesen betöltsük. Biztos vagyok abban, hogy
ennek a kihívásnak is meg fogunk felelni.
Megköszönöm minden munkatársamnak az
eddig nyújtott kiváló teljesítményét, s egyben
kérem, hogy legjobb tudásával az idei évben is
tegyen meg mindent azért, hogy egy év múlva
hasonlóan jó eredményeket mondhassunk magunkénak. Ez egyben társadalmi elfogadottságunk záloga, valamint az atomerőmű hosszú távú
működésének alapja.
LAnna

2015. február

Évindító sajtótájékoztató

„Büszkék vagyunk arra, hogy biztonsági mutatóink folyamatos javulása mellett, az atomerőmű teljesítmény-kihasználási
tényezője a hasonló típusú blokkokkal összehasonlítva a legjobbak között van. Az idevonatkozó nemzetközi listán az első
öt között három paksi blokkot is találunk. A paksi egységek
terveink szerint további húsz évig szavatolják majd a biztonságos, kedvező árú, környezetbarát alaperőművi termelést,
hiszen 2014-ben már a 2. blokk is megkapta az üzemidőhosszabbítási engedélyt.” – mondta Hamvas István vezérigazgató.
2014 első félévében sikeresen lezárult a tisztítási műveletet végző francia alvállalkozó hibájából 2003-ban bekövetkezett üzemzavar következményeinek végső felszámolása,
a tokozott üzemanyag elszállítása. Sikerrel zárult egy másik
projekt is: a friss nukleáris üzemanyag egyik alternatív szállítási módozatának próbája. Az erőmű immár rendelkezik a
szükséges tapasztalattal és engedélyekkel ahhoz, hogy teljesen biztonságosan, légi úton is fogadni tudja a friss üzemanyagot. A folyamatos biztonság- és hatékonyság-növelési
törekvéseknek megfelelően a Paksi Atomerőmű szakemberei 2014-ben egy olyan technikai újítással álltak elő, ami 12
hónap helyett 15 hónapig használható üzemanyag-kazettát
biztosít a termeléshez. Az erőműben a múlt évben sem volt
a nemzetközi eseményskála szerinti biztonsági relevanciájú,
1-es, vagy annál magasabb kategóriájú esemény.
A Paksi Atomerőmű 2014-ben az ország villamosenergia-termelésének 53,6%-át biztosította. A nemzetközileg
is elismert magas biztonsági színvonal és a gazdaságos,
környezetkímélő termelés mellett a teljesítménykihasználásban is a legjobbak között jegyzik. Mindezeknek is köszönhető, hogy a hazai lakosság háromnegyede támogatja
az atomerőmű működését.

320 millió forintos
megtakarítás
Lezárult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. (MNV Zrt.) tavaly ősszel indított, csaknem 7 milliárd forint összértékű nyílt közbeszerzési eljárása, amiben az idei évre választotta ki a villamosenergia-kereskedőt.
A licitet – komoly erőfeszítések árán – az
induló három energiakereskedő társaság
közül a legkedvezőbb árat adó MVM Partner Zrt. nyerte meg.
Az MNV és a társasággal együttműködő 46 állami tulajdonú
cég a vásárolt, összesen 280 millió kilowattóra villamos energián így több mint 320 millió forintot takaríthat meg.

partner

A hazai földgázkészletek
helyzete
A nemzeti energetikai társaságcsoport és az MMBF
energiabiztonsági lépéseinek, valamint a kormány által megemelt stratégiai készletszintnek köszönhetően
a fűtési szezon kezdetekor Magyarországon a régió
országai közül az egyik legmagasabb, éves szinten az
50%-ot megközelítő fogyasztásarányos földgázmen�nyiség állt rendelkezésre, amely a téli fogyasztás akár
több mint kétharmadát is képes fedezni. A tárolók
műszaki színvonala kiváló, ennek érdekében a társaságok folyamatos beruházásokat végeznek mind az öt
föld alatti gáztároló üzemen. Az MVM Csoport a maga
részéről minden eshetőségre felkészül, hogy biztosítsa
a zavartalan földgázellátást.
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Az Atomerőmű Tűzoltóság állománygyűlése
telményeknek, az előírt
rendszeres elméleti képzéseket követő vizsgákon és ellenőrző gyakorlatokon jól teljesítettek.
A jövőben további 12 fő
mentőápolót szeretnének
kiképezni. 2014-ben is
számos megmérettetésen
vettek részt tűzoltóink,
mint például a Hivatásos Tűzoltóságok Megyei Versenyén és a XVIII. Flórián-kupán, ahonnan mindkét
alkalommal első helyezéssel tértek haza.
Dr. Szvitán Gábor mentőorvos elmondta, hogy
a mentőszolgálat 2005 óta működik az atomerőmű
területén. Az ápolókat és gépkocsivezetőket az ATÜ biztosítja, a
mentés orvosi szakmai felügyeletét dr. Buda Péter, az OMSZ
Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezet régióigazgatója látja el.
Az orvosokat és mentőtiszteket
2015. január 1-jétől az Atomix
Kft. alkalmazza. Az atomerőmű mentő tevékenységi
köre kibővült tavaly áprilisban a drogtesztek elvégzésével. A mentőszolgálat 2014-ben 373 esetből 139
alkalommal beteget látott el és 234 alkalommal drogtesztet végzett. Az Országos Mentőszolgálat 2014-ben
nem kérte az Atomerőmű Mentőszolgálat segítségét.
Bőhm Péter 2015. évi fő feladatainak a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső
szabályozórendszerek felülvizsgálatát és annak módosítását; a bevezetett integrált irányítási rendszer
működtetését és fejlesztését; a hivatásos tűzoltóságok
bevonásával, valamint az üzemi személyzettel történő begyakorló és ellenőrző gyakorlatok folytatását;
a képzési rendszer továbbfejlesztését; és nem utolsó

fotó: Schreiner

Fejlesztés a hatékony oktatás érdekében
Olyan új számítógépes képzési rendszer bevezetését tervezi az Atomerőmű Tűzoltóság,
amely kiváltja a papíralapú
oktatást és a tananyag kön�nyen elérhetővé, az oktatás
hatékonysága gyorsan visszacsatolhatóvá válik az érintettek körében.
Az Atomerőmű Tűzoltóság
tevékenysége sokrétű. Feladataik között tűzoltás és kárelhárítás, speciális
feltételek mellett feszültség alatti oltás, magasból és mélyből mentés, balesetelhárításból adódó feladatok, sürgősségi betegellátás, üzemzavar során
közreműködés, liftből mentés és daruüzemeltetési feladatok szerepelnek.
A felsorolt tevékenységek mögött rengeteg információ sorakozik fel, úgymint tűzoltószakmai, műszaki, emelőgépes, sugárvédelmi, szabványügyi,
jogi, munkavédelmi, üzemtechnológiai, vegyészeti, egészségügyi, motorfűrész-kezelői és helyismereti – a teljesség igénye nélkül. Látjuk, hogy a tűzoltóknak szerteágazó tudással kell rendelkezniük, amiről a teljesítményértékelési rendszerükben meghatározott módon adnak számot.
Ha megépülnek az új blokkok, akkor a feladatok és az azokhoz tartozó
információk mennyisége ugrásszerűen emelkedik. A létszámbővüléssel az
oktatási feladatok is jelentősen megnőnek, ami érinteni fogja az újoncállományt, valamint a jelenlegi állományt az új blokkok tekintetében. Az Atomerőmű Tűzoltóság az előtte álló oktatási feladatok hatékony megvalósítása
érdekében egy e-learning rendszert kezdett fejleszteni a Geoview Systems
Kft.-vel. A rendszer felépítésével a tervek szerint kiváltható lesz a papíralapú
oktatás és tanulás. A tananyag feldolgozása változatos és szinte mindenhol
elérhető lesz. A felkészülésről és vizsgákról azonnali visszacsatolást kap a felkészülő és a képzésért felelős szakember egyaránt.

Schreiner István, Atomerőmű Tűzoltóság

fotók: Bodajki Ákos

Az Atomerőmű Tűzoltóság (ATŰ) és az Atomerőmű
Mentőszolgálat 2014. január 23-án tartotta meg évértékelő állománygyűlését. A meghívott társszervezetek vezetőit és a teljes állományt Bőhm Péter
tűzoltó parancsnok és dr. Szvitán Gábor tájékoztatta szervezeteik múlt évi munkájáról, eredményeikről és a 2015. évi feladatokról.
A köszöntőt követően Szücs Gábor, az Atomix Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az Atomix Kft.
pénzügyi mérlege szerint a tavalyi
év is sikeresen zárult, a tulajdonosi
elvárásoknak megfelelően. A szervezet életében változás történt,
2015. január 1-jével megalakult
a vendéglátás-üzletág, valamint a
mentőszolgálat teljes működtetése
is az Atomix Kft.-n keresztül valósul meg.
Bőhm Péter tűzoltóparancsnok a jogi helyzetet,
majd a jogszabályból és együttműködési megállapodásból adódó feladatokat ismertette. Feladataik közé tartozik a
tűzmegelőzési tevékenység, a tűzvédelmi ellenőrzések, a tűzoltási
és műszaki mentési tevékenység,
a sürgősségi betegellátás, PR-tevékenység keretében bemutatók
tartása és egyéb tevékenységek a
vállalati szerződésben foglaltaknak megfelelően.
Az előző évekhez képest 2014-ben kevesebb riasztás volt, összesen 182 darab, amelynek fele (93) a mentőszolgálathoz érkezett. 53 riasztás volt tűzjelzésre,
ebből 4 alkalommal történt beavatkozás. Műszaki és
liftből való mentéshez 18-18 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét.
A parancsnok elmondta, hogy az állomány minden tagja megfelel az előírt képzési és vizsgaköve-

sorban az új tűzoltólaktanya építésével kapcsolatos
feladatok végrehajtását említette.
A beszámolókat követően átadták az Atomerőmű
Tűzoltóság emlékérmet, amelyet a tűzoltó kollégák
szavazatai alapján Kruller Attila szerparancsnok érdemelt ki.
10 éves munkaviszony alkalmából szolgálati éremmel gazdagodott: Horváth József, Kepics László, Kozma Tamás, Kőbányai Péter és Kuti Horváth Gábor.
Az Atomerőmű Tűzoltóság 25 éves fennállásának
alkalmából Bőhm Péter – aki szintén alapító tagja
az ATŰ-nek – emlékplakettet adományozott Adorján Józsefnek, Bertalan Istvánnak, Boda Istvánnak,
Fodor Károlynak, Gál Józsefnek, Gyetvai Zoltánnak,
Koncz Antalnak, Puxler Istvánnak, Szendi Józsefnek
és Tibai Lászlónak.
Az állománygyűlés zárásaként
Volent Gábor biztonsági igazgató
megköszönte a létesítményi tűzoltóság kiváló együttműködését
és feladataik magas szintű ellátását, amellyel hozzájárultak az
atomerőmű biztonságos működéséhez. Reményét fejezte ki, hogy az ATÜ a jövőben is
magas színvonalon fog működni, melyhez az erőmű
biztosítja a szükséges feltételeket.

Laszlóczki Ivetta

Sikeres volt a múzeumi fizikaórák második évada
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma „A fizika nagyszerű, mert
egyszerű” című, fizika tantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatának második évada
ért véget január 23-án. A három hónapos
rendezvénysorozat után már zajlanak a
2015-ös múzeumi események előkészületei.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a program
hátteréről elmondta: a részvénytársaság számára kiemelten fontos, hogy a fizika tantárgy
iránti érdeklődés növekedjen a térségben. „Az
egy esztendeje útjára indított múzeumi kezdeményezés nagy örömünkre pozitív visszhangra talált a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Területfejlesztési Társulás (TEIT) Bács-Kiskun megyei iskoláinál. Mindezt látva a
2014/2015-ös tanévben folytattuk a kezdeményezést – immár a TEIT Tolna megyei iskolásai számára is elérhetővé téve a programot.
Hetente egy-egy tolnai, illetve Bács-Kiskun
megyei osztály látogatott el hozzánk. Az októberben indított múzeumpedagógiai sorozat
kilenc település mintegy ötszáz hetedikes tanulóját érte el.”
A rendhagyó fizikaórák ezúttal is beváltották a hozzájuk fűződő reményeket.
Hencz János (Paks): „Nagyon szívesen
részt vettünk a kísérleteken, melyeken más
megközelítésben láttatták a fizikai törvényszerűségeket, mint az órán lehetséges. Ez a

kezdeményezés hozzájárul, hogy az a misztikum, ami a tantárgyat körbelengi, eltűnjön.
A természet maga a fizika, ezt tapasztalhatták
diákjaink. Azt vettem észre, hogy még jóval a
látogatásunk után is ráismernek az akkor látott törvényszerűségekre, aha-élmény, mikor
a tananyag igazolja a kísérletben látottakat.
Örök élmény a gyerekeknek, hogy maguk is
szereplői lehettek a teszteknek, nekünk, pedagógusoknak pedig nagy segítség munkánk
során.”
Vörös Tibor Istvánné (Kalocsa): „Nagyon
örültünk, hogy másodszor is lehetőségünk
nyílik részt venni az Atomenergetikai Múzeum által szervezett rendezvényen. A diákjaink csodálkozva nézték végig a kísérleteket,
és jó volt látni, hogy hétköznapi tapasztalataik és a tanultak alapján jól tudtak válaszolni
a kérdésekre. Az iskolában feldolgoztuk a látottakat, kértük, ki-ki írja le, melyik kísérlet
tetszett neki a legjobban, az miről szólt, hol
tudják ezeket az ismereteket alkalmazni. Mi
maximálisan elégedettek vagyunk a programmal és annak tartalmával. Köszönjük.”
Az Atomenergetikai Múzeum idén is megszervezi a tavaly sikeresen lebonyolított saját,
illetve országos rendezvénysorozathoz csatlakozó programjait, amelyek mellett újdonságokat is tervez. További információ a www.
atomeromu.hu/atommuzeum honlapon érhető el.
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fotó: Lovásziné Anna

Középpontban az atomenergia
alkalmazásának biztonsága

Horváth Kristóf, Fichtinger Gyula és Hullán Szabolcs

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
2014-es eredményeiről, a 2015-ben várható
feladatairól, többek között a Paksi Atomerőmű blokkjainak üzemidő-hosszabbításával
és az új blokkok engedélyezésével kapcsolatos feladatairól adott ismertetést Fichtinger
Gyula, az OAH főigazgatója, Hullán Szabolcs
nukleáris biztonsági főigazgató-helyettes és
Horváth Kristóf általános nukleáris főigazgató-helyettes az OAH január 27-én tartott
sajtótájékoztatóján.
Az OAH 2014-ben négy közmeghallgatást tartott a Paksi Atomerőművel, a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója működésével és az új atomerőművi blokkok telephelyével kapcsolatban.
A lakosság tájékoztatására konferenciákat
szerveztek, az OAH honlapján közzétették az
ellenőrzési terveket és a kiadott határozatokat,
valamint Facebook-oldalt is indítottak. A biztonsági követelményeket a nemzetközi és hazai
tapasztalatok figyelembevételével frissítették, és
erre a jövőben is törekednek. Az Európai Unió
nukleáris tanácsadó testületének munkájában
folyamatosan részt vesznek, és az OAH tölti be
az EU Bizottság veszélyhelyzeti tanácsadó szervezetének posztját.
2014 júliusától az OAH felügyeli a radioaktív hulladékok biztonságos kezelését és elhelyezését. 2014. június végére megjelent az
új jogszabály, amely korszerű és a nemzetközi
ajánlásokkal összhangban levő követelményeket tartalmaz a radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetéséhez. A feladat átvétele után az OAH
megkezdte a felügyeleti tevékenységét, számos
helyszíni ellenőrzést hajtott végre, és a nukleáris létesítményekben zajlóhoz hasonló felügyeleti program végrehajtását kezdte meg.
A nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók esetében összesen 412 biztonsági
ellenőrzést hajtott végre a hivatal. A nemzetközi biztosítéki keretrendszerben együttműködve a nemzetközi szervezetekkel további
ellenőrzéseket végzett azért, hogy biztosítsa az
atomenergia békés célú felhasználását Magyarországon. Az OAH által felügyelt nukleáris létesítmények az év során az előírásoknak megfelelően üzemeltek. A jelentésköteles események
száma kedvezően alacsony volt, ezen belül az
atomerőműben csökkenő trend mutatható ki.
A 2014-ben bekövetkezett események INES-0,
azaz skála alatti besorolást kaptak. Ez jelzi az elhanyagolható biztonsági súlyukat.
Az OAH 2014. november 14-én kiadta a
paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi
blokkokra vonatkozó telephely-vizsgálati és
-értékelési engedélyt. Az engedélyezési eljárás
célja, hogy a telephelyjellemzők meghatározása

szisztematikusan, megtervezett módon történjen, a program kiterjedjen minden vizsgálandó
szakterületre, és a vizsgálatokat megfelelő, arra
alkalmas módszerekkel hajtsák végre.
Az OAH 2014. november 24-én engedélyt
adott a Paksi Atomerőmű 2. blokkja üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítására.
Az engedélyben feltételek is szerepelnek egyes
berendezések felújítására, rekonstrukciójára,
valamint a környezetvédelmi feltételek betartására vonatkozóan.
2015 kiemelt feladatai közé tartozik továbbra is a biztonság folyamatos felügyelete mind a
hat létesítményben: a Paksi Atomerőműben, a
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában,
a Budapesti Kutatóreaktorban (MTA Energiatudományi Kutatóközpont), a BME NTI Oktatóreaktorában, a püspökszilágyi Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tárolóban, valamint a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban.
Lényeges feladat az új atomerőművi blokkok
építésére való további felkészülés, amelynek
fontos része a szervezet felkészítésének folytatása az új feladatokra, valamint az OAH létszámbővítése során felvett személyzet betanítása, integrálása a szervezetbe.
Az Európa-szerte elvégzett stressztesztek
nyomán Magyarország is elkészítette akciótervét, amely 2018 végéig szól. A benne felsorolt
51 feladat közül (amelyből 49 az atomerőművet
érinti) eddig 17 befejeződött.
2015 májusában kerül sor a teljes magyar
nukleáris biztonsági hatósági rendszer felülvizsgálatára, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői csoportja fog végrehajtani. A Nukleáris Biztonsági Egyezmény szerint
elkészült a nemzeti jelentés (amit 2015 májusában tárgyalnak), és jelentés készült az Európai
Bizottság részére a nukleáris biztonsági irányelv
végrehajtásáról is. Idén esedékes a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi
keret létrehozásáról szóló EU-s irányelv végrehajtásához kapcsolódó beszámoló készítése.
Az OAH rendszeresen tart nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokat, amelyek közül
kiemelendő a múlt évi, az Átfogó Atomcsend
Szerződés Szervezetével rendezett, és idén a
Nukleáris Energia Ügynökséggel tartandó nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat.
Az Országos Atomenergia Hivatal nemzetközi elismertségét mutatja, hogy 2015-ben a
hivatal látja el az Európai Nukleáris Védettség
Területén Kompetens Hatóságok Szövetségének
elnökségi feladatait.
LA

Radioaktívhulladék-tárolás

Mi lesz az elhasznált
fűtőelemekkel?
Kísérletek és természeti példák is
bizonyítják, hogy a nagy aktivitású radioaktív hulladékok – mint az
atomerőművek kiégett kazettái – biztonságosan elhelyezhetők föld alatti
végleges tárolókban. Európa számos
országában foglalkoznak a kérdéssel,
sőt, az évtized végére el is készülnek az
első tárolók. Magyarországon idén indultak újra az erre irányuló kutatások.
A radioaktív anyagok kezelésében és tárolásában az egyik legnagyobb feladat
az úgynevezett nagy aktivitású, hosszú
élettartamú hulladékok kezelése – mint
például az atomerőművekben elhaszFúrótorony Bodán
nált üzemanyag-kazettáké. Ezek ugyanis rendkívül hosszú ideig, nagy energiával sugároznak, és hatásuk tartósan
biztonságos kezelést tesz szükségessé, több százezer, akár egymillió évig.
A nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése és végleges tárolásának
megoldása elkerülhetetlen feladat. Bár a szakemberek újabb és újabb technológiákkal jelentkeznek, melyekkel további hasznos anyagokat lehet kivonni a kazettákból, csak a mennyiséget tudják csökkenteni, a folyamatok
végén mindig marad fokozott odafigyelést igénylő, nagy aktivitású radioaktív hulladék.

A fúrótorony vezénylőjében

Korábban többféle megoldás felmerült a probléma megoldására. Szóba
jött, hogy a világűrben lenne legjobb helyen a nagy aktivitású radioaktív
hulladék, vagy a mély tengerekbe süllyesztve, esetleg sarki jégbe „temetve”. A tudomány azonban sorra bebizonyította, hogy mindez óriási jövőbeli
kockázatokat jelentene. Végül a szakemberek a természeti példák nyomán
arra jutottak, hogy a szárazföldi, mélygeológiai tárolás szavatolja csupán
a hosszú távú biztonságot. Vagyis többszörös gátrendszer alkalmazásával,
arra alkalmas kőzetben, mélyen a föld alatt kialakított, majd lezárt üregekben kell elhelyezni a hulladékot.
Az első mélységi geológiai tárolók megnyitása Svédországban és Finnországban az évtized végére várható, de például Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország is keresi már a megfelelő helyszínt.
Nagy-Britanniában két évtized sikertelenség után új lendületet kapott
a mélygeológiai radioaktívhulladék-tároló helyszínének kutatása, miután
a kormány nagy összeget ajánlott fel a kutatások befogadására jelentkező településeknek, amelyek egyéb komoly beruházásokkal és több ezer új
munkahellyel is számolhatnak a fejlesztés révén.
Franciaország három lehetséges helyszínt talált a mélygeológiai tároló számára, a kiválasztott és jelenleg is vizsgált területen 2025-ben állhat
üzembe a kamrarendszer.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
szakemberei úgy vélik, Magyarországon az előkészítő kutatásokkal együtt
nagyjából 50 év múlva készülhet el egy ilyen tároló. Ehhez a Nyugat-Mecsekben idén indultak újra a kutatások. A majdani kialakításkor itt is a többszörös gátrendszer szavatolja majd, hogy a radioaktív anyag és a sugárzás
több száz méter mélyen a föld alatt maradjon. A korrózióálló konténerekbe
helyezett kiégett fűtőelemeket rézfalú tokokba rakják majd, ezután a tokok
és a tárolót alkotó vízzáró agyagkő közé hasonlóan vízzáró bentonit kerül –
így alakul ki a többszörös gátrendszer.
Leszák Tamás
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Az MVM Csoport Tálentum Díja a tehetséges fiatal pályakezdő, a jövőbeli
reménység kimagasló teljesítményének
elismerése. 2014. évben Németh Enikő,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. önálló
mérnöke is megkapta.
Enikő Pécsett végzett 2007-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai
és Informatikai Karának környezetmérnöki szakán. A diploma megszerzését követően került az atomerőműbe,
a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályra (VEO), ahol az alaptanfolyamok elvégzése és a betanulás után – és jelenleg is – a Radiokémia és Analitika
Laboratórium dolgozóinak csapatát bővíti. A napi labortevékenységen,
vagyis az üzemvitelt szolgáló mérési eljárások kivitelezésén és az eredmények folyamatos kiértékelésén felül munkája egyéb önálló megbízatások elvégzésére is kiterjed, amelyek többek között az új mérőkészülékek üzembe helyezését, a mérési módszerek fejlesztését és a blokkok
biztonságos üzemelését igazoló egyedi vizsgálati programokban való
részvételt jelentik. Emellett alkalma nyílik olyan feladatok elvégzésére
is, amelyek nem szorítkoznak teljesen vegyészeti tevékenységekre, de
fontos részét képezik szakmai területüknek, így a VEO egységes használatú vegyszer-, eszköz-, oldat- és műszernyilvántartó szoftveralkalmazásának kidolgozása is élvezetes folyamat volt számára. A jelenlegi
adatkezelő programjuk, azaz a Vegyészeti Szakértői Rendszer (VSZR)
bővítésébe is belefolyhatott, amely szintén gyorsabbá teheti a laboratóriumi tevékenységet. 2014-ben a Műszaki Alkotói Pályázaton III. díjas
helyezettek lettek alkotótársaival, amelyet az említett egységes nyilvántartási rendszer kidolgozásával értek el. További elismerésként meg kell
említeni a különböző publikációkat, riportokat is, amelyekben az általa
készített szakmai anyagok és tapasztalatok szerepeltek, és ezekre való
hivatkozással más munkákban is felhasználták őket.
A változatos feladatok alkotta munkakörének köszönhetően sok olyan
tevékenységben vesz részt, amelyek által szakmailag is szélesebb látókörre tehet szert. Úgy gondolja, hogy ehhez feletteseitől, valamint munkatársaitól is rengeteg szakmai segítséget és útmutatást kap, sokat tanulhat
tőlük, így az elismerés egyben az ő érdemük is. Éppen ezért már a jelölés
is nagy megtiszteltetés volt számára, és nagyszerű érzés, hogy ő is megkaphatta a díjat. Számára ez azt is jelenti, hogy valószínűleg jó irányba
tart a jó szakemberré válás útján, és folyamatosan motiválni fogja őt a
jövőben is.OrbánO

Az MVM OVIT Zrt. biomassza-fűtőerőművi
fejlesztésre vonatkozó szerződést írt alá
Az MVM OVIT Zrt. nyerte el a tatabányai fűtőerőmű biomassza-tüzelésre való átépítésére
kiírt közel 6,2 milliárd forint összértékű pályázatát.
A tavaly decemberben a Tatabánya Erőmű Kft. és
az MVM OVIT Zrt. által aláírt szerződés szerint a
társaság feladata lesz két, jelenleg földgázüzemű
kazán faapríték-tüzelésre való átállításának tervezése és kivitelezése, valamint egy új, biomas�sza-tüzelésű forróvíz-kazán tervezése, gyártása
és beépítése.
Az MVM Csoport stratégiájához illeszkedően az MVM OVIT Zrt. az elmúlt években erőművi üzletága szolgáltatásainak fejlesztését, bel- és
külpiaci jelenlétének erősítését célozta meg. A beruházás megvalósítása
során a kazánok átalakításával 2 × 37 MW, az új kazán beállításával 20
MW új kapacitás jön létre. Az új biomassza-tüzelésű kazán az MVM OVIT
Zrt. kiskunfélegyházi Erőművi Gépgyártási Üzemében készül. A jelentős,
fővállalkozásában megvalósuló nagyprojekt szerződéses értéke közel 6,2
milliárd forint.
Az MVM OVIT Zrt. a kivitelezés során az alvállalkozók kiválasztásakor
elsődleges szempontként fogja kezelni a helyi cégek és vállalkozások bevonását. Az ez év végéig tartó projekt sikeres megvalósítása fontos referenciát jelenthet a biomassza-erőművi fejlesztésekben intenzív hazai és
külföldi piacépítési tevékenységbe kezdett MVM OVIT Zrt. számára.

ovit

Együttműködés és csapatmunka a jelszava
Az MVM Zrt. által alapított 2014. évi MVM
Csoport Év Embere Díj kitüntetést Mészáros
János, a Paksi Atomerőmű ügyeletes mérnöke is megkapta
János a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának energetikai üzemmérnöki
szakán államvizsgázott 1993-ban. Ugyanebben
az évben helyezkedett el a Paksi Atomerőműben. Az első években végigjárta a ranglétrát,
a primer köri gépész beosztástól a blokkügyeletesi pozícióig. A tanulással nem hagyott fel,
2003-ban reaktortechnika-szakmérnök képzettséget szerzett.
2005-ben kapta meg az ügyeletes mérnöki kinevezését. Kiemelendő, hogy aki ebben a
munkakörben tevékenykedik, annak ez a nappalos munkarenden kívüli időszakban a Paksi
Atomerőmű legmagasabb szintű vezetői beosztását is jelenti.
Fő feladata a teljes üzemmenet és a műszak
üzemviteli tevékenységének önálló irányítása, szervezése. Felelős a blokkok biztonságos,
gazdaságos üzemeltetéséért, az előírásokban
rögzítettek betartásáért, betartatásáért és a
műszaki feltételek betartása mellett az erőmű
maximális teljesítményének biztosításáért.
János 42 éves, mióta itt dolgozik, az erőmű
üzemeltetése a fő feladata a szakmai pályafutás különböző állomásain – teszi hozzá.
Véleménye szerint az erőmű hatékony,
gazdaságos működésének sok tényezője van:
megfelelő műszaki háttér, hatékony karbantartás, oktatás és biztonságos üzemeltetés. Szerinte mindenkinek fontos szerepe van, hiszen

a cél közös, amit csak
összehangolt, hatékony csapatmunkával lehet elérni.
Az üzem nukleáris
jellegénél fogva magától értetődő, hogy
nagy felelősség hárul
a kollégákra, maximális odafigyelés nélkül a nem várt események
bekövetkezésének nagyobb az esélye. Mindez
kihatással van az erőmű megítélésére is.
Műszakos vezetőként folyamatosan azon
dolgozik, hogy a fentieknek meg tudjanak felelni. Nagyon szereti a munkáját, műszaki beállítottságú ember, pozíciója elsődlegesen a
szakmáról szól, amelyhez vezetőként megbecsülés is párosul. A jövőben, ha szükséges, a
megszerzett tapasztalatokat az új paksi blokkok üzembe helyezésénél is szívesen megosztja majd.
Kötelességtudó, precíz, megbízható szakember, aki két évvel ezelőtt kapott Céggyűrű
kitüntetést. Most az Év Embere Díjat büszkén
vette át, számára ez hatalmas elismerés.
A díj kapcsán így fogalmazott: – Jó látni,
hogy cégcsoportszinten is elismerik az üzemeltető személyzet munkáját. Úgy gondolom,
hogy ez a többi ügyeletes mérnök kollégám és
a teljes üzemviteli személyzet munkájának elismerése is, ahogy említettem, összehangolt
csapatmunka az üzemeltetés. Egy ember kiváló
munkája kevés ehhez.

Gyöngyösiné Nyul Petra

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

A jövő letéteményese

Találkozó a TEIT vezetőivel
Követve a korábbi évek jó gyakorlatát, ez év
elején találkozót szervezett az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. a TEIT (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás) települések polgármestereinek,
hogy értékeljék az elmúlt évet, beszámoljanak az új év kihívásairól.
Hagyományosan a balatonfüredi Rekreációs Központ adott otthont január 9-én
a megbeszélésnek, ahol a Paksi Atomerőmű
vezetősége nevében Hamvas István köszöntötte a TEIT-települések polgármestereit. A
vezérigazgató beszámolót tartott az atomerőmű 2014. évi eseményeiről, eredményeiről és röviden ismertette az idei évben
a vállalat előtt álló feladatokat. Dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató a TEIT és az
atomerőmű kölcsönös együttműködéséről,
valamint a 2015. évi feladatokról ejtett szót.
A Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részéről Mittler István kommunikációs igazgató

tájékoztatta a településvezetőket a bővítés
előkészítésének eddigi történetéről, valamint a vállalat idei, várható feladatairól és
eseményeiről. A polgármesterek mindezek
mellett beszámolót hallhattak Dohóczki
Csaba alelnöktől a GMF (Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok
Csoportja) elmúlt évi tevékenységéről, a
szervezet közgyűlésének beszámolójáról.

Szabó Zoltán
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Pixelek és Pigmentek

fotó: Bodajki Ákos

Tánya rögtön a bevezetésben hangsúlyozta, attól függetlenül,
hogy a kitüntetést ő
személyesen kapta
meg (az orosz nemzetiségének köszönhetően ő a kapcsolattartó a Roszatommal),
de ez a díj az egész Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK) kollektívájának elismerése. Azt a
feladatot, amit Tánya ellát, eredményesen csak
csapatmunkában lehet végezni, és ily módon
minden kollégája hozzájárul a munka sikeréhez.
Bővebben is kifejtette: az utóbbi három évben a
Paksi Atomerőmű a TLK-val az élen nagyon aktív
nemzetközi tevékenységet fejtett ki, számos nemzetközi projektben vett részt, az egyes projekteket
a Paksi Atomerőmű kezdeményezésére indították. Itt kell gondolni a gyerekek csereüdültetési
programjaira, amik már több éve zajlanak, illetve
a TEIT más országok hasonló társulataival való
kapcsolatfelvételére és az azt követő együttmű-

Lőrincz László

fotó: Bodajki Ákos

Kollégánk, László ötvenéves, harminc éve
az atomerőmű dolgozója, szinte mindenki
ismeri, hiszen szakszervezeti tevékenysége a kezdetekre nyúlik
vissza. 1984-ben gépész
végzettséggel érkezett
Paksra, fő feladata a
főelzáró tolózárak karbantartása volt. Majd az
üzemviteli területre került át, átrakógép-operátori munkakörbe. 1997-ben kapott egy felkérést
a PADOSZ elnökétől a helyi üzemi tanács vezetésére. Ezt a döntést komoly mérlegelés előzte meg,
hiszen ez a műszaki pálya elhagyásával járt. Új
terület, munkakör, feladatok, kihívások. Sejtette,
hogy mi vár rá, végül belevágott.
Tíz évig vezette a Paksi Atomerőmű Üzemi
Tanácsát, amelyben a közel azonos összetételű
tagsággal jól együtt tudott működni, erre az időszakra a mai napig büszke. Sőt baráti jellegű kapcsolatokat is ki tudott alakítani a kollégákkal.
Egy tanulmányban az alkotó üzemi tanács minősítést kapták, és tudták, hogy a paksi szó sokat
ér, kikérték a véleményüket az országban. Az elődök példáiból sokat tanult, tapasztalatait most ő
igyekszik átadni.

ködésekre (a fent említett memorandum jó példa
erre). Itt érdemes megemlíteni, hogy a TEIT már
22 éve sikeresen működő társulat, az orosz társa
csak 2 éves, adott esetben Magyarország több tapasztalattal rendelkezik (a nagy ország tanulhat
a kis országtól). Tovább erősíti a kapcsolatokat a
fotókiállítások szervezése, részvétel a Roszatom
által elindított Nuckids projektben, az erőműves
szakszervezetek együttműködése, a tehetséges
fiatal tudósok, mérnökök nemzetközi találkozóin
való részvétel is. Tánya nagy lendülettel és vehemenciával mesélt minden egyes nemzetközi projektről, sok energiát, tehetségét, szeretetét fektette bele mindegyikbe. Például a gyerekprojekteket
nagyon fontosnak tartja, hisz a gyermekeink adják a nukleáris ipar jövőjét, gyerekkorukban kell
megismerniük és megérteniük egymást. És még
végtelen számú ötlete és elképzelése van Tányának a munkájához. Nagy jövőt jósol a fotókiállítások szervezésének is; Tánya szerint a fénykép tökéletes kommunikációs eszköz, még nyelvtudás
sem kell hozzá, mert az erőmű élő környezetében
készített fényképek óriási pozitív horderejű információt közvetítenek. 
Szucsán Marina
Időközben a PADOSZ korábbi elnöke nem
tudta feladatát a továbbiakban ellátni, így Lászlóhoz újabb felkérés érkezett. Most azt az 1400
fős szakszervezetet vezeti, amely mindig is kezdeményező jellegéről volt híres; az ügyeiért kiállni tudó és akaró testületi vezetőkkel és tagsággal szoros együttműködésben. Ma – úgy véli – a
megszerzett eredmények megtartása a legfőbb,
de emellett az új célok elérése is fontos. Harcolni
és szakmailag megfelelően képviselni egy ügyet,
felelősségteljes feladat, de együtt eredményt tudnak elérni.
A kapott kitüntetést sem érzi kizárólag a magáénak, szerinte az egész szakszervezetet illeti.
A Roszatommal 10 éve vették fel a kapcsolatot a
futsal (teremlabdarúgó) torna kapcsán, ami kulturális és szabadidős programok révén vált szorosabbá.
Egy konkrét megállapodás kidolgozását tervezik 2015-ben, amelynek alapvető célja, hogy
az építendő blokkokhoz érkező orosz munkavállalók számára szakszervezeti, munkavédelmi és
kulturális téren – a lehetőségekhez mérten – segítő kezet nyújtsanak.
Az elvégzett munka a PADOSZ közös érdeme, ezt a jövőben hasonló intenzitással és kiállással szeretnék folytatni az együttműködés
szellemében.

Gyöngyösiné Nyul Petra

fotó: TLK

Kern Tatyjana

Ugyanezzel a címmel nyílt kiállítása a Vincze házaspárnak január 13-án Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban.
Az ismert tipográfusok ezúttal közösen mutatták be alkotásaikat. Míg Erika a díszes, szép kézírással készített képeit, addig Bálint a saját írású verseivel is illusztrált természetfotóit
rendezte a közös kiállítóterembe. A megnyitón elhangzott
szavaik is mind-mind azt igazolják, hogy alkotó tevékenységük során mennyire ösztönzik és támogatják egymást.
Az idő és az egymás iránti tisztelet a fő összekötő kapocs közöttük – emelte ki Bálint.
Az otthon csendes nyugalmában alkot Erika, a betűk, formák és színek világába merülve, míg Bálint a természetet járva örökíti meg a mocsarak és rétek életközösségeinek lakóit
vagy éppen a csodás környezeti jellegzetességeket.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Sajtófotó pályázat díjazottja
A 33. Magyar Sajtófotó Pályázaton nyert díjat kollégánk,
Vincze Bálint, a Paksi Atomerőmű tipográfusa. A Természet és tudomány témakörben a harmadik helyet szerezte meg négyszázharminchét pályamű közül az Állcsúcson
című képével.

fotó: Vincze Bálint

Múlt év decemberében írták alá Pakson a magyar TEIT (Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Területfejlesztési Társulás) és az orosz Atomerőműves Városok Asszociációja közötti együttműködési memorandumot, amely rendezvény keretében orosz elismeréseket is átadtak. Csurilova
Szvetlana, a Roszatom információs igazgatóhelyettese nyújtotta át Szergej Kirijenko, a Roszatom
vezérigazgatója megbízásából az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. három munkatársának, Kern Tatyjana kommunikációs előadónak, Vincze Bálint tipográfusnak és Lőrincz Lászlónak, a PADOSZ
elnökének a Roszatom által alapított „Az atomipar-fejlesztés hozzájárulásáért” érem második
fokozatát. Mivel az atomipar fejlődésének egyik feltétele, hogy pozitív legyen az ipar fogadtatása
a lakosság, a társadalom és a nemzetközi közönség által, ezért van nagy szerepe a kommunikáció
fontosságának, a lakossággal történő folyamatos párbeszéd fenntartásának.
Előző számunkban rövid hírt adtunk a díjátadásról, és Vincze Bálint munkásságáról közöltünk cikket, kollégánknak a rendezvényen nyílt kiállítása és elismerése kapcsán. Jelen számunkban a másik két díjazottat, Kern Tatyjánát és Lőrincz Lászlót mutatjuk be.

fotó: Wollner Pál

Elismerés az atomenergia kommunikációjáért

Megemlékezésen járt
az orosz klub
A Paksi Orosz Klub szervezésében paksi résztvevők is jelen
voltak a budapesti gettó felszabadításának 70. évfordulója
alkalmából tartott ünnepségen, ahol a Vörös Hadsereg Alexandrov Együttesének Kórusa adott műsort, tisztelegve az
áldozatok és a gettót felszabadó orosz hadsereg emléke előtt.
Az orosz atomenergetikai nagyvállalat, a Roszatom által támogatott rendezvényt a Budapesti Zsidó Hitközség szervezte.
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Térségi kitekintő
Központi írásbeli felvételi az ESZI-ben

fotó: Orbán Ottilia

„Környezettudatosabb
szakközépiskola és kollégium a fenntarthatóbb
életmódért Pakson” címmel előadásokkal, bemutatókkal víz- és energiatakarékos napot tartott
diákjai és az érdeklődő
családok számára január
17-én az Energetikai Szak
középiskola és Kollégium
(ESZI) az intézmény főiskolai épületének második emeletén.
A rendezvényt Szabó Béla, az ESZI
igazgatója nyitotta meg.
A sokszínű programkínálatban szerepelt többek között az utóbbi évek legszínvonalasabb magyar természetfilmje, és érdekes kísérleteket is láthattak az
érdeklődők. Ki lehetett próbálni, hogy a

fotó: Orbán Ottilia

Víz- és energiatakarékos nap

résztvevők különbséget tudnak-e tenni
az ásványvíz és a csapvíz íze között.
Izgalmas előadások szóltak a megújuló energiaforrásokról, ezenkívül
ingyenes büfével és értékes nyereményekért kvízjátékokkal várták az érdeklődőket.
OrbánO

Sikerek a gépíróversenyen

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 2014 őszén is megrendezte a hagyományos országos gépíró-, szövegszerkesztői versenyét, ahol az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos diákjai eredményesen
szerepeltek.
Mind egyéni, mind csapatversenyben értek el csodálatos eredményeket.
Gépírásból magyar, angol és német nyelven versenyezhettek a tanulók. 14 diák indult
el a versenyen, különböző kategóriákban. Több versenyző kapott érmet hibátlan munkájáért (Galambos Dóra, Füller Nóra, Lénárt Nikolett, Köteles Gábor, Volf Ernő, Joó Adrienn).
A legjobb helyezést Rácz Anikó 12. D osztályos tanuló érte el, ő a 6. helyen végzett a
saját kategóriájában 4200 leütésével, amelyet tíz perc alatt produkált.
Eddigi sikeres eredménye alapján ő képviselheti hazánkat, városunkat, iskolánkat a
Bécsben megrendezendő nemzetközi ifjúsági gépíróversenyen 2015 márciusában. Felkészítő tanára Nagy Éva volt, mellette Bedi Ildikó segítette a tanulók felkészülését.
A 2014. évi országos gépíróverseny pontszerző eredménye alapján az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium diákjai a 13. helyen végeztek a 23 induló iskola között (az
összes versenyző eredménye alapján).
A szövegszerkesztési versenyen 22 diák indult el, különböző kategóriában.
A 11-12. évfolyamosok között taroltak a fiatalok:
1. Szlanyinka Dóra 12. D osztályos tanuló
6. Fenyvesi Tekla 11. D osztályos tanuló
2. Hernádi Nikolett 12. D osztályos tanuló
7. Salihu Gentiana 12. D osztályos tanuló
4. Rácz Anikó 12. D osztályos tanuló
9. Vajda Judit 12. D osztályos tanuló
5. Lénárt Nikolett 12. D osztályos tanuló
A 10. évfolyamosok közül Kovács Vanda tanuló végzett a dobogó első helyén.
Wolf Andrea érmet kapott hibátlan munkájáért.
A szövegszerkesztési versenyre a diákokat Nagy Éva tanárnő készítette fel.
Külön dicséret illeti Joó Adriennt, aki szövegszerkesztésből, angol, valamint német nyelvű
gépírásból is elindult a versenyen.
A 2014. évi országos szövegszerkesztés sikeres csapateredménye a három legjobb
versenyzőnek köszönhető, azaz Szlanyinka Dórának (12. D), Kovács Vandának (10. D) és
Hernádi Nikolettnek (12. D). Az eredményük alapján az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium az induló tíz iskola közül az első helyen végzett.
A 2014. évi országos szövegszerkesztő pontszerző versenyén (az összes versenyző
eredménye alapján) az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium versenyzői szintén az
első helyen végeztek.
2015 júliusában rendezi meg Budapest a gépíró-világbajnokságot, amelyen jó eséllyel
indulhatnak el az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói.ESZI

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájában, az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégiumban (ESZI) január 17-én írta
meg felvételi dolgozatát az a 216 nyolcadikos diák, aki középiskolában szeretne
továbbtanulni, és az ESZI-t választotta az
írásbeli felvételi színhelyéül. Bármelyik
nyolcadikos megírhatta itt is az írásbelit,
függetlenül attól, hogy hova, mely középiskolákba fogja beadni a jelentkezési
lapját. A jelentkezési lapokat ugyanis az

írásbeli vizsga eredményének ismeretében kell
kitöltenie. Az érkező diákok és szülők fogadása
kilenc órakor kezdődött,
majd a felvételizők a kijelölt termekben elfoglalták helyeiket. Tíz órakor kezdődött a magyar,
majd egy órával később a matematika
írásbeli vizsga. Sikeres írásbeli felvételi
után még egy személyes elbeszélgetésre
is várja az iskola az oda jelentkezőket.
A felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontok, valamint az
úgynevezett „hozott pontok” összesítése
után derül fény arra, hogy ki lesz az a néhány szerencsés tanuló, aki a következő
tanévtől négy vagy öt évre az ESZI diákjává válhat. OrbánO

Kultúra napi vetélkedőt tartott
az erőmű bázisiskolája
Az általános iskolák hetedik-nyolcadik osztályosainak rendezett harmadik alkalommal a magyar kultúra
napja alkalmából játékos
műveltségi vetélkedőt az
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium (ESZI) január
22-én. Összesen nyolc, négyfős csapat jelentkezett a rendezvényre. A szervezőmunkában a szakközépiskola munkaközössége mellett a
szakközépiskola diákjai is szerepet vállaltak. A vetélkedő szponzorai pedig volt
ESZI-s diákok voltak. A vetélkedőhöz felkészülési anyagot nem kaptak a diákok, hanem az eddig megszerzett tudásukat kellett a gyakorlatban alkalmazniuk. A tárgyi tudásuk mellett a kreativitásukra, ötletességre, gyors észjárásra,
helyzetfelismerésre és ügyességre is szükségük volt.
Az idei vetélkedő mottója egy Nagy László-versből vett idézet volt: „Tűz te
gyönyörű, dobogó, csillag-erejű…”. A győztes csapat a paksi Deák Ferenc Általános Iskola lett.
Orbán Ottilia

A Csengey Dénes Kulturális Központban február 13-15. között tartják – immár harmadik alkalommal – a Csengey-napokat, ahol számos
program között hangszerbemutatóval egybekötött táncházat rendeznek óvodás csoportoknak,
de kiállítást és színpadi műsorokat is szerveznek.
A központ Honthy Hanna bérletének 2. előadásaként február 19-én a Lili bárónő,
a Móricz bérlet 4. előadásaként február 23-án A szűz és a szörny, március 7-én
a Móricz bérlet keretében az Amadeus c. darabot mutatják be. Március 9-én a
tipegő gyermekeknek a Piros! Sárga? Kék című, március 10-én óvodásoknak a
Tavasztündér mosolya, március 11-én a kisiskolásoknak A fecsegő csodaszamár
című műsorral kedveskednek. Március 25-én a Latinovits bérlet 4. előadása következik, Jókai Anna a Fejünk felől a tetőt című darabjával. Március 30-án Zorán koncertjére várják az érdeklődőket a Csengey Dénes Kulturális Központba.
A mozi műsorában pedig több 3D-s film is szerepel, mint például a Hős 6-os,
vagy a Spongyabob – Ki a vízből! Bővebb információ a http://csengey.hu weblapon érhető el.
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Hírek Kalocsáról
Kossuth-díjasok a Kalocsai Kultúra
Hete rendezvénysorozaton
Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő, Berecz
András Kossuth-díjas mesemondó, Fehér
Zoltán ny. főiskolai tanár, dr. Papp Lajos
sebészprofesszor, csak néhány név, akik
az idén első alkalommal megrendezett
Kultúra Hete programsorozaton elmondták gondolataikat a kalocsai és környékbeli hallgatóságnak. A programot Tamás
László intézményvezető, házigazdaként
és szervezőként is jegyezte, melynek remélhetőleg az elkövetkező években is
lesz folytatása.
Elbúcsúztak a katonák
Az elmúlt év végén véglegesen lakat került a két kalocsai laktanya kapuira. Kalocsa város önkormányzata megköszönte
a MH Anyagellátó Raktárbázis Kalocsai
Bázisparancsnokság objektumaiban dolgozók lelkiismeretes munkáját és eddigi
kiváló együttműködésüket Kalocsa városával.
Halasításra költik az összes pénzt
Január 18-án tartotta meg évi rendes
közgyűlését a közel hatszáz tagot számláló Kalocsa és Vidéke Sporthorgász
Egyesület. A beszámolóból kiderült, hogy
a területi jegyár bevételekből befolyó 6
millió forintot teljes egészében halasításra kívánják felhasználni, a fiataloknak,
a horgászat feltételeként szabott vizsga
díja, 3500 Ft-ról, 1000 Ft-ra csökkent.

Térségi kitekintő
Paks város hírei

Cseresznyéskert Erdei Iskola
Új, az egész évet átölelő családi programsorozat indult január
31-én a Cseresznyéskert Erdei Iskolában. A minden hónap utolsó
szombatjára tervezett természetismereti, környezetvédelmi programok során a résztvevők többek
között madárodút készíthetnek,
megismerhetik a dunai vízimalmok történetét, állatismereti előadásokat hallgathatnak. A rendezvényekre családokat várnak
a szervezők: Paks Város Önkormányzata, a Csengey Dénes Kulturális Központ, a Pákolitz István
Városi Könyvtár, a Paksi Városi
Múzeum és a Cseresznyési Részönkormányzat is.

Paks Város Közbiztonságért
kitüntetés

Javaslatokat várnak az önkormányzat által 2005-ben alapított
„Paks Város Közbiztonságért” kitüntetésre, amit először 2006-ban
adtak át. A kitüntetés átadására
Szent György napjához (április
24.) vagy Szent Fórián napjához
(május 4.) kapcsolódó városi ünnepségen kerül sor.
A díj olyan személynek adományozható, aki
• a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó valamely rendvédelmi szerv tagja,

• a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alá tartozó szerv
tagja,
• a Paksi Önkormányzat Mezőőri
Szolgálatának tagja,
• a Paksi Polgárőr Egyesület tagja,
• és munkáját lelkiismeretesen,
tartósan magas színvonalon
végzi.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet minden paksi
lakos, aki paksi székhelyű jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell a
jelöltnek azon teljesítményét, ami
méltóvá teszi a kitüntetésre.
A javaslatokat 2015. március 5-ig
kell benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz (Paksi
Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks,
Dózsa György út 55-61.).

A Paksi Benedek Elek Óvoda

Előadást szervezett a Paksi Benedek Elek Óvoda január 26-án
a szülők részére „A XXI. század
kihívásai a nevelésben – a család
szerepe az óvodás és kisiskolás
gyermekek erkölcsi nevelésében”
címmel. Az előadó Kövecsesné dr.
Gősi Viktória adjunktus, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógiai
Tanszékének vezetője volt.

Minősített közművelődési intézmény
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára, dr. Hoppál Péter a magyar kultúra
napján adta át Budapesten a Minősített Közművelődési
Intézmény Címeket és a Közművelődési Minőség Díjat.
A kitüntetés azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak. A Minősített Közművelődési Intézmény Címet
2014-ben 15 szervezet nyerte el, a Csengey Dénes Kulturális Központ egyedüliként képviselte Tolna megyét.

Nyomdai előállítás: ATOMIX Kft., Nyomdaüzem;
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Főszerkesztő: Lovászi Zoltánné; e-mail: lovaszine@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett, Gyöngyösiné Nyul Petra,
Gyulai János, Kárpáti Viktor, Krausz Attila, Orbán Ottilia,
Prancz Zoltán, Tóth-Pataky Adrienn Magdolna, Wollner Pál
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
Szerkesztőség címe:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Tájékoztató és Látogatóközpont
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/507-882, telefax: 1/355-7280
Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én, Szatmárcsekén fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére, 1989től minden évben e napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.
– Élénk kulturális életű városban élünk – fogalmazott köszöntőbeszédében Barnabás István alpolgármester Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban január 22-én megtartott ünnepségen. – Ez
a kulturális sokszínűség egyrészt a város lehetőségeiből adódik, másrészt a régi paksi sváb és magyar
hagyományoknak az atomerőmű miatt az ország
minden szegletéből ideköltözöttek kultúrájával való
keveredése révén. Nagyon valószínű, hogy a város a
következő években újabb bevándorlási hullám előtt
áll. A város vezetése a következő években igyekszik
felkészíteni Paksot az új bevándorlásra. Azt szeretnénk, ha az újonnan ideköltözők meglepődnének a
rájuk váró szabadidős és kulturális programok bőséges kínálatán, ha örülnének annak, hogy gyerekeiket
itt járathatják iskolába, és ha ők is itt szeretnének majd
véglegesen letelepedni – fogalmazott az alpolgármester, aki megemlékezett Paks kulturális intézményeinek közelmúltbéli fejlesztéseiről: többek közt a
gyermekkönyvtár kialakításáról, a cseresznyési iskola
megújításáról és a könyvtár homlokzatának renoválásáról. Beszédében kitért a közeljövő fejlesztéseire:
az épülő Klímatörténeti Múzeumra, a könyvtárépület
további felújításának és a vízi színpad újjáépítésének
tervére. A város támogatja a lussoniumi feltárások
folytatását, valamint azt, hogy a Sárgödör tér – mint
a borkultúra paksi központja – tovább alakuljon, szépüljön. Kiemelt feladatnak tartja egy új paksi monográfia elkészítését, amelyben összegződhet a város és
környékének kulturális öröksége. Ha csak közvetetten
is, de ezzel is összefügg az elmúlt években létrehozott
és már működő Paksi Digitális Archívum – fogalmazott Barnabás István.
A magyar kultúra napi esten Eperjes Károly – Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja – műsorát láthatta a közönség. „Minden napunk legyen a magyar
kultúra napja” – ezt mondta hitvallásként a színművész, rendező, aki több mint egyórás műsort adott
elő a háromórás műsorából, amelyben a XX. századi
magyar költők istenkereső verseiből szavalt.
Az előadás után Tell Edit alpolgármester mondott
pohárköszöntőt, és a meghívott vendégeket állófogadáson látta vendégül a város.
Wollner Pál

Előadás-sorozat borosgazdáknak
Ismeretterjesztő előadás-sorozatot szervezett a Paksi
Polgármesteri Hivatalban a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete a tagjai és a borászkodás, szőlőművelés iránt érdeklődők számára. Az egyesület az egyik legaktívabb paksi civilszervezet, amely a paksi bor jó hírének
ápolásán munkálkodik. A 2014-es év nagy kihívás volt a
borosgazdák számára. Ez a rendezvénysorozat lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők a téma legaktuálisabb
kérdéseire, problémáira is választ kapjanak. Az első programon, január 19-én Lapid László borászati szakmérnök,
laborvezető beszélt a 2014-es év kihívásairól a borbetegségek szempontjából, majd január 29-én Módos Ernő
borász tartott előadást a tavalyi esztendő tapasztalatairól. Az utolsó előadásként, február 3-án a téma a növény-

fotó: Wollner Pál
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A magyar kultúra napi városi ünnepségen Süli János
polgármester a színpadon gratulált az intézmény munkatársainak.
Büszkék vagyunk erre az elismerésre, megdolgoztunk,
megdolgozunk érte. Minden munkatársam nevében köszönjük az együttműködést fenntartónknak, partnereinknek, csoportjainknak és minden látogatónknak –
mondta Hefner Erika, az intézmény vezetője.

Wollner Pál

A magyar kultúra napja
Pakson

védelem és talajerő-gazdálkodás volt, amit a Syngenta és
Fitohorm szakemberei tartottak.
A rendezvény résztvevőinek az előadások alkalmával
lehetőségük volt helyi borkészítmények kóstolgatására
is – adott tájékoztatást Kovács Mihály, az egyesület főpohárnoka.OrbánO
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Erőműves híradások
Az atomerőmű munkavállalóinak többségét érinti az a jogszabályi változás, amelynek köszönhetően korkedvezményes szolgálati idő 2015. január 1. napjától kezdődően már nem szerezhető. A Humánpolitikai Főosztály – érzékelve a munkavállalók
megnövekedett érdeklődését – együttműködést kezdeményezett a Tolna Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságával, amelynek keretében e témakörben – a műszakos
munkavállalók munkarendjéhez igazodva – hat előadás megszervezésére került sor 2015. január és február hónapokban. Az
előadások során Stolczenbachné Nagy Krisztina humánpolitikai főosztályvezető és Deák-Macsek Márta, a Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság nyugellátási főosztályvezetője adott tájékoztatást a
szükséges teendőkről, tudnivalókról, a korkedvezményes szolgálati idő elismeréséről/elismertetéséről, az ehhez kapcsolódó
teendőkről, a jelenleg ismert változásokról. A munkavállalók a
hasznos információk mellett az előzetesen, írásban, valamint

fotók: Bodajki Ákos

Változások a korkedvezményes szolgálati idő megszerzése terén

az előadások alkalmával megfogalmazott kérdéseikre is választ
kaphattak a helyszínen. 
Krausz Attila

A védőruha egyéni védőeszközzé vált
A humán szervezet a Munka- és Tűzvédelmi Osztály, a Logisztikai Főosztály, valamint a Gazdasági és Kontrolling Főosztály
bevonásával 2014-ben felülvizsgálta a munka- és védőeszköz/
védőruha-ellátáshoz kapcsolódó érvényben lévő szabályozásokat, juttatások rendjét, annak gyakorlati megvalósítását.
A vizsgálat megállapította, hogy a munkavédelmi szabályok
értelmében a védőruházat is egyéni védőeszköznek minősül,
nincs kihordási ideje.
Ennek megfelelően 2015. január 1-jétől kikerültek a Jóléti Osztály kezeléséből ezek az
anyagok, a védőképességgel rendelkező
védőruházat (pl. védőcipő) is a szervezetek által az SAP-rendszeren keresztül lesz
foglalható, hasonlóan, mint a többi egyéni védőeszköz, például a védősisak, védőkesztyű, védőszemüveg.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paritásos Munkavédelmi Testülete az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető
tevékenysége keretében évi két alkalommal értékeli
a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység
alakulását, az ezzel összefüggő intézkedéseket, a jogszabályi változásokból adódó feladatokat és a megelőzés érdekében tett intézkedéseket.
A testület decemberi ülésén a munkabiztonság területét érintő értékelést Volent Gábor János biztonsági igazgató és Majkut Milán, a Munka- és Tűzvédelmi
Osztály (MTVO) vezetője terjesztette elő. A 2014. III.
negyedévben 12 olyan munkabalesetet jelentettek be
az MTVO-ra, mely az MVM PA Zrt. munkavállalóját
érintette. A WANO munkabaleseti mutatóképzés szerinti érték 0,13. Ez az érték alacsonyabb az elmúlt évek
hasonló időszakainak mutatóinál. A 2014. év teljes értékelése után ettől még kedvezőbb is lehet az eredmény.
A rendszeres vezetői ellenőrzések és az OSART-vizsgálatra történő felkészülés bizonyára hozzájárult a javuláshoz. Javasolt az ellenőrzések következetes folytatása. Emellett a külső munkavállalókat foglalkoztató
vállalkozásoknál előforduló munkabalesetek számának csökkentése érdekében közös erőfeszítéseket kell
tenni. A biztonsági kultúra folyamatos fejlesztése a
balesetek megelőzésében és a biztonságos üzemeltetésben egyaránt jelentőséggel bír, amely mellett az erőmű vezetése elkötelezett. A jövőben is erősíteni kell a
szervezeti vezetők, a munkavállalók és a szerződéses
partnerek biztonság iránti elkötelezettségét. Az elmúlt

Ezzel párhuzamosan, figyelembe
véve az erőmű területeinek kockázati
szintjét, a külföldi, valamint a WANO- és
az OSART-ellenőrzések tapasztalatait,
2015. február 1-jétől a fokozottan őrzött
üzemi területen (sárga kerítésen) belüli
technológiai épületekben, technológiai helyiségekben (pl. turbinagépház,
kábelterek, kábelalagutak, reléterek,
hűtőgépház stb.) és az ellenőrzött zónán belül a blokkok irányában levő forgókeresztek utáni
területen orrmerevítős védőcipő, védőlábbeli kötelező használatát vezetjük be.
Az előírást az érintett helyiségeknél, területeknél piktogrammal is jelöljük.

Munka- és Tűzvédelmi Osztály

Vigyázz magadra,
ügyelj másokra!
időszakban felmérték a munkaruházat, védőruházat
kategóriákat. A kollektív szerződés ide vonatkozó fejezetében módosították a munkaruha-járandóságot és
annak kihordási idejét. A védőruha igénylése a gazdasági szervezetek vezetőinek hatáskörébe kerül. A jövőben szigorodik az üzemi terület technológiai tereibe
történő belépés feltétele, csak orrmerevítős védőcipőben lehetséges, saját biztonságunk érdekében. Ennek
betartását mindenki tartsa szem előtt!
Az OSART-vizsgálat lezárult. Az ellenőrzésben
részt vevők tapasztalatainak és javaslatainak értékelését követően intézkedési feladatokat fogalmaz
meg a cég vezetése. Maga az ellenőrzés közvetlenül a
munkavédelmet nem érintette. Előzetesen két olyan
észrevételt említett az igazgató úr, amely vonatkozik
a munkavédelemre is, a kommunikáció fejlesztése,
valamint a gazdaszemlélet erősítése, vezetői és munkavállalói szinten is. A munkaegészségügy területén
2014-ben sok olyan feladatot hajtottak végre, melyek a
munkavállalók munkafeltételeinek javítását és egészségének megőrzését szolgálják. Erről dr. Angyalné
Kiss Bernadett humánpolitikai szakértő számolt be.
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos eredmények:
a szekszárdi kórházzal kötött szerződés alapján négy
kórteremmel bővült az MVM PA Zrt.-s szobák száma,
ezzel együtt az ellátás minősége is javult. A munka-

Tájékoztató készült
a családalapító
munkavállalók részére
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jóléti célú
juttatások széles körével támogatja munkavállalóit. A kollégák többsége számára
napjainkban már nem ismeretlen a VBKJ
kifejezés, hiszen az év első hónapja sok
éve a VBKJ-rendszerben biztosított juttatások felhasználásáról történő nyilatkozás jegyében telik. Hasonló a helyzet a
vállalati üdüléssel is, társaságunk munkavállalói részletesen kidolgozott szabályok
szerint tudják jelentkezési igényeiket leadni a jóléti szervezet felé. Az említett,
nagy érdeklődésre számot tartó juttatások mellett talán kevésbé kapnak hangsúlyt azok a szociális elemek, amelyeket
a Paksi Atomerőmű a családalapító, gyermeket vállaló és nevelő munkavállalói részére biztosít. A társasági és a vonatkozó
jogszabályok által biztosított támogatások összefoglalása és könnyen elérhetővé tétele volt a célja a munkáltatónak azzal a kiadvánnyal, amit februártól biztosít
minden érintett számára. A tájékoztatófüzet a legfontosabb információkat tartalmazza, többek között a házasságkötés
támogatása, a családi pótlék, a gyermek
születése nyomán igényelhető szabadságok és munkaidő kedvezmények, valamint az adó és járulékkedvezmények
témakörében. A kiadvány a Jóléti Osztályon, valamint a Munka- és Személyügyi
Osztály munkaerő-gazdálkodási csoportKrausz Attila
jánál igényelhető.

helyi elsősegélynyújtó tanfolyamok lebonyolítása sikeresen folytatódott. A munkahelyi mentőládákat
központilag feltöltötték. A felújított primer köri elsősegélyhelyek tárgyi eszközeinek teljes cseréje év végéig
megtörtént. A kihelyezett defibrillátorkészülékek felülvizsgálata folyamatban van. A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdőjében a munkavállalók egészségügyi
szolgáltatásokat vehetnek igénybe kedvezményesen. A
képernyő előtt munkát végzők számát, jogosultságát
felülvizsgálták. Az erőmű alkohol- és drogpolitikáját
jóváhagyták, amely a szabályok és szankciók mellett,
drogmegelőzési program társasági bevezetéséről is
döntött. Az MVM Csoport csoportszintű bér- és szociális megállapodásának részeként havonta 4000 Ft/fő
egészségbiztosítási támogatást nyújt a munkavállalóknak. Szolgáltatóként a MEDICOVER-t választották.
A testület munkáltatói és munkavállalói oldala egyaránt elkötelezett a munkavédelemre vonatkozó eredmények javításában. Az erőmű vezetése 2015-ben is
támogatja a Munkavédelmi Bizottság által kezdeményezett „Együtt az egészségért és munkabiztonságért”
munkavédelmi napot. A rendezvényt várhatóan 2015.
október hónapban rendezik meg. 2014 decemberéig
sem a munkáltatóhoz, sem a bizottsághoz nem érkezett olyan munkavállalói jelzés, amely munkavédelmi
jogsérelemre vonatkozott volna. Az új évben egészséget, sikereket és balesetmentes munkavégzést kívánok
munkatársainknak a munkahelyeken és az otthonukban is a testület minden tagja nevében!

Szabó Béla, a testület elnöke
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OSZTÁLYTABLÓ

NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG ÜZEM

Eigner Tibor

Kótiné Kern Erika

fotók: Bodajki Ákos

önálló üzemvezető
Középfokú tanulmányait az
Energetikai
Szakképző Iskolában végezte. A technikum befejezése után, 1991ben az atomerőmű Reaktor Osztályán
helyezkedett el, primer köri gépészként. 1994-ben a Reaktor Osztályon
belül a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez
(NFÜ) került átrakógép-operátorként.
Ekkor kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, ahol 2001-ben energetikai
üzemmérnöki végzettséget szerzett.
1995-ben több munkatársával a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
létesítéséért felelős projekthez delegálták a KKÁT inaktív üzembe helyezésének segítésére. Az itt végzett munkája
alapján az NFÜ vezetője felkérte először technológusi, majd üzemeltetésvezetői feladatok ellátására. Ebben a
munkakörben 2003-ig dolgozott, amikor is üzemvezetői megbízást kapott.
A 2010. évi SZMSZ-módosítás során
szervezeti egységük a Reaktor Osztályból kiválva az Üzemviteli Főosztály alá
került mint önálló szervezet, így ettől
az időponttól önálló üzemvezetőként
végzi a munkáját.
Szervezetének tevékenysége, ezen belül a személyes feladatai szerteágazók.
Összefoglalóan az üzemanyag-manipulációk végrehajtását, az üzemeltetett
rendszerekkel, berendezésekkel kapcsolatos munka üzemeltetői szempontú felügyeletét, a végrehajtásba bevont
társszervezetek
munkavégzésének
koordinálását végzi. A tevékenységi terület 1996-tól kiegészült a KKÁT üzemeltetési feladatainak ellátásával, amit
1998-tól az atomerőmű szerződés alapján hajt végre. Ennek a szerződésnek a

asszisztens

gondnokolása is a feladatkörébe tartozik. Így gyakorlatilag munkatársaival
együtt részt vesz az üzemanyagciklus
jelentős részében: a friss üzemanyag
telephelyre érkezésétől, az üzemanyag
felhasználásán át egészen az átmeneti
tárolóba történő elhelyezésig.
A legfontosabb szempontjai között
a szabályok, előírások feltétlen betartását, betartatását említi. Elengedhetetlennek tartja a következetességet,
legfőképp saját magával szemben, azt,
hogy mindig meghatározott elvek szerint cselekedjen. A határidők pontos
betartására is kényesen ügyel. Szintén
fontosnak nevezi, hogy kollegáival, a
társszervezetekkel, a külső cégekkel és
dolgozóikkal jó viszonyt tartson fenn,
szakmailag és emberileg egyaránt,
minthogy meggyőződése: egymás kölcsönös megértésével és segítésével sokkal könnyebb elvégezni a feladatokat és
jobb minőséget lehet produkálni.
Pozitív gondolkodású, vidám embernek ismeri magát, aki mindennap megtalálja a kihívást, a célt és a
humort. Fontos számára a jókedv –
mondja Charlie Chaplint idézve: „Életünk napjai közül egyik sem annyira
kárba veszett, mint az, amelyen nem
nevettünk”.
A kikapcsolódást számára elsősorban a család jelenti. Legnagyobb büszkesége az egyéves kisfia, aki koraszülött volt, ám mára teljesen egészséges,
és napról napra okosodik.
Hobbija, a horgászat és a vadászat –
amelyek szeretetét nagyapja és édesapja oltották belé – teljes kikapcsolódást
nyújtanak számára, és ma már a két
nagyobb gyermeke is részt vesz bennük. Maradék szabadidejét kertészkedéssel tölti. Mint mondja: unatkozni
sosincs ideje.

Prancz Zoltán

Pakson született 1966. február 25-én. Az iskolai éveket a paksi Bezerédj általános iskolában,
a középiskolai éveket a szekszárdi Garay János
Gimnáziumban töltötte, orosz-angol nyelvi tagozaton szerzett érettségit.
Az erőműbe 1984 szeptemberében vették fel
a Munkaügyi Osztályra adatrögzítőként, majd a gépészeti terület adminisztrátoraként dolgozott tíz éven keresztül. Munkáját rövid idő után
elismerték, belépését követő harmadik évben „Kiváló dolgozó” kitüntetésben részesült, amire a mai napig is nagyon büszke, hiszen ezt pályakezdő fiatalként kapta.
Ezt követően szakmai vezetői ajánlat alapján az oktatási szervezethez
került oktatásszervezőnek, ami komoly kihívás volt számára, de végül
18 éven át tevékenykedett ezen a területen. Ezen évek alatt megszerezte
a szükséges felsőfokú szakképesítést, majd főiskolai, egyetemi diplomát
szerzett. Erről az időszakról őszintén mondhatja, hogy a hobbija volt a
munkája, és a munkája volt a hobbija. A mai napig előfordul, hogy segítséget kérnek tőle oktatási témában, nem tudván, hogy már nem ezen a
területen tevékenykedik, de ha tud, szívesen segít.
Nagyon szerette a munkáját minden területen. Akkor még sokkal
közvetlenebb, személyesebb volt minden feladat. Az egykori munkatársak, kollégák sokan már nyugdíjas éveiket töltik, de néhányan sajnos
már nincsenek közöttünk.
A jelenlegi szervezeténél és beosztásában öt éve dolgozik. Ez ismét
komoly váltás volt a korábbi tevékenységéhez képest, más feladatokkal,
más környezetben. Úgy gondolja, hogy egy kis létszámú a szervezet lévén „családias” környezetbe került, ahol a kollégák nagyon hamar befogadták. Nagyon jól érzi magát a munkahelyén. Bár a munka jellege más,
mint az előzőek, de itt is gyorsan feltalálta magát. Tevékenységi körébe
tartozik a szervezési és dokumentációkezelési feladatok ellátása, technológiai és műszaki ügyiratok, postai küldemények, adatbázisok, tároló
és nyilvántartó rendszerek kezelése, az SAP-foglalások intézése, a leltárfelelősi feladatok és természetesen napi szinten adódó tevékenységek.
Erika párja 29 éve dolgozik az atomerőműben szekunder köri főgépészként. Fiuk, Olivér 19 éves, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban végzett elektrotechnikus szakon, jelenleg az ELTE hallgatója
Budapesten. Komoly tervei vannak, nagyon céltudatos fiatalember.
Szívesen jár párjával wellnesselni, ahol maximálisan ki tudnak kapcsolódni, de ezt nem egyszerű megszervezni párja műszakos munkarendje mellett. Ha ideje engedi, szeret olvasgatni. Úgy gondolja, hogy az
életében a legfontosabb az egészség. Ha ezen a területen minden rendben van, minden egyéb dologra meg lehet találni a megoldást. Emellett
nagyon fontos még az is, hogy fiukat támogathassák lehetőségeik szerint
a céljai elérésében.
OrbánO

Szász Tibor György
technológus mérnök

Budapesten született 1972ben, majd huszonegy éves
koráig Pálfán élt, ezután
költözött Paksra. Bár vidéki
környezetben nevelkedett,
az olykor igencsak rohanó városi életritmussal is hamar megbarátkozott.
A faluról hozott tradicionális értékek ma is fontosak számára.
Középiskolai tanulmányait az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban végezte, ahol atomerőművi gépésztechnikus képzettséget szerzett.
Emlékeiből merítve mesélte, hogy az érettségin
Nagy Sándor, a Paksi Atomerőmű korábbi vezérigazgatója volt az elnök, egyben ő volt az a személy
is, aki annak idején Tibort az erőműbe hívta dolgozni. 1991. december 11-én írta alá első szerződését, gépész munkakörbe került.

Időközben – mivel úgy gondolta, tovább szeretné
bővíteni ismereteit – közgazdászképzésre jelentkezett, 2003-ban szerzett diplomát.
A Reaktor Osztályra vették fel, hat évig volt primer köri gépész, majd 1997-ben Eigner Tibor hívó
szavára a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez került
át. 2000-től vezető átrakógép-operátorként, majd
2003-tól technológusként folytatta erőműves pályafutását. Jelenleg technológus mérnök beosztásban
van, a friss és kiégett üzemanyag kezelésével kapcsolatos technológiák gyártása, karbantartása és a
hozzájuk kapcsolódó operatív jellegű feladatok végrehajtása tartozik a fő feladatai közé. Szereti a munkáját, jó csapatban dolgozik.
A jövőbeli terveiről úgy nyilatkozott, hogy szeretné befejezni tanulmányait a műszaki egyetem
reaktortechnika-szakmérnök szakán, már csak a
záróvizsgája hiányzik.

Tibor a családjára nagyon büszke, két fia van. Dávid 22 éves, egyetemista Veszprémben, Tamás 17
éves, az ESZI-ben tanul, gépész szakon. Igyekszik
figyelni rájuk, hisz jól tudja, szükségük van egymásra. Tibor a „kis gyerek, kis gond, nagy gyerek,
nagy gond” mondás helyett szívesebben fogalmaz
úgy, hogy: „nagy gyerek, nagy kihívás”. Örömmel
tölti el, ha tudja, hogy sikerül elérni a figyelmüket,
és tudja őket motiválni, apának lenni folyamatos
fejlődést kíván – meglátása szerint.
Párja, Ildikó is segíti a mindennapokban, inspirálja, és ha kell, türelemre inti – teszi hozzá. Neki
két gyermeke van, Gábor és Virág, akiket Tibor is
nagyon szeret, ők így egy család.
Mivel a mozgást nagyon fontosnak tartja, ezért
rendszeresen kerékpározik, és focizni is jár a barátaival, csapatuk van a városi bajnokságban. Hobbija
a csapatépítés, sportban és magánéletben egyaránt.
Van egy boxer kutyája, akitől sokat tanul, mert nagyon tud szeretni, de ezt igazán csak az érti meg, aki
szintén kutyaszerető ember. Érdekli még a politika,
szeret színházba járni és zenét hallgatni.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Fazekas Károly
üzemeltetésvezető

Siklósi származású, 1966ban született. Középiskolai
tanulmányait Pécsett végezte, a Pollack Mihály Építőipari
Szakközépiskolában.
Az érettségi után a Pollack
Mihály Műszaki Főiskola magasépítő üzemmérnök
szakára jelentkezett, majd 1987-ben ott szerzett diplomát.
A sorkatonai szolgálatot ezután töltötte le, majd
– ahogy visszaemlékszik rá – az építőiparban is jelentkező recesszió kellős közepén találta magát. Végül egy jó lehetőség adódott számára, amikor kezdő
munkavállalóként, 1991-ben a Paksi Atomerőműbe
került.
Az első öt évben a Reaktor Osztályon dolgozott
primer köri gépész munkakörben. Ezután a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez (NFÜ) hívták, ahol átrakó-

gép-operátori állást ajánlottak neki. A kötelező betanulás és az előírt OKJ-s végzettség megszerzése után
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT)
üzembe helyezési munkáiban vett részt. Meglátása
szerint az itt szerzett szakmai tapasztalat nagy segítségére volt, miután a KKÁT üzembe helyezése után
felkérték a technológusi munkakör betöltésére.
Személyi változások kapcsán 2003-ban lehetősége
nyílt a szakmai előrelépésre, üzemeltetésvezetőnek
nevezték ki. Feladata az átrakógép-operátorok munkájának koordinálása, az üzemanyag-manipulációk előkészítése és az ehhez szükséges technológiai
rendszerek felügyelete, részben az erőműben, részben a KKÁT-ban.
Munkája elismeréseként 2009-ben az „Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője” díjban részesült.
Szakmai feladatain kívül az NFÜ honlapjának
szerkesztésével, karbantartásával, valamint az át-

Fiataljaink

Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

séig. Ezek mellett részt vesz a csoport által
készített gazdasági számítások, elemzések és beruházási tevékenységek gazdasági hatásainak pénzügyi modellezésében.
A Közgazdasági Osztályon történő beilleszkedését igazán könnyűnek találta,
véleménye szerint ez kollégái kimagasló
befogadókészsége miatt alakult így. A
munkahelyi légkört illetően Géza csak
pozitív élményeket mondhat magáénak,
elmondása szerint az elmúlt időszakban
mindenki kedves és segítőkész volt vele,
bizalommal fordulhatott kollégáihoz kérdéseivel.
A tanulás és a szakmai fejlődés kapcsán egyetért az „élethosszig tartó tanulás” elvével. Jelenleg belső képzéseken
vesz részt, ahol a munkájához szükséges
műszaki ismereteket tudja elsajátítani.
Elmondása szerint műszaki beállítottsága
révén szívesen ismerkedik az erőműben
alkalmazott technikákkal. További tervei
között szerepel angol nyelvtudásának fejlesztése is.
Szabadidejében a természetes vizek
mellett végezhető szabadidős tevékenységeknek hódol. Legkedveltebb időtöltése a horgászat, amit leggyakrabban
a Sötétvölgyi-horgásztavon tesz – ahol
horgászmesteri feladatokat is ellát –, valamint évente több alkalommal kergeti a
halakat a Balatonon. Ha teheti, a nyaralásokat is mindig vízpart közelébe szervezi,
szívesen búvárkodik, régi vágya a vitorlázás kipróbálása is.
Géza Szekszárdon él párjával, akivel
éppen első gyermekük érkezését várják,
ezért jelenleg természetesen ez határozza
meg életük mindennapjait.

Krausz Attila

fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk Osztermayer Gézát, a Közgazdasági Osztály
gazdasági elemzőjét, aki 2014 januárja óta társaságunk
munkavállalója.
Géza Szekszárdon született,
gyermekkorát
Tolnán töltötte.
Az általános iskolát Mözsön, a gimnáziumot pedig a tolnai Sztárai Mihály Gimnáziumban végezte.
Az érettségit követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
tanult tovább, később pedig a Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli
Karán folytatott tanulmányokat. Az egyetemi évek alatt okleveles környezetmérnök és közgazdász-szakmérnök végzettségeket szerzett. Alapképzettségeit azóta
tovább bővítette, ennek eredményeként
jelenleg veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó, környezetvédelmi auditor
képesítéssel, valamint környezetvédelmi
szakértői jogosultsággal is rendelkezik
levegőtisztaság-védelem és hulladékgazdálkodás szakterületeken.
Géza első munkahelye a tolnai FASTRON Hungária Kft. volt, ahol 7,5 évig
dolgozott környezetirányítási mérnök
munkakörben. Az atomerőművel közgazdász-szakmérnök szakon írt diplomadolgozata révén került először kapcsolatba,
2014. január 1-jétől pedig a Közgazdasági
Osztály Beruházáskontrolling Csoportjának gazdasági elemzőjeként látja el feladatait. Munkája során a projektportfólió
menedzsmentrendszerének működtetéséhez szükséges információkat gyűjti be
a műszaki kollégáktól, ellenőrzi és szolgáltatja az MVM felé. Feladatai a Paksi Atomerőműnél indított projektek teljes életciklusára kiterjednek az igények tervezésétől
az előkészítésen és a megvalósításon át a
projekt zárásáig és eredmények értékelé-

rakógép-operátorok oktatásával foglalkozik. Alkalmanként előadásokat tart a primer köri gépész és az
átrakógép-operátori tanfolyamokon – elősegítve a
leendő operátorok betanítását, vizsgáztatását.
Felesége, Anita a Tolna Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóságon gyermekvédelmi gyámként dolgozik. Közösen nevelik három gyermeküket. Karesz 14
éves, és a 6 osztályos gimnázium mellett zeneiskolába jár, Benedek 11 éves általános iskolás. Mindketten
nagyon jól teljesítenek, sokat segítenek a mindennapokban is – teszi hozzá büszke apukájuk. Legkisebb
gyermekük Eszter, aki egy ötéves, életvidám személyiség. Ő sok tekintetben megszínesíti a család mindennapjait.
Károly úgy véli, ahogy nőnek a gyerekek, a szabadideje egyre jobban kihasználódik. A korábbi
hobbikra, a horgászatra és a fényképezésre már kevesebb idő jut, de azért a mozgásra mindig igyekszik
időt fordítani, a kerékpározás a kedvence. Amikor
lehetőségük van rá, közös családi programokat szerveznek: kirándulnak és utazgatnak.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Sorozatunkban tavaly augusztus óta a Karbantartási
Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztályán, a Híradástechnikai Osztályon dolgozó munkatársak tevékenységét mutatjuk be. Ezúttal az URH és TV Csoport vezetőjével, Varga Ferenccel beszélgettünk.

Ferenc Pakson
született 1965ben. Középiskolai tanulmányait 1979–
1983-ig Szekszárdon, a Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakközépiskola gépészeti szakán végezte, majd 1984–1986ig az 505.sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézet rádió- és tévéműszerész szakán
folytatta. Ezt követően 1989–1991 között elvégezte a pécsi Zipernowsky
Károly Műszaki Szakközépiskola műszerész technikus szakát. A sorkatonai
szolgálat után egy évig a szekszárdi Gelkánál „kiszálló tévéműszerészként” dolgozott.
1989 áprilisában nyert felvételt az
atomerőmű Turbina Osztályára, ahol
a 4. blokk „B” műszakában turbinagépészként kezdett. Fél év elteltével
átkerült jelenlegi szervezetéhez, a Hírközlési Osztályra, ahol eredeti szakmájában, műszerészként dolgozik. 1999től vezeti az URH és TV Csoportot. A
csoport feladata a „vezeték nélküli”
hírközlő rendszerek karbantartása. Ide
sorolhatóak a rádiófrekvenciás rendszer, Motorola URH-rádiók, SODAR,
SER és egyéb rádiós jelzőberendezések,
a vállalati mobiltelefonok, a Pannon
Futár, kamerarendszerek, gépházi és
A301-es (fedélzeti) tűzvédelmi kamerák, átrakógép-kamerák, KKÁT-kamerák, videokonferencia-eszközök, továbbá az Akusztikus Tájékoztató és Riasztó
Rendszer és a kábeltévérendszer is. A
sokrétű feladatkörnek köszönhetően a
napi feladatok változatosak. „Nálunk ismeretlen fogalom a monotónia” – tette
hozzá Ferenc. Az általuk karbantartott

technológiák közül talán az Akusztikus Tájékoztató és Riasztó Rendszer a
legismertebb. A hétfőnként elvégzett
hangpróbák során több mint hatszáz
darab kül- és beltéri hangszóró szólal
meg az erőmű teljes területén. A rendszer felépítéséből adódóan épületek, illetve épületszintek szerinti bontásban
egy-egy helyi állomás szólaltatja meg az
adott terület hangszóróit. A helyi állomások vezérlése digitális jellel történik
a vezérlő számítógépek (Erőmű Irányító
Központ, Védett Vezetési Pont) segítségével. Ezek az állomások akár egyesével
is „megszólaltathatóak”. Az információ
lehet szabványos riasztójel (ami a hétfői
próbán is hallható), lehet előre felvett
üzenet, és lehet mikrofonos „élőbeszéd”
is.
2007-ben Ferenc egyik kollégájával
közösen 2. helyezést ért el a Műszaki
Alkotói Pályázaton. 2008-ban szintén
2. helyezést ért el, témája ekkor a „KA
00503-as inspekciós kamera vizsgálata
és javítása” volt.
2012-ben az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjban részesült.
Szabadidejében sokat olvas, nagyon
szeret kirándulni (kedvence Erdély), illetve motorozni is. Minden évben részt
vesz egy-egy hosszabb lélegzetű külföldi
túrán, Normandiától Isztambulig szinte
mindenhol járt már Európában.
Ferenc két gyermeket nevel, fia,
Máté (15) informatikusnak készül, lánya, Viki (22) a pécsi Műszaki Egyetem
építőmérnöki szakán tanul.

Kárpáti Viktor
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Műszaki Alkotói Pályázat
1. díjas pályázatok
6. Főkeringtető-szivattyú
rugóblokk- és karimakötésvizsgálata

terhelési és a leterhelési görbék hiszterézise. Ez tulajdonképpen annyit jelent,
hogy a rugóköteg nem adja vissza a
csavarhúzáskor betáplált mechanikai
energiát. A működés közben a betáplált energia egy része a rugótányérok
súrlódásai következtében hővé alakul,
és ez az energiaveszteség mutatkozik
meg a csavarszár nyúlásának csökkenése formájában. Célunk, hogy ezen az
eredeti konstrukciójú rugókötegen javítani tudjunk, és egy jóval hatékonyabb
karbantartást, valamint megbízhatóbb
berendezésműködést érjünk el. A témát izgalmassá teszi, hogy sem a gyártó, sem az azonos típusú atomerőművek
nem változtattak még az eredeti rugókötegek kialakításán.

A főosztósík-tömítés cseréinek első
tapasztalatai rámutattak arra, hogy a
rugóblokk működése nagyobb befolyással bír a berendezés hibamentes
üzemére, karbantartására és a tömítés tömör zárására, mint azt korábban
gondoltuk. A vizsgálatot csavar- és rugóblokkmérések alapozták meg. Ezek
eredménye lehetővé tette a tőcsavarok
évenkénti visszalazulása jelenségének
megértését és rámutatott: a jelenlegi
rugóköteg működése az egész karimakötést hátrányosan befolyásolja. A
csavarok utánhúzása számos üzemviteli, karbantartói munkaráfordítást tesz
szükségessé, amelyeknek dozimetriai
vonatkozásai jelentősek.

Tányérrugók

A GCN-317 típusú szivattyú (főkeringető-szivattyú) fedelét egyenként 30 db
tőcsavar-anya páros szorítja a szivattyú
házához. A csavarkötésekben 35 db tányérból álló rugóköteg is szerepel, ami
a karimakötés rugalmasságát hivatott
biztosítani.
Már az erőmű üzembe helyezése óta
az a tapasztalat, hogy az évenkénti ellenőrzések a csavarok nyújtottságának
csökkenését mutatják, és ez a csökkenés különböző mértékű a csavarok között. A jelenség érdekessége, hogy ez a
lazulás úgy megy végbe, hogy az anya
a csavaron nem fordul el. A tanulmány
tulajdonképpen ennek a jelenségnek a
méréses vizsgálatáról szól, továbbá számításos úton azt is bemutatja, hogy e
jelenségnek milyen befolyása van a fő
tömítés tömör zárására, tehát a berendezés hibamentes üzemére.
A Hepenix Kft. által megtervezett és
legyártott erőmérő berendezés segítségével összehasonlították az üzemelő
berendezések csavarjait és rugókötegeit a Karbantartó Gyakorló Központban
(KGYK) lévő újnak vehető csavarokkal
és rugókötegekkel. A csavarok viselkedése azonos, de a rugók esetében
már kis mértékben különbség figyelhető meg az üzemi és a KGYK-s kötegek
között.
A tányérrugócsoportok méréses
vizsgálata során megmutatkozott a fel-

portréfotók: Bodajki Ákos

Treszl Gábor, Odor Ervin

Treszl Gábor
berendezésmérnök,
GMO
– Pakson születtem 1977-ben. Itt is
nevelkedtem. Ma is
itt élek.
A Műegyetem energetikai mérnök
szakán szereztem diplomámat 1999ben. Ezután az Oktatási Modell Projekt csapatába nyertem felvételt mint
leendő műszaki oktató. Az üzemviteli,
majd a forgógép-karbantartói szakterületekkel ismerkedtem meg. Éppen 10
éve kerültem a forgógépes berendezésfelelősök csapatába. A munkaidőm
legnagyobb részében a főkeringtető-szivattyúk ügyes-bajos dolgaival foglalkozom, amit nagy megtiszteltetésnek
veszek. Időközben kiegészítő képzést
végeztem el a műszaki egyetemen
energetika-környezettechnika szakirányon, jelenleg az államvizsga előtt állok.
Barátnőmmel, Brigivel és öreg husky
kutyánkkal Pakson lakunk, nemrég költöztünk be Táncsics utcai lakásunkba,
most ennek otthonossá tételén munkálkodunk. Szabadidőmben Pannónia
motorokat újítok fel, és néha ezek hátán indulunk barátaimmal világfelfedező utazásainkra.
Odor Ervin
osztályvezető, GMO
–
Devecserben
születtem 1967-ben,
és 1978 tavaszáig az
ajkai hőerőmű melletti lakótelepen szívtam magamba az erőműves kultúrát.
Nagy hatással volt rám édesapám. Az
iskoláimat Pécsen végeztem. Tanulmányi szerződés miatt kapcsolatban voltam az erőművel, diplomamunkámat is
itt készítettem. Pályakezdőként 1988-tól
dolgozom az atomerőműben, a kezdetektől a karbantartáson, előkészítő
mérnökként, 1993-tól üzemvezetőként,
majd 2004-től jelen munkakörömben.

Időközben mérnök-közgazdász diplomát szereztem a vegyipari gépészmérnök végzettségem mellé.
Feleségemmel is az erőműben ismerkedtem meg, két kislányunkkal (Zsófi 5,
Lotti 8 éves) élünk kiegyensúlyozott családi életet. Mellettük most próbálom
régóta dédelgetett hobbimat valóra
váltani, megkezdtem első veterán korú
autóm felújítását.

9. A *0TH10(20,30)D001
jelű nagynyomású ZÜHRszivattyúk, ASME OM CODEszivattyúkra vonatkozó
referenciaponton (névleges
térfogatáram) történő
tesztelésének megvalósítása
Lojek Csaba, Széll János
Az MVM PA Zrt.-nél a biztonsági funkció ellátásra beépített főberendezések
tesztelésére bevezették a Karbantartás
Hatékonyság Monitorozást (KHM), amit
az American Society of Mechanical Engineers (ASME) előírásai szerint végeznek.
A nagynyomású ZÜHR rendszer technológiai kialakítása jelenleg nem képes
biztosítani a szivattyúkra vonatkozó

ZÜHR teszt

referenciaponton történő tesztelését
üzemelő blokk esetén. A kiépített recirkulációs ágon üzemeltetett szivattyú
paraméterei alapján nem lehet megítélni a gépegység műszaki állapotát.
A fentiek miatt az alábbi műszaki
megoldást (átalakítást) javasoltuk:
A vezetékrendszer átalakítása – a recirkulációs és próbaág felcserélése. Az
ellenőrző hidraulikai vizsgálatot az MVM
ERBE Zrt. végezte, és azt alkalmasnak
találta. A műszaki alkotás megvalósulása esetén lehetővé válik a szivattyú
tesztelése ASME OM CODE előírás szerint a reaktor névleges üzeme alatt is.
Az átalakítás a hatósági követelmények
teljesítése mellett növeli az üzembiztonságot, mivel az eddigi egyszeres kizárás helyett kétszeres kizárást biztosít.
Lehetővé teszi a *0TH10(20,30)D001 szivattyú kíméletes indítását.
A kedvezőbb üzemeltetési feltételek
miatt a meghibásodások száma csökken, az alkatrészek kopása, az elöre-

gedési folyamatok lassulnak. Következésképpen a karbantartási költségek is
csökkennek. A műszaki alkotás megvalósulása esetén a *0TH17,27,37S201 jelű
armatúrák tervezett cseréje okafogyottá válik, ami jelentős költségmegtakarítást jelent.
Lojek Csaba
rendszertechnológus,
RTO
– Pakson születtem 1974-ben. A Dunaújvárosi Főiskolán
gépészmérnöki oklevelet szereztem. Az atomerőműben
1993-ban kezdtem dolgozni az Armatúra Karbantartó Osztályon (AKO), most
rendszertechnológus
munkakörben
dolgozom.
Feleségemmel és két fiammal Pakson élünk. Szabadidőmben vadászok,
halászok, horgászok, a Duna szerelmese
vagyok gyerekkorom óta. Családommal
is sikerült megszerettetni, nyáron szinte
minden szabadidőnket ott töltjük.
Széll János
rendszertechnológus, RTO
–Kiskunmajsán születtem 1958ban. Kiskunfélegyházán végeztem
a középiskolai tanulmányaimat. Első
munkahelyeim: Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat
szegedi, szanki üzeme, MÁV Biztosító
berendezések Szegedi Üzeme. Tanáraim
és környezetem biztatására jelentkeztem a Pollack Mihály Műszaki Főiskola
vegyipari-gépészmérnök szakára, ahol
1983-ban diplomáztam. Pécsi tanulmányaim befejeztével Budapesten, a Szellőző Műveknél üzemvezetőként kezdtem ismét dolgozni. Katonaság alatt
családot alapítottam, rokonom hívására
1986-ban beléptem az atomerőműhöz.
Végigjártam a ranglétra számos állomását, primer köri gépész, közös üzemi,
majd reaktoroperátor. A 18 évig folyamatos három műszakban dolgoztam.
2003-tól a Műszaki Igazgatóság Rendszertechnikai Osztályán rendszertechnológus a beosztásom.
Paksra költöztünk 1986-ban, és jelenleg is itt lakunk. Három felnőtt gyermekem van, Zsolt 25 éves okleveles
kertészmérnök, Pakson laknak, házas, 3
hónapos Zsófi nevű lányukat nevelgetik.
Laura az ELTE jogi karán végzős hallgató.
Szilárd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola villamosmérnöki szakán másodéves
hallgató.
Szeretek sakkozni, kedvencem a méhészkedés és kertészkedés, valamint
kedvelem az utazást, különböző kultúrák megismerését.gyulai
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Műszaki átalakítások
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.

A reaktorcsarnokok
világításának felújítása

fotó: Bodajki Ákos

A nukleáris technológia mellett periférikus kérdésnek tűnhet a reaktorcsarnok
világításának megoldása, valójában távolról sem az. Az általa biztosított nélkülözhetetlen funkción
túlmenően még jelentős biztonsági, illetve termelésbiztonsági vonzata is van.
A részletekről Zentai Tibor, a Villamos
Műszaki Osztály műszaki főszakértője,
a reaktorcsarnoki világítás felújításának
projektfelelőse adott tájékoztatást az
Atomerőmű újság olvasói számára.
A beruházást azzal az alapvető céllal
indították útnak, hogy az I-II. kiépítés
reaktorcsarnokainak világítása a kor
műszaki és biztonságtechnikai követelményeinek megfelelően valósuljon
meg. Ennek keretében azt is biztosítani
kell, hogy ne fordulhasson elő üvegtörésből adódó termeléskiesés, valamint

hogy a világítási rendszer normál karbantartásával megoldható legyen az
üzemidő-hosszabbítás biztonságos kiszolgálása.
A felújítást szükségessé tevő előzmények messzire nyúlnak vissza. 1984
táján az 1. blokki reaktorcsarnokban eltört a lámpatest üvege. Ennek hatására
a reaktorpódium feletti lámpatestek alá
acélhálót szereltek fel annak megakadályozására, hogy üveg kerülhessen a
pódiumra. Ezt követően, 1998-ban átalakították az 1. blokki, majd 1999-ben
a 2. blokki reaktorcsarnok világítását.
Új lámpatesteket szereltek fel, amelyek
védőüvegét fóliával látták el. A fólia
hivatott megakadályozni, hogy esetleges törésnél a védőüveg szétessen. A
fóliák azonban néhány év elteltével a
folyamatos üzem miatt az üvegfelületen keletkező nagy hő hatására (mérés
alapján 116 °C) kezdtek elporladni. A reaktorcsarnoki bejárások során folyamatosan kifogás merült fel a fólia „szállin-

gózása” miatt. A szállító az atomerőmű
garanciális igényének bejelentése után
lecserélte a védőüvegeket, azonban a
hibajelenség ismételten jelentkezett.
Mivel kedvezőtlen esetben, az átrakások alkalmával meg nem engedett helyekre is bekerülhetett volna az elöregedett fólia, döntés született a megégett
fóliarészek eltávolításáról. Ez 2007-ben
megtörtént.
Az elmúlt évek során a probléma
megoldására az illetékes szakemberek
több gyártó és szállító céget is megkerestek, azonban a megadott paraméterek teljesítését egyik sem vállalta.
Piackutatási céllal az atomerőművek
nemzetközi hálózatára is elküldték a
műszaki paramétereket, de innen sem
érkezett hasznosítható ajánlat.
2009-ben a 2. blokk főjavítása során ismét eltört egy lámpatest üvege,
ami halaszthatatlanná tette a megoldás megtalálását, mivel az esemény
miatt még a fővízköri munkákat is fel

kellett függeszteni. Az ekkor elrendelt
kivizsgálási feladat végrehajtása során
sikerült megfelelő vállalkozót találni a
probléma megoldására. Az elkészült
koncepcióterv a reaktorcsarnoki lámpatestek cseréjét irányozta elő.
A beruházás műszaki terjedelme magában foglalta az I-II. kiépítés reaktorcsarnokai meglévő világításának, illetve
ezek kábelezésének lebontását, az új
lámpatestek felszerelését és kábelezésük kiépítését, a központi fázisjavítás
kialakítását, valamint a szükségvilágítás
automatikus kapcsolását az üzemi világítás betáplálásának kiesése esetére. A
világítási elemek cseréjével a berendezések biztonsági besorolása (ABOS 4)
nem változik.
A kivitelezési és üzembe helyezési munkák az I. kiépítésen 2010-ben, a
II. kiépítésen 2011-ben zajlottak le. A
tervezést a HOFEKA Kft., a kivitelezés a
GÉPKAR Kft. végezte. A felújítást a Villamos Műszaki Osztály koordinálta, a műszaki ellenőrzést a Villamos Karbantartó
Osztály biztosította. A feladatok végrehajtásában közreműködött még a Reaktor Osztály és a Munka- és Tűzvédelmi
Osztály.
Az átalakítás eredményeként a régi
100 lux megvilágítással szemben jelenleg 300 lux a megvilágítás. Az azóta
eltelt közel négy év alatt az üzemelés
problémamentes volt, illetve a karbantartási szükséglet is csökkent.

Prancz Zoltán

MÉLYÉPÍTÉS MAGAS FOKON

Technológiai vezetékek (új pótvízüzem)

XXI. századi eljárásokkal, technológiákkal találkozhatunk, ami a speciális, technológiai és üzemi vezetékek
esetében különösen fontos jelentőségű, gondolok itt a különleges igénybevételekre, illetve az élettartam-hosszabbítással kapcsolatos üzemelési idők biztosíthatóságára.
A munkákat persze emberi oldalról is felkészült és
sokat tapasztalt dolgozókkal lehet csak biztonságosan és
megfelelő minőségben elvégezni, amit a munkám jellegéből adódóan személyesen is megerősíthetek.

Gondoljunk csak bele, hogy ezeknek a dolgozóknak
szélsőséges időjárási és mostoha munkakörülmények között kell végezni a munkájukat, előkészítve más szakmák
munkafeltételeinek megteremtését.
Persze az üzemi területen nemcsak karbantartási és
felújítási munkáknál, hanem új beruházásoknál is szembetalálkozunk a mélyépítéssel a magasépítést megelőző,
sokszor átláthatatlannak tűnő mélyépítési munkaterületeken.
Az új pótvíz-előkészítő üzem mélyépítési munkáinál
számos látványos és korszerű mélyépítési technológiát alkalmaztak, ami nekünk mélyépítőknek is nem mindennapi tapasztalatszerzésre adott alkalmat.



Fotók: Balogh László

Egy igen fontos és nagyobb megbecsülést érdemlő
szakmára, és ennek kapcsán az üzemi területen folyó
mélyépítési munkákra szeretném felhívni a figyelmet
ezzel a kis cikkel.
Sokat bosszankodunk az erőmű üzemi területét járva
egy-egy nyitott munkagödör, munkaárok, elkerítés vagy
útfelbontás miatti elterelés alkalmával, vagy csak ha cipőnk sáros lesz a járdára, útra került sárfelhordás miatt.
Elkerülhetetlen az üzemi területen levő föld alatti üzemi
és technológiai vezetékeknél az életkori elöregedésből,
természetes korrodálásból adódó, tervszerű felújítási,
karbantartási munkák elvégzése.
Ezen munkálatokat a feladatok jellegéből adódóan
a klasszikus mélyépítési technológiákkal, biztonságos
munkavégzési feltételek megteremtése mellett nyitott
munkaárkok és munkagödrök védelmében végzik az erre
szakosodott vállalkozók. Speciális munkagépek, korszerű biztonságtechnikai rendszerek biztosítják az elöregedett vezetékek cseréjénél a mélyépítési munkálatokat.

Balogh László
mélyépítő technikus, geod. rendszerfelelős

Acélkalodával biztosított munkavégzés

Fúrt vb. cölöpös megerősítés (új pótvízüzem)

Útátvágás helyreállítása védőcsövek elhelyezésekor
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Igazi, régi motorosnak számít. Azok közé
tartozik, akik szakmai pályafutásukat már
atomerőművesként kezdték. Bizton állíthatom, hogy akik már a kezdetektől itt dolgoznak, nagyon jól ismerik Kállai Lászlóné
Csillát.

A Vegyészeti Osztály Kémiai Technológiai
Üzemének primer köri egészségügyi víztisztító részlegében kezdett dolgozni 1982. szeptember 15-én víztisztító-kezelőként, majd később
operátor munkakörbe került. 1983-ban a próbaüzem ideje alatt még egy hét délelőtti, egy
hét délutáni váltásban dolgoztak. Az üzembe
helyezés alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki a
budapesti kollégákkal. Bármi probléma merült fel, vagy éppen segítségre volt szükség,
mindig számítani lehetett egymásra.
A későbbiekben odakerült női kollégákat
is Csilla tanította be. Következő évben kikerült a pótvíz-előkészítőbe, ahol már folyamatos, három műszakos volt a munkarend és a
megnövekedett létszám miatt egy műszakba
már négy fő került. Pár év kihagyást (gyermekei születését) követően került az üzem irodai
részlegébe, ahol a mai napig is üzemtechnikusként dolgozik. Nagy váltás volt ez, hiszen
addig három műszakos volt, ez a feladat pedig
állandó délelőttös munkarendet igényel.
Elmondása szerint anno nagyon jó volt a
kollégák közt a kapcsolat. Műszakvezetőjük
Bognár Sándor volt, és három lány volt mellette műszakban, Pataki Erzsi, Bogárné Dávid
Erzsi és Csilla. Nagyon sok közös programot
szerveztek a munkahelyen kívül is. Akkor még
voltak brigádok, óvodákba jártak kertet rendezni és összejöveteleket szerveztek. Az Ürgemezőn szalonnát sütöttek, fociversenyeket rendeztek. Nagyon összetartó csapat volt. Jó érzés
volt mindennap munkába, dolgozni menni. A
Külső Technológiai Osztállyal is nagyon jó volt
a kapcsolatuk. Sokszor a műszakos kollégákkal együtt kávéztak a munka elvégzése után,
ha akadt egy kis szabadidejük. Pónya József
vezérigazgató is többször ellátogatott, benézett
hozzájuk, és hosszasan beszélgettek mindenféle témáról. Teljesen más világ volt az, persze jó
értelemben. Voltak olyan emlékek, események,
amikre szerinte már csak Csilla emlékezik, és
azóta sem felejtette el.
Csillába karolt Sárosdi Pisti műszakvezető,
másik kezében a mintavevő kosárral mutatta
meg, hogy hol kell mintát venni. Így tanította be őt a feladatokra. Egy alkalommal, amikor Pisti kollégájával volt műszakban, berezonált a rendszer, ahol épp dolgoztak. Olyan
érzése volt, mintha elindult volna az egész
üzem. Tudni kell, hogy a műszakvezető kolléga a higgadtságáról volt híres, de úgy futni,
mint akkor, még soha nem látta őt. Először
furcsán dübörgött az egész csarnok, az ös�-

szes csővezeték berezonált, és csak a rohanó
kollégáját látta távolodni. Mire Csilla kijutott
a csarnokból, a hibát gyorsan elhárították,
minden normál üzemben tovább működött,
és mindenki megnyugodott. Most már ilyen
nem fordulhat elő, sokkal biztonságosabban
működnek a rendszerek. Másik alkalommal
éjszakás műszakban fordult elő, hogy Pataki
Erzsi kolléganőjével ketten lógtak a szelepnyitó keréken. (Fiatalok, vékonykák és nagyon
könnyű testsúlyúak voltak.) Férfi kollégáik az
előző műszakban saját erejükhöz mérten zárták el és húzták meg a kereket. Érdekes élmény
és látvány volt ez mindenki számára. Bos�szantó volt az is, hogy a lipkarendszer abban
az időszakban vagy működött, vagy nem, de
legtöbbször nem. Ezen a műszakvezetőnek ki
kellet volna szólnia, hogy ki, hol tartózkodik,
és utasításokat kellett, hogy adjon. Hárman
voltak a kavicsszűrőre menő víznyomás beállítására, mert csak így tudták megoldani a
feladatot. A vezénylőben lehetett látni, hogy
hol áll a vízszint és mennyit kell még rányitni.
Volt egy kolléga, aki a vezénylőből mutogatott
a folyosóra, hogy felfelé vagy lefelé kell állítani. A harmadik kolléga pedig tekerte a szelepet. Hárman kellettek ahhoz, hogy beállítsák
a megfelelő víznyomást. A mai berendezések,
technológiai és kommunikációs eszközök mellett ez már elképzelhetetlen. De akkor ez többször megtörtént velük.
Nagyon nagy élmény volt Csilla számára, hogy szemtanúja lehetett egy alkalommal
a Cserenkov-effektus fényeinek a primer köri
pódiumról. Abban az időben nehezen lehetett
feljutni a pódiumra, de neki mégis megadatott
a lehetőség, ami felejthetetlen élmény volt számára.
Régi és aktív tagja a Paksi Atomerőműves Dolgozók Szakszervezetének (PADOSZ)
– 1983 óta a mai napig. Számos elismerésben
és kitüntetésben részesült. PADOSZ Kiváló
Aktivista és az Egyesült Villamosenergia-
ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének
(VDSZSZ) kitüntetettje. Sokan számítanak rá
és megbíznak benne.
1986-ban férjhez ment, párja a paksi rendőrkapitányságon volt nyomozó, jelenleg nyugdíjas éveit tölti. 1987-ben megszületett Linda
lányuk, aki most lesz 28 éves a nyáron. Svédországban él párjával, és idén októberre tervezik az esküvőt. 1989-ben született meg Attila
fiuk, aki Budapesten él, és nagyon jó munkahelye van. Barátnőjével két éve élnek együtt.
Csilla szívesen kertészkedik, sok idejét tölti a
tanyájukon. Ez tulajdonképpen a hobbija is. Ki
lehet kapcsolódni és pihenni. Régebben szívesen részt vett az erőmű túraszakosztályának
programjain, ma már inkább utazgatni szeretne belföldön és külföldön. Idén első lépésként
Japánba utaznak márciusban, a cseresznyevirágzás idejére.
Életében nagyon fontos dolognak tartja,
hogy legyen egészség. Soha nem vágyott a luxusra, de ne is szenvedjenek semmiben hiányt.
Vannak elvárásai magával szemben, tudja,
hogy mit szeretne még elérni az életben, de
nem mindenáron.
OrbánO

HUMÁN ALAPÍTVÁNY
Tisztelt Munkatársak!
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítványa 2004. évtől
jogosult az szja-törvény alapján a magánszemélyek adójának
1%-ára.
Az alapítvány a felajánlásokat a nehéz élethelyzetbe került munkatársaink és nyugdíjasaink, valamint családtagjaik segítésére,
támogatására fordítja, évente 450-500 támogatás kiutalásával.
A támogatandó igények száma az utóbbi években jelentősen
megnőtt, elsősorban az árván maradt, a tartósan beteg gyermekek, a nehéz élethelyzetbe került családok, továbbá a súlyos
betegségben szenvedő igénylők számának növekedése miatt.
Sajnos a fiatalon elhunyt aktív munkavállalók létszáma is magas, 2012-2013. években 6-6 fő, 2014. évben 3 fő volt.
2008. január 1-jével az alapítvány támogatási köre kibővült.
A társasági segélyek közül a temetési, a baleseti és betegségi segélyek is az alapítványhoz kerültek, így már nagyon sokan megismerték és igényelték az alapítvány segítségét.
A Humán Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond minden
munkavállalónak és magánszemélynek, akik a személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlották az előző években.
2014. évben ez az összeg 2 395 167 Ft volt.
Kérjük, adójuk 1%-ával 2015. évben is segítsék a nehéz élethelyzetbe került kollégákat, családtagjaikat!
Önöknek nem kell mást tenniük, mint adóbevallásuk során a
rendelkező nyilatkozaton feltüntetni

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítvány adószámát
18860751–1–17
Támogatásukat köszönjük!
 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítvány kuratóriuma

Szakmai gyakorlatra várják
a hallgatókat
Társaságunk fontosnak tartja,
hogy a tevékenységi körével
összefüggő szakirányokban
a felsőoktatási intézmények
hallgatóinak gyakorlatra történő fogadásával is támogassa a felsőoktatást, így az előző
évekhez hasonlóan 2015-ben
is fogad nyári szakmai gyakorlatra hallgatókat.
A szakmai gyakorlatra
történő jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. honlapján (www.
atomeromu.hu).
A jogszabályok szerint a szakmai gyakorlat a felsőoktatási
intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően
kell tervezni, szervezni és értékelni. Ehhez a Paksi Atomerőmű
a felsőoktatási intézménytől programjavaslatot kér, amelynek
tartalmát szükség esetén a fogadó szakterület egyeztet a felsőoktatási intézménnyel.
A nyári szakmai gyakorlatra történő jelentkezéseket (rövid
szakmai önéletrajz és adatlap) 2015. április 15-ig fogadja az Általános Oktatási Osztály. A jelentkezések elbírálási határideje:
2015. május 11. Szakmai gyakorlat legkorábbi kezdési időpontja: 2015. július 1.
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Medicover Egészségközpont nyílt Pakson
az ügyfelek rendelkezésére, munkájukat korszerű
diagnosztikai eszközök és berendezések segítik.
A klinikán 12 szakág működik, további 3 szakág esetén a közeljövőben várható a rendeléshez szükséges
feltételek kialakítása. A klinika szervezésében röntgen, illetve mammográfiai vizsgálatokat Paks Város
Rendelőintézetében, CT- és MRI-vizsgálatokat pedig
a Tolna Megyei Balassa János Kórházban lehet igénybe venni, szintén a Medicover szervezésében.
A paksi Egészségközpont hétfőtől péntekig fogadja az ügyfeleket, a szakvizsgálatokra a Medicover
Call Centerén keresztül van lehetőség bejelentkezni.

Krausz Attila

fotó: Wollner Pál

Több hónapnyi megfeszített munka eredményeként került sor
a Medicover Egészségközpont megnyitására,
amely 2015. január 14-e óta fogadja a cégcsoport
biztosított munkavállalóit és hozzátartozóit.
Az MVM-ben csoportszinten született döntés 2014ben az egészségbiztosítási juttatás bevezetéséről.
A széles körű egészségügyi szolgáltatást a Medicover
Biztosító 2014. augusztus 1. óta nyújtja a cégcsoport
biztosítotti jogviszonnyal rendelkező munkavállalói
és azok hozzátartozói számára. A biztosítóval kötött
megállapodásban a szolgáltató a magas színvonalú
ellátás érdekében vállalta új egészségközpont megépítését paksi helyszínnel. Az őszi időszakban több
lehetséges helyszínt is megvizsgált a Medicover, végül a paksi Atom Center üresen álló két üzlethelyiségére esett a választás. A szoros határidőre való tekintettel rohamléptekben kezdődött meg az átalakítás,
végül a több hónapnyi megfeszített munka eredményeként az új klinika 2015. január 14-én fogadta első,
vizsgálatra jelentkező ügyfeleit. A hivatalos megnyitó ünnepségre január 22-én került sor.
A paksi klinika az Atom Center üzletháztól független, saját bejárattal rendelkezik, a klinikára érkező ügyfeleket kényelmes váróterem fogadja. Magasan képzett szakorvosok, szakasszisztensek állnak

Az ördög nem alszik!
Hogyan védekezzünk a télen
fenyegető betegségek ellen?
A tél beköszöntével szervezetünk vitamintartalékai csökkennek, hiszen kevesebb a napsütés és a táplálék vitamintartalma is
kevesebb. Testünk kevésbé ellenálló az ilyenkor fenyegető betegségekkel szemben. Az influenza, valamint a
felső és alsó légúti fertőzések ellen természetes és mesterséges módon védekezhetünk.
Az utóbbi lehetőséget az influenza elleni védőoltás
jelenti. Jelenleg korszerű oltóanyagok állnak rendelkezésre az adott évben veszélyeztető vírusok antigénjeinek megfelelően, de az oltás csak 1 évre nyújt védettséget. Az immunitás a beadást követően 2-3 héttel
alakul ki.
A természetes felvérteződésre számos lehetőség
adott. Nagyon fontos a C-vitamin bevitele, a vitaminkészítményeken kívül, gazdag C-vitamin-tartalmú
gyümölcsök (citrusfélék, kivi, alma…), nyers zöldségek, homoktövis-kivonat, savanyú káposzta fogyasztása.
Az immunrendszer erősítésében bizonyos gyógynövények páratlan szerepet töltenek be. Nyers formában fogyasztva a hagymafélék rendkívül hatásosak.
Kiemelkedő tulajdonsággal bír a fokhagyma mint
természetes antibakteriális hatású növény, A-, B1-,
B2-, C-vitamin-tartalommal. A legismertebb gyógynövény a kamilla virágzata. Forrázata elsőrendű gyulladáscsökkentő és immunerősítő, csillapítja a lázat,
oldja a hasi görcsöket, nyugtat, fertőtleníti a beleket.
A prevencióban egyedülálló szerepe van a bíbor kasvirágnak (Echinacea purpura). Alkoholos kivonatban,
csepp és cukorka formában is kapható. Gyógyításra is

használható enyhe légúti tünetek esetén. Homeopáthiás formában is rendelkezésre áll, betegség megelőzésre kiváló. Hasonlóképpen, mint az oscillococcinum
homeopáthiás szer, amely hetente adagolva influenza
megelőzésre jó, míg betegség esetén előírt adagban
szedve az influenza lefolyását gyorsíthatja, tüneteit
enyhítheti.
A D3-vitamin jelentősége is megnőtt az utóbbi időszak kutatásai tükrében. Szedése még nyáron is ajánlott, mivel a kutatások szerint átlagos életmód mellett
nyáron sem termelődik a szervezetben annyi D-vitamin, amennyi ideális lenne. Télen különösen lényeges
a bevitele, hiszen a szervezetben történő előállításához
a napfény UV-hatása elengedhetetlen. Rengeteg betegség kialakulásában szerepe van a D-vitamin-hiánynak (csontritkulás, autoimmun-kórképek, daganatos
betegségek).
A magnézium pótlása is nagyon lényeges az őszi
téli szezonban a csökkent étrendi bevitel és a hétköznapi stressz okozta megnövekedett igény miatt.
Amennyiben antibiotikum szedése elkerülhetetlen, ne feledkezzünk meg a probiotikumokról. Ezek
olyan – nem kórokozó mikroorganizmusokat tartalmazó – készítmények, amelyek pozitív hatásúak az
egész szervezetre, kedvező hatásúak az immunvédelem szempontjából és vitaminokat is termelnek.
Saját magunk és társaink védelme érdekében tartsuk be a higiénés rendszabályokat, szellőztessünk
gyakran. Betegség esetén pedig a gyógyulás érdekében
és a fertőzés terjesztésének megakadályozása miatt is
maradjunk otthon.

Racskóné Sztrida Emese dr.

Közgyűlés és jubileum
A Pannónia Nyugdíjpénztár január 23-án tartotta közös közgyűlését. Legfőbb témaként
szerepelt a magán-nyugdíjpénztári ágazat végelszámolásának lezárása és az önkéntes
ágazat Választható Portfóliós
Rendszer Szabályzatának módosítása. A közgyűlést követően a pénztár 20 éves fennállását ünnepelték a küldöttek, a munkáltatók, a szakszervezetek és partnereink képviselői.

Közgyűlési döntések
A közös közgyűlés a magán-nyugdíjpénztári ágazat
megszűnésével kapcsolatos vagyonfelosztási javaslatot
tárgyalta meg, azt az önkéntes ágazat küldöttei is elfogadták. A továbbiakban csak a jogi eljárások lefolytatása van hátra az ágazat megszűnéséhez.
Az önkéntes ágazat küldöttei az MNB elvárásainak
megfelelően a Választható Portfóliós Rendszer Szabályzat részét képező Befektetési Politikában kisebb
módosításokat fogadtak el, továbbá néhány, az egyes
választható portfóliók szüneteltetésével, megszűnésével kapcsolatos speciális eljárási szabályt módosították.
Két évtized a pénztártagok szolgálatában
A közös közgyűlést követően tartotta meg a pénztár 20 éves fennállásának jubileumi ünnepségét. Az ünnepségen a küldöttek mellett több ágazati munkáltató,
szakszervezet és partnerünk vezető képviselője is jelen
volt.
Vokony János, a pénztár igazgatótanácsának elnöke ünnepi beszédében kiemelte: az elmúlt két évtized a
nyugdíjpénztár életében számos kihívásokkal teli évet
jelentett, de az eredmények többsége, a sikeres működés a jövő záloga is egyben. A kezdetben leginkább
villamosenergia-ipari háttérrel rendelkező VIT Nyugdíjpénztár immár nyílt, bárki számára elérhető.
Az immár csak önkéntes nyugdíjpénztárként működő pénztár tervei múltjához méltóan előremutatók és
a fejlődődést célozzák. A hétköznapi kihívások kezelése mellett messzebbre is kell tekintenünk, a növekedés
motiválja pénztárunk vezetését, a százezer közeli taglétszámot tűztük ki célul – hangsúlyozta Vokony János.
Pellei József ügyvezető a pénztár múltjáról tartott
transzparens előadást, amelyben az alapítás időpontjától a jelenig mutatta be a pénztár fejlődését, növekedését, vagyoni helyzetének alakulását, illetve a jogszabályi, pénzügyi és gazdasági környezet változásának
sikeres lekövetését, sőt a proaktív tevékenységet.
Az alapításkori stratégiai cél változatlan, és továbbra
is a legfontosabb számunkra, hogy a pénztártagok idős
korukra biztos anyagi hátteret kapjanak megtakarításukkal pénztárunktól – hangzott az összegzés a jövőre
nézve.
A munkáltatói partnerek képviseletében Lados
Tibor, az ellenőrző bizottság elnöke, a Mátrai Erőmű Zrt.
képviselője emlékezett meg, illetve mondta el a születésnapi pohárköszöntőt.

Lóczy Erzsébet

16

2015. február

EnergiTech
Az Energiatakarékos Technológiák Kutató
és Fejlesztő Műhelye Egyesület január 17én tartotta esedékes gyűlését Budapesten.
Marek Tibor elnök fogadta az érkezőket.
Mindenkihez volt egy-két jó szava. Tőlem
többek között megkérdezte: hallottam-e
a „Black-light-ról (fekete fény), a hydrion
generátorról, ami nagy ígérete a jövő energiatermelésének, ha úgy lesz, ahogy gondolják. Nagy költségvetéssel Amerikában
kutatják.
Mivel kikoptak a támogatók a szervezet
mögül, és a csekély tagdíj nem teszi lehetővé a találmányaik prototípus-kivitelezését, mérésekkel történő hitelesítését, ezért
szociális szövetkezet megalakítását tervezik. Hasznos munkával keresnek pénzt, pl.
épületek talajvíz-szigetelésével, falkiszárítással, mert a szaktudás megvan, kevésbé
eszköz- és anyagigényes. Tudásátadással
megalakulhatnak az úttörők. Vendég érkezett a befektetőket közvetítő amerikai
bankszövetségtől – megadta elérhetőségeit
az ígéretes pályázatok beadásához.

Gál Marcell tartott előadást „Gyors neutronos reaktorok” címmel. Ez a típuscsalád teszi lehetővé, hogy az eddigi reaktorokban az energiatermelésre alkalmatlan,
hulladékként kezelt (233U, 238U, 239Pu, Th)
anyagokat is használhassák üzemanyagként. Nem is foglalkozott sokat ezzel a kérdéssel, mert ezek közismert tények. Sok az
atomipar hulladéka, és az veszélyes?
Az atomipar hulladékai (α, β, γ) hos�szabb/rövidebb felezési idejű sugárzó izotópok (~1000 fajta), amelyeket könnyű
detektálni. A vegyipar több molekulával
dolgozik. Zömmel maradványok, hulladékok (~106), hatásaik sokkal nehezebben
kimutathatóak. Egy ember DNS láncának
információtartalma elfér egy kisebb pendrive-on (1,5 GB). A génmanipuláció hatásai
kimutathatatlanul sok változatot rejtenek
magukban, és nem lehet tudni, melyik változat mit eredményez, mert sejtjeink vezérlése tőlük függ.
gyulai

RobonAUT
Az egy féléves „Robotirányítás rendszertechnikája” MSc-s elméleti tantárgy gyakorlati részéből kialakult
autonóm robotok versenyét 6. alkalommal rendezték meg a Műegyetem Q épület aulájában fekete szigetelőszalaggal kitűzött ügyességi és gyorsasági pályákon január 10-én.
A háromfős csapatok egyenlő eséllyel indultak a versenyen – a
szponzoroktól kaptak autómodellt, processzorkártyát, egyéb alkatrészeket. Ezeket kellett összeépíteni, felprogramozni. A tesztelés után
következett a kvalifikáció, melynek során a pályázók bemutatták,
hogy az elkészült modelljük önállóan tudja teljesíteni a pályaelemeket
külön-külön (sávváltás, gyalogos átkelő, szlalom, határátkelő, merőleges parkolás stb.).
A RobonAUT verseny jelentős érdeklődés mellett (még az emeleti
folyosókon is álltak), exkluzív körülmények között zajlott (a nézők 2
nagy kivetítőn követhették a versenyt). A Forma 1-ből ismert módon
a járművekre szerelt fedélzeti kamera szemszögéből is követhették a
feladatok végrehajtását. Az indulókra nagy terhet rakott a versenyen
való részvétel, mivel 1-2 órát aludtak bent az egyetemen az utóbbi napokban – székeken, padokon, asztalokon –, hogy a feladatokat a legjobb minőségben tudják végrehajtatni. A 14 csapat közül az egyik csak
lányokból állt. Az elért eredmények beszámítanak a tantárgy vizsgajegyébe.gyulai

Hétpecsétes
Megalakulásától számítva 64. fórumát
tartotta a Hétpecsét
Információbiztonsági
Egyesület január 21-én.
Az összejövetel új helyszínen, Budapesten a
Tulip Inn Hotel nagytermében
tartották,
amelyre 230-an jelentkeztek. Kezdetben alig 20 fő vett
részt, majd sorba nőtték ki a helyszíneket – mondta el
Gasparetz András elnök.
Ez egy nagyon kis költségvetésű szervezet – a tagdíjakból és támogató intézmények (11 db) adományaiból tartja fenn magát. Első napirendi pontként a pártoló szervezetek vezetői vehettek át emlék-okleveleket.
Az egyesület gondozásában kiadta a Hétpecsétes Történetek I. és II. kötetét az ISO 27000 szabvány tükrében
– képzéshez ingyen, vagy jelképes áron rendelkezésre
bocsájtják. Honlapjukon a LinkedIn csoport 150 regisztrált taggal nyílt fórumon egyeztetik véleményüket, álláspontjukat. Szakmai díjakat ítélnek oda az arra
érdemes diplomamunkás pályázóknak.
A négy szakmai előadást 175-en hallgatták meg. Keringer Zsolt a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal biztonságos informatikai rendszerének
kialakítási nehézségeit, mérföldköveit ismertette, hogy

megfeleljenek a 2013 évi L. törvénynek. Mindenük
megvolt, de össze kellett szervezni, tudatosítani, kár/
érték táblázatba foglalni. (BCM program, uWe! modell)
Kezdetben nagyon sok munka volt, de már „kézre áll”
minden, az épülő stadionjuk biztonságával, a beléptető rendszerrel is van idejük foglalkozni.
Hargitai Zsolt NetIQ üzletfejlesztési igazgatója a
túlzott magabiztosság biztonságot érintő események
megelőzésére, elhárítására hívta fel a figyelmet. A hagyományos megközelítések már nem hatásosak. A
legnagyobb kockázatot a felhasználók jelentik, ezért
érdemes minél részletesebb jogosultsági köröket kialakítani, korlátozni. A honlapról elérhető 8-900 bejegyzés
incidensekről, hogy aki olvassa, okulhasson.
Dellei László, vezető IT biztonsági tanácsadó az ISO
27034-1 szabvány mellé még a 27001 és 27002 ismerete is szükséges lenne a programfejlesztőknek az alkalmazásbiztonság jó gyakorlatához.
Otti Csaba, az Óbudai Egyetem PhD aspiránsa a biztonsági rendszerek fizikai elemeinek biztonságára hívta fel a figyelmet, mivel már egy kamerába is szervert
építenek. Az épületautomatizálás „okos” elemei informatikai hálózatokon keresztül működnek – ezek a legújabb betörési pontok. A megrendelőnek is tudnia kell
mit akar, miből választhat saját biztonsága érdekében.
gyulai

Rekordot állítottak fel az orosz atomerőművek
Rekord mennyiségű áramot termeltek tavaly a Roszatom
orosz állami atomenergetikai konszern oroszországi
nukleáris erőművei. A 2014-es teljesítményük 180,458
milliárd kilowattóra volt, ami jócskán meghaladta ez
egy évvel korábbi, 172,2 milliárdos szintet. A szövetségi árhivatal által támasztott 168,3 milliárd kilowattórás
kormányzati elvárásokat már 2014. december 11-én, a
Roszatom célkitűzését (175 milliárd kilowattóra) pedig

2014. december 21-22-ére virradó éjszakára teljesítették
az erőművek.
Az elmúlt év kulcsfontosságú eseménye volt a Rosztovi Atomerőmű 3. számú energiablokkjának üzembe
helyezése. Oroszországban jelenleg tíz atomerőműben
33 reaktorblokk állít elő energiát. Ezek adják a villamosáram-termelés 16 százalékát, de a nyugati országrészben ennél is magasabb, 30 százalékos a részesedésük.

Atomenergia Info

Energiapolitika
Az Energiapolitika 2000
Társulat tagjai és érdeklődők gyűltek össze a 145.
Energiapolitikai
Hétfő
Este alkalmával Budapesten január 12-én.
A moderátor szerepét,
Bencsik János
a társaság elnöke, dr. Járosi Márton vállalta magára. Bejelentette, hogy ez
év május 5-én a 11. fórum következik, amelynek
fő témája az „építkezés energiapolitikája” lesz.
A vitabevezető előadást Bencsik János országgyűlési képviselő, a Fenntartható Fejlődés Bizottság alelnöke, az Energetikai Bizottság elnöke tartotta „Paks előtt és Paks után” sokat ígérő címmel.
Hosszan ecsetelte a globális hatásokat, amelynek
eredői az energiaszektorra is jelentős hatással
vannak. A gazdasági globalizáció kiveszi a hatalmat a közjóért felelős kormányok kezéből. Egy
maroknyi tőkés társaság, pénzintézet rövidtávú
nyereségre pályázik – idézett az amerikai közgazdász, David C. Kortent könyvéből. Geopolitikai
törésvonalon élünk Oroszország és Európa között
– mindkettő a tőke célpontja az ázsiai országokkal
egyetemben.
A villamos energia előállítása fosszilis energiahordozókból (szén, földgáz) egyre inkább háttérbe szorul. Földrajzi adottságaink szerint nem
rendelkezünk nagy esésű, bővizű folyókkal – marad a megújuló és a hasadóenergia, de mindkettő jelentős beruházást igényel. A megújulókból
még nem épült nagy egységteljesítmény – el
kell ismerni, hogy atomerőművek nélkül nincs
biztonságos villamosenergia-ellátás. A szélsőséges időjárási viszonyok befolyásolják a termelő
és elosztási rendszereket, miközben a téli-nyári
csúcsfogyasztás kiegyenlítődik. Nem halasztható
tovább egy legalább 600 MW kapacitású szivat�tyús-tározós erőmű megépítése.
Többen hozzászóltak az előadáshoz, néhol kiegészítve azt.
gyulai
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
world nuclear news
Napvilágra került a folyékony
üzemanyagú reaktor terve
A Martingale Inc. ThorCon nevű egysége
olvadt sóban keringteti az üzemanyagot
A cég közleménye szerint az uránból és
tóriumból álló üzemanyag sóolvadékban
helyezkedik el, és a típus korábban nem
nyilvánosságra hozott tervezési sajátosságokkal bír. A gyártás kisméretű gyárakban
is megvalósítható, a költségek alacsonyan
tarthatók – nyilatkozta Jack Devanney, a
program mérnök-igazgatója és építésze.
A Massachusetts Institute of Technology
korábbi professzora azt nyilatkozta, hogy
korábbi hajóépítési tevékenysége megtanította számára az alacsony költségű, nagy
precizitású és blokkrendszerű technológiák
tiszteletét. Úgy véli, hogy száz éven belül
az előgyártott, modulrendszerű nukleáris
blokkok jelentős szerepet fognak játszani a
világ energiaellátásban. A koncepció ugyan
még csak tervezési állapotban van, de akár
2020-ig megvalósítható.
Az egyedülálló üzemanyag tórium- és
uránfluoridból áll, amelyek a más összetevőkkel együtt 400–700 °C-on megolvadnak. Az így keletkező közeg áramlik át a zónán, majd egy vegyi feldolgozó egységen.
Ebben kivonhatók a hasadási termékek, és
visszanyerhető az üzemanyag egy része.
A moderálás mértéke adott, mivel a grafit
mennyiségét az aktív zónában előre meghatározzák.

NUCLEAR

ENGINEERING
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Másfél millió fontos támogatási
csomag
Így ösztönzik az angol gyártókat a nukleáris
iparban való szereplésre
A Fit For Nuclear (F4N) nevet viselő
programot a Nukleáris Gyártáskutatási Központ (AMRC) fejlesztette ki, és a Gyártási
Tanácsadó Szolgálat segítségével juttatja el
az érintettekhez. Minden olyan angol központú cég 10 ezer fonthoz juthat, amelyik
eleget tud tenni a vonatkozó ipari szabványok előírásainak és versenybe száll a polgári nukleáris szektorban. Legalább tíz főt
kell foglalkoztatniuk, és éves bevételüknek
meg kell haladnia az 1,6 millió angol fontot.
Mike Tynan, a központ ügyvezetője szerint
a kisebb vállalkozások jelentős szereppel
bírhatnak az atomiparban és jelenlétük elengedhetetlen. Jelentős javakat és szolgáltatásokat kell felvonultatni az Egyesült Királyság 60 milliárd fontos kereskedelmi célú
új nukleáris programjához és a folyamatban
lévő leszerelési munkákhoz. A cégeknek

Befejeződött a belga
kutatóreaktor üzemanyagának
feldolgozása
Az utolsó szállítmány is elhagyta a brit
reprocesszáló üzemet
A három nagyméretű hordóból álló
szállítmány 2014. december 26-án érkezett
meg a Belgoprocess desseli telepére – jelentette az illetékes belga szövetségi hatóság. A feldolgozás a Dounreay telephelyen
történt, ahol a maradékokat cementbe
ágyazták. A huszonegyedik, egyben utolsó szállítmányt a két partnerszervezet között húsz éve fennálló szerződés alapján
dolgozták fel. Mintegy 240 darab, a BR2
nevű reaktorból származó üzemanyagköteget küldtek korábban a skóciai üzembe.
Itt szétválasztották a még üzemanyaggyártásra felhasználható uránt a hasadási
termékektől. A nagy aktivitású anyagokat
tartalmazó folyadékot megfelelő kondicionálás után cementálták és 500 literes acél
edényekbe töltötték.
Összesen 123 hordó került a desseli telephelyre, ahol azokat egy speciális tárolóban helyezik el. Egyúttal folyik a Dounreay
telephely felszámolása is, így ott is be kell
fejezni a hulladékok feldolgozását, és vis�sza kell küldeni a végterméket a kibocsájtó
országnak.
Forrás: World Nuclear News, 2015. január
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biztosnak kell lenniük abban, hogy megfelelő képességekkel rendelkeznek a biztonságra, a minőségre és a költségekre vonatkozó előírások terén, és demonstrálniuk
kell, hogy szakembereik értéket juttatnak el
a megrendelőknek – tette hozzá Tynan.
Az F4N tervet úgy alakították ki, hogy
lehetővé tegye a résztvevők számára a szolgáltatásukban esetleg meglévő hiányosság
felszámolását. Felhasználható lesz az üzleti
fejlesztések ösztönzésére a gyártási folyamatok, a gyártóművek kialakítása, a pályázatok megírása, a képzési tervek és a stratégia megalkotása terén. A gyártóművek
használhatják a pénzügyi alapot kutatásra
és fejlesztésre, a termelés optimalizálására
vagy éppen új folyamatok vagy termékek
kifejlesztésére is. Hozzájuthatnak az AMRC
vezető technológiáihoz is a gépgyártás, a
hegesztés, a metrológia és a tervezés területén. Eddig mintegy kétszáz cég csatlakozott
a programhoz, és 75%-uk már kézzelfogható előnyökhöz is jutott.
Forrás: NEI Magazine, 2015. január
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Sikeres teljesítményüzem
a Fangjiashan-1 blokkon

A december 15-én sikeresen befejezett
program után a blokk készen áll a kereskedelmi üzemre
A Kínai Nemzeti Nukleáris Társaság (CNNC)
által másnap kiadott közlemény azt is rögzíti, hogy a blokknak meg kell szereznie
az energiatermelésre vonatkozó végleges
jóváhagyást, illetve eleget kell tennie az
üzleti tevékenységre vonatkozó előírásoknak a hivatalos üzemmenet megkezdéséig. Mivel ezek teljesültek, így a Fangjiashan-1 lett Kína huszonkettedik üzemelő
blokkja. Az ország beépített atomerőművi
kapacitása így 20 290 MW-ra nőtt – áll a
dokumentumban. Ez a blokk lett a második 2014-ben indított egység, mivel a
Fuqing-1 blokk már novemberben megkezdte a villamos energia szolgáltatását.
A most indított, CNP 1000 típusú blokk
reaktorába szeptember elsején kezdték

NEI SmartBrief
Jelentősen nőtt a svájci
atomerőművek termelése
A siker nagyrészt a Gösgen erőműnek
köszönhető
Az éves termelés 5,8%-kal emelkedett 2014-ben, és elérte 26,8 TWh-t.
A többlettermelésben jelentős szerepet játszott az 1035 MW teljesítményű
Gösgen atomerőmű. Az országban öt
atomreaktor működik, a beépített teljesítmény 3400 MW. A parlament által 2011-ben elfogadott forgatókönyv
szerint leállításuk 2034-re történik
meg, előzetesen meghatározott sorrendben. A 2013-as évet tekintve a
nukleáris részarány 36% volt, a vízerőművek a hazai termelésnek több
mint felét szolgáltatták. 2014-ben
Gösgen termelése 25%-kal haladta
meg az előző évit, és elérte a 8 TWh-t
az üzemeltető közleménye szerint.
A tulajdonosi megoszlás az alábbi: a
jelentős közműszolgáltató Alpiq bírja
a részvények 40%-át, az Axpo tulajdonában van 25%-uk, míg a többin helyi szolgáltatók osztoznak. A jelentős
többlettermeléshez az is hozzájárult,
hogy 2013-ban az erőmű megnövelt
hosszúságú nagyjavításon esett át a
turbinaegység modernizációja érdekében. Az eredetileg nyolchetesre tervezett leállást tovább késleltette a gőzfejlesztőkben tapasztalt vibráció és a
generátorok forgórészén végrehajtott
retrofitprogram. A fejlesztéseknek köszönhetően 30 MW-tal nőtt a blokk
teljesítménye.
Az 1245 MW-os Leibstadt erőmű
9,5 TWh-t produkált tavaly, ez valamivel elmarad a 2013. évi 9,7 TWh-s

meg az üzemanyag betöltését, a kritikus
állapotot október 21-én érte el az egység.
November 4. és december közepe között
zajlott a tesztüzem, már ekkor is az országos hálózatra termelt a blokk. A telephelyen épülő 2. blokkal együtt összesen
2160 MW-ot szolgáltatnak majd. Az alig
fiatalabb blokknál december 5-én fejeződött be a fűtőanyag berakása, indítása
és hálózatra csatlakoztatása 2015 elején
várható. A blokkok építése 2008-ban, illetve azt követő évben kezdődött. Hivatalos
közlemények szerint a berendezések 80%a Kínában készült, ebben benne vannak a
reaktortartályok is. A két blokk beruházási
költsége 26 milliárd jüant tett ki (4,24 milliárd USD). Az erőművet 72%-ban a CNNC,
28%-ban Zhejiang tartomány elektromos
társasága tulajdonolja. A telephely az ismertebb Qinshan erőművel szomszédos,
együttes teljesítményük 6540 MW lesz a
Fangjiashan-2 indítása után.
Forrás: Nucleonics Week, 2015. január
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rekordtól. Ennek legfőbb oka az időjárási körülmények miatti kényszerű
terheléscsökkentés volt. A 390 MW-os
Mühleberg erőmű is rekordot ért el,
2,8%-kal többet termelt a 2013. évi
értéknél, így elérte a 3,2 TWh értéket.
A fellendülés a zavartalan üzemnek és
a folyamatos fejlesztésnek köszönhető.
Azt is el kell mondani azonban, hogy a
jó eredmény annak ellenére született,
hogy 2014 decemberében kilencszer
kellett csökkenteni a teljesítményt a
megújuló forrásból származó kapacitás hullámzása miatt. Az üzemeltető
BKW 2013 októberében jelentette be,
hogy 2019-ben le fogja állítani a termelésében igen jelentős szerepet játszó blokkot, mivel nem tudja vállalni
a korábban 2022-ig tervezett üzemeltetés extra költségeit. A blokk 1971 óta
működik, és első áldozata lesz a 2011ben elfogadott törvényhozási döntésnek. A BKW úgy ítélte meg, hogy az
elkövetkező években várható alacsony
energiaárak – beleértve az egyre több
megújuló forrást üzemeltető Németország terjeszkedése okozta árcsökkenést – nem igazolják a hosszabb távon
történő üzemeltetés létjogosultságát.
A két blokkal rendelkező Beznau erőmű termelése mindössze 0,2%-kal
nőtt 2013-hoz képest, összesen 6,2
TWh-t előállítva. A Beznau-1 blokkon
végre kellett hajtani egy nem tervezett javítási procedúrát tavaly nyáron,
mivel szivárgás keletkezett a hűtővízrendszeren. Szerencsére ezt a kiesést
a 2. blokk többlettermelése kiegyenlítette, így maradhatott a korábbi szinten a megtermelt energia mennyisége.
Forrás: NEI SmartBrief, 2015. január

Varga József
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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 információbiztonsági szabályokat tartalmazzák. Mindenkire
általánosan vonatkoznak, és ebbe a körbe a szerződéses
partnereket is beleértjük.
1. rész: A munkavégzés helyének kialakítása – SZAB-IBIR
4.1.1 fejezete
A munkavégzés helyének kialakítására vonatkozó szabályok három nagyobb egységre bonthatóak:
az információbiztonsági szempontoknak megfelelő
munkahelyi környezet kialakításának követelményeire, amely követelmények megvalósítása elsősorban a
szervezeti vezetők feladata; a munkavállalók feladataira, hogy az információbiztonság követelményeinek
érvényesülését lehetőségeikhez mérten elősegítsék; a
tiszta asztal, tiszta képernyő politikára.
Minden követelményről és szabályról jelen terjedelemben nincsen lehetőség részletesen beszélni, de
nézzük a legfontosabbakat.
Munkavégzésünk során az atomerőmű működéséhez kapcsolódó érzékeny információkat ismerünk
meg. Ezen információk megismerésére munkakö-

rünknek megfelelően mi magunk és a kollégáink kisebb-nagyobb köre jogosult. Ezért a munkavégzésünk
helyét és menetét úgy kell kialakítani, hogy biztosítani
tudjuk a társasági információk bizalmasságát, rendelkezésre állását és a sértetlenségét. Ennek kialakítását,
megfelelőségét szervezeti vezetőnk velünk együttműködve végzi, amelyhez segítséget tud nyújtani területünk információbiztonsági felelőse.
Ez nem valósítható meg anélkül, hogy meghatározásra ne kerüljön a munkakörünknek megfelelő, a
munkavégzésünkhöz szükséges és elégséges információk köre, az azok eléréséhez, kezeléséhez szükséges
és elégséges technikai feltételek, eszközök, oktatások
és jogosultságok. Ezek összeállításához az alapot a
munkaköri leírásunk jelenti.
Az információ mindig valamilyen adathordozón jelenik meg. Adathordozó lehet egy papírdokumentum,
az IT-eszközökön lévő elektronikus állományok, de
maga az ember is – gondoljunk a memóriánkra. Az információhordozókon található adatok kezelési szintjét
mindig a legérzékenyebb információ adatérzékenységi szintje határozza meg. Például egy megbeszélés
jegyzőkönyvét nem ismerheti meg mindenki a társaságunknál, csak azok, akiknek munkaköréhez kapcso-

Részletek a Paksi Atomerőmű építésének történetéből

Első kapcsolat a Finnatommal (2. rész)

(Balogh Ernő Eötvös-díjas energetikus készülő életrajzi könyve kapcsán.)
Akkoriban lényegében csak az amerikai adatok és
a főbb nemzetközi hírek voltak elérhetőek. (Korábbi cikkemben már utaltam rá, hogy azokat is
ugyancsak konspirálva érhettük el a moszkvai Lenin
könyvtárban.)
Figyelve az atomerőművel, az atomenergiával
kapcsolatos híreket, megtudtam, hogy a finnek
megkötötték a loviisai szerződést a Szovjetunióval
bizonyos korszerű feltételek mellett, pl. containment
több finn beszállítási és gyári ellenőrzési joggal.
Mindezek annyira felkeltették az érdeklődésemet,
hogy javasoltam egy tanulmányút megszervezését
és azt: kérjünk hivatalos ajánlatot a főkeringtető szivattyúk szállítására. Javaslatomat az ERBE vezetése
elfogadta, és megbíztak a szervezésével. Végül a delegáció úgy állt össze, hogy a minisztériumból Semjén András, az Erőtervtől Lipták László, az ERBE-től
Szabolcsi Géza és én, Balogh Ernő vettünk részt. Ma,
42 év után a felsoroltak közül sajnos csak én élek.
Mielőtt az utazás és az ott töltött pár nap eseményeiről említést tennék, szeretnék az előbb említett
három kolléga emléke előtt tisztelegni, különösen
az akkor nagyon fiatal és nagyon tehetséges Lipták
Laci előtt. Laci egy kijevi–moszkvai vonaton lelte halálát, gyilkosság áldozata lett. Halálával sokat vesztett az Erőterv, de az egész magyar atomszakma.
A finn fogadó partner az akkori Finnatom cég volt
Luoto úr vezetésével, kísérő partnerünk Miko Hurme
úr volt. Az ő emléküket is őrzöm. Szerencsére Luoto
urat később budapesti lakásomon is viszont vendégül láthattuk, ahol újra megköszönhettem azt, hogy
az erőműépítés megtekintése mellett a közelben
megépült finn szaunát is kipróbálhattuk, ötletet
adva, hogy a nagy felelősséggel dolgozó erőművi
munkások Pakson is lehetőséget kapjanak később.
Óriási szerencse, hogy ez a látogatás Finnországban történhetett. Kevés másik két olyan nép van Eu-

rópában, mint a finnek és a magyarok, akiket ilyen
földrajzi távolság mellett is hosszú idő óta sokszínű,
szerteágazó kapcsolatok fűznek össze, olyan kapcsolatok, amelyek kiállták a történelmi fordulatok
próbáit. Ennek a legendás kapcsolatnak volt köszönhető a segítő szándékuk is.
A programról röviden: Jártunk a Finnatom irodáiban, ahol különleges szerencsémre egy nagyon kedves finn kolléga az íróasztal „fiókjában” megmutatta
a loviisai szerződésük érdekesebb részeit. Ezekre aztán a későbbi Atomenergexport tárgyalásaim során
– a forrás elhallgatásával – többször is hivatkoztam.
Jártunk a főkeringtetőszivattyú-gyárban és természetesen az akkor már épülő erőmű területén. Ennek
műszaki részleteiről, részben helyhiány miatt, részben a későbbi sok szakmai látogatás ismeretanyagai
miatt itt nem teszek említést.
Annyit azonban már akkor is megállapítottam,
hogy jó ötvözete volt szerződésük a szovjet és a
nyugati technológiák alkalmazásának. Ma is hálás
vagyok finn barátaimnak, mert az ott szerzett ismereteimet jól tudtam hasznosítani a szovjet tervezőkkel és a kereskedőkkel folytatott sokéves tárgyalásaim során.
Az emlékek felelevenítése csak foszlányokban is,
de utal arra, hogy a felelősség az emberekben akkor is teljes mértékben megvolt – az eredmény ma
is önmagáért beszél –, csak az eszközök voltak nehezebbek és mások.
A fent idézett kezdeményezésben is a felelősséget látom, amely nagy segítségére lehet a magyar
szakembergárdának is.
Az atomerőmű szükséges bővítése mindannyiunk közös ügye, amely ugyancsak közös gondolkodást is igényelne.

Balogh Ernő

lódik az abban foglaltak, tehát ez az anyag legtöbb
esetben üzleti bizalmas adatérzékenységi szintű lesz
(IBIR kat. 3.). Nem tesszük fel a portálra, hogy bárki a
cégen belül megismerhesse.
Mikor tekintünk egy megismert információt érzékenynek? Akkor, ha az információhoz való jogosulatlan hozzáférés súlyos következményekkel járhat
társaságunk számára. Ilyen módon érzékeny adat az
atomerőmű üzemeltetéséhez vagy az atomerőművel
és az üzemeltető szervezet működésével összefüggésben keletkező minden adat, kivéve a nyilvánosság
számára már közzétett adatokat. Az érzékeny adatok,
információk speciális alcsoportjait képezik a jogszabályi előírások alapján meghatározott módon kezelendő
üzleti titok, minősített adatok és a személyes adatok.
Munkavégzésünk helyén az érzékeny információk védelme érdekében az adatérzékenységi szintnek
megfelelő adatkezelési szabályokat kell alkalmazni,
az előírtaknak megfelelően kell használni a hardver
és szoftver eszközöket, és be kell tartani a tiszta asztal,
tiszta képernyő politikát.
Érdemes megismerni a munkavégzés helyének kialakításáról szóló szabályokat teljes körűen.

Susán Janka

PAV-os voltam…
Régi fényképeket várunk
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) az atomerőmű
építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyi
emlékek gyűjtése mellett gyűjteni kívánja a volt PAVos 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 kezdjük el, amelyeken az atomerőmű dolgozóinak „PAV-os” időszakából baráti, brigádi köreinek
mindennapjai örökítődtek meg családi vagy közösségi körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható,
hogy kit ábrázol, hol, mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen, a múzeumban átvenni, vagy az alábbi címre kérjük beküldeni:
Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.: 71. Bővebb
információt a 75/50-74-31-es telefonszámon nyújtunk.

AEM
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A nukleáris hölgyek 2014-es éve
Az alábbiakban rövid összefoglalót
adunk a Magyar
Nukleáris Társaság (Women in Nuclear / WiN – Nők az atomenergetikában) női szakcsoportjának múlt évi
tevékenységéről
A nők szeretnek beszélni!
Ismeretterjesztés, a társadalmi elfogadottság növelése céljából tartottunk
előadásokat iskolákban, de a Duna másik oldalán működő társadalmi szervezetekkel, csoportokkal is megkezdtük
a kapcsolatfelvételt, az első választás a
foktői nyugdíjasklubra esett. A szokásos
témák mellett az éghajlati, természeti
változásokról, a biodiverzitásról, a hulladékgazdálkodásról is beszélgetünk a
fiatalokkal, idősebbekkel.
A fiatalok mellett megfiatalodsz!
Ezért a fiatalokkal különböző versenyeken is kapcsolatba kerülünk, pl. a Játékos atomfizika versenyen, a TEIT-es
települések kisiskolásainak fizikaversenyén, a Nukleáris szaktáborban, a Bugát
Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőn is. A Szilárd Leó fizikaverseny WiN-díja, hogy a
versenyen a legjobb helyezést elérő lány
egy napot tölthet a Paksi Atomerőműben.
Szeretjük a vendégeket!
Tartottunk nyílt napot az érdeklődőknek, Paksra és velünk az erőműbe is
ellátogatott 7 loviisai óvónő, a Lányok
Napján pedig érdeklődő diáklányok jöttek el hozzánk. Bemutattuk nekik az itt
folyó, különböző mérnöki tevékenységeket, elmondtuk nekik tapasztalatainkat, hogyan lehet a karriert a családdal,
az anyasággal összeegyeztetni.

Szeretünk bulizni!
A Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon
az idén is fölépítettük a kommunikációs WiN-standot, az érdeklődés a vártnál
jóval magasabb volt. Dunaújvárosban
összekötöttük a kellemeset a hasznossal:
megnéztük a sárkányhajóversenyt, és
segítettük a többieket, hogy ők is hasznosan töltsék a futamok közötti szabadidejüket.
Szeretjük a hírt vinni is!
Az online Rádió Orient (a közigazgatás
rádiója) közel egyórás interjút készített
az elnökünkkel. Decemberben a paksi
Fortuna Rádióban jártunk két alkalommal is a „Fortuna advent decemberben”
című, 3 órás műsorban. Természetesen
a komoly témák mellett – nők lévén –
elengedhetetlen téma volt az adventi
készülődés, a karácsonyi és szilveszteri
programok és a menü összeállítása.
Szeretünk másoktól tanulni!
Szakmai tanulmányutat szerveztünk a
Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba. Ha már belendültünk, szakmai kirándulást szerveztünk
Svájcba is, a Lausanne-i Műszaki Egyetem plazmafizikai kutatóközpontja, valamint a CERN volt a cél.
És még sorolhatnánk, de több nem
fér ide.
Ezért, hogy a kedves Olvasó képben
legyen:
A Nukleon, a Magyar Nukleáris Társaság kéthavonta megjelenő szakmai
folyóirata elérhető a http://mnt.kfki.
hu/Nukleon oldalon. A folyóirat főszerkesztője és olvasószerkesztője is WiNtagunk. Önálló weboldalunk a http://
www.win-hungary.hu címen érhető el.
WiN

Konferencia- és wellnesshotel
egyedi eleganciával
A paksi Erzsébet Nagy Szálloda**** a város szívében, a
Duna-part mellett fekszik,
Budapesttől mindössze 110
km-re.
Modern kialakítású épületszárnyában 18 kétágyas
szoba, wellnessközpont és
egy szekcióterem áll a vendégek rendelkezésére. A klas�szicista stílusú épületben 3
lakosztályt, 2 superior szobát, illetve 7 konferenciatermet alakítottak ki, valamint itt kapott helyet a szálloda étterme és borpincéje is.
A szálloda különböző méretű rendezvénytermeinek, csúcsminőségű
technikai hátterének, elegáns éttermének és borozójának köszönhetően ideális helyszíne tréningeknek, szakmai bemutatóknak, üzleti, de akár baráti,
családi összejöveteleknek egyaránt.
Erzsébet királyné bálterme 175 m2-en maximum 150 fő befogadására alkalmas. A klasszicista stílust képviselő helyiség önmagában is elegáns hangulatot kölcsönöz, így további dekoráció nem szükséges. A rendezvénytermek kimagasló felszereltségén túl az éttermi szolgáltatások is minden igényt
kielégítenek: tányérszervizes és svédasztalos menüsorok mellett kávészünetekkel, széles körű italkínálattal, igény esetén borkóstolóval, koktélbemutatóval is állnak a vendégek rendelkezésére.
A napozóterasz a Dunára néző kilátással, grillvacsorák, nyár esti programok helyszínéül szolgál.
A bálterem tökéletes helyszíne lakodalmaknak, a virágos belső udvar az
esküvői szertartásnak is otthont adhat. Az egyedi menüajánlatok tartalmazzák a vendégvárástól a gála- és az éjféli vacsorán keresztül, akár a másnapi
ebédet is.
A szálloda mellett található kávéház gazdag sütemény-, fagylalt-, kávé- és
koktélkínálattal színesíti a palettát. Kedvelt színtere kisebb megbeszéléseknek, baráti összejöveteleknek.
A wellnessrészleg teljes felfrissülést biztosít, amelyben úszómedence, törökfürdő, gőzkabin, aromakádas szoba, infra- és finn szauna jeges merülőmedencével és jacuzzi áll az ellazulni vágyók rendelkezésére. A különleges
wellnesskezelésekkel, masszázsszolgáltatásokkal és fitneszteremmel a vendégek garantáltan elégedettek lesznek.

A Waldorf-pedagógia jegyében
Megalakult Pakson az Aranyhal Waldorf Egyesület
A Waldorf-pedagógia egy emberközpontú pedagógiai megközelítés, amely az osztrák Rudolf Steiner oktatási filozófiáján alapul. „A cselekvés iránti szeretetben élni és a másik akaratát megértve őt élni hagyni,
ez a szabad ember alapelve” – vallja Rudolf Steiner.
Pakson a Waldorf-pedagógia elvei szerint működő
óvoda és iskola alapítását tűzték ki célul azok a helyi és
környékbeli szülők, akik január 20-án hivatalosan is létrehozták az Aranyhal Waldorf Egyesületet. Az intézmények megvalósításának praktikus feladatai mellett – pl.
a megfelelő épület, a pedagógusok felkutatása, engedélyek beszerzése – az egyesület arra törekszik, hogy
családi rendezvényeken, előadásokon ismertesse meg
a helyi közönséget a hazánkban közel százéves múltra visszatekintő pedagógiával, és segítse a szülőket a
gyermekük, családjuk számára legmegfelelőbb óvoda
és iskola kiválasztásában.
A világon összesen mintegy ezer intézmény, Magyarországon nagyjából 50 Waldorf-óvoda, 35 iskola és
15, alapítást tervezgető Waldorf-kezdeményezés létezik. Közös jellemzőjük, hogy a szülők akarata és munkája hívta őket életre, ők tettek és dolgoztak azért, hogy
az osztrák Rudolf Steiner antropozófiai és pedagógiai
elvein alapuló óvodák, iskolák és középiskolák megva-

lósuljanak. Három pillér tartja stabilan a Waldorf-intézmények szerkezetét: a – fizikai és jogi értelemben vett
– fenntartó, a pedagógusok, valamint a szülők.
A Pakson most létrejött Aranyhal Waldorf Egyesület
e hármas egységnek az első elemét képviseli, az egyesület lesz a fenntartója annak az óvodának és iskolának,
amely az alapítók reményei szerint a közeljövőben fogadni tudja a Steiner szellemisége és módszerei iránt
nyitott paksi és környékbeli családokat. A paksi intézmény két mentora, akik másfél évtizede gyakorló Waldorf-szülők, és egy Waldorf-pedagógus mellett az alapító tagok között tíz olyan család van, akik már letették
voksukat e pedagógia mellett.
„A Waldorf közösségi élmény, ám nem csupán azoknak, akik családként részesei, hanem a város lakóinak
is, amelyik befogadja az intézményt. Mindenki gazdagabb lesz általa: a szülők egy választási lehetőséggel,
a város a kulturális sokszínűség egy új forrásával. Sok
szeretettel várunk minden érdeklődőt a rendezvényeinken, akik pedig komolyabban is elköteleződnének a
Waldorf-pedagógia irányába, azokat a megvalósításon
dolgozó szülői munkacsoportjainkba, illetve az egyesületbe tagként” – mondta Boros-Zágon Fruzsina, az
Aranyhal Waldorf Egyesület elnöke.

Az óvodába készülő gyerekeket és szüleiket kéthetente pénteken, legközelebb február 20-án, március 6-án és
20-án 10 órától Játszóka várja a Csengey Dénes Kulturális
Központban, ahol Waldorf-óvónő vezetésével szerezhetnek benyomást a pedagógia elméletéről és gyakorlatáról.
A nagyobbaknak szól a Hangoló nevű foglalkozás-sorozat, ahová leendő iskolásokat, 5-7 éves gyereket várnak
majd, illetve az érdeklődő pedagógusok számára is tervez
hétvégi stúdiumokat az egyesület.
Február 17-én 17 órakor Takáts Péter közgazdász, szervezetfejlesztési tanácsadó, közösségfejlesztő, szociális
vállalkozó és kulturális kreatív tart előadást a Waldorf-intézmények működéséről, március 6-án 17 órakor pedig
Kulcsár Gábor, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítója beszél tapasztalatairól a Szekszárdi Waldorf Iskolában. Utóbbi helyszínen nyílt napok és további előadások
is várják az érdeklődő szülőket februárban és márciusban.
További információt a Waldorf-pedagógiáról, illetve a
paksi kezdeményezésről az „Aranyhal Waldorf Kezdeményezés Pakson és környékén” nevű facebook-csoportban,
illetve az aranyhalwaldorf@gmail.com e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.

20

2015. február

Zöld utak Tolnában

fotó: Wollner Pál

Új évi túra

Az év végi ünnepek után, a sok szaloncukrot és bejglit követően a hagyományok szerint
az új év első hétvégéjén gyalogoltunk egyet, mint a mondás is járja, hogy az embernek olyan lesz az éve, amilyenek az első napok. 2015. január 3-án reggel a művelődési
ház parkolójában találkoztunk. A városi fűtőcsövek mentén az erőmű északi portáját
érintve, az erőmű horgásztavainak büféje volt a célunk. A reggeli fagyokat követően
gyönyörű napsütésben értük el célunkat. Itt bennünket tea, forralt bor és pogácsa várt.
Előkerültek a pezsgős üvegek is az újévi jókívánságokkal. A pihenőt követően a csámpai
erdőn keresztül érintettük az ipari parkot, és így jutottunk vissza a lakótelepre. A megtett távolság 16 km volt, Péter Imre túravezető irányításával.

Wollner Pál

Hagyományteremtő szándékkal

Első nyílt paksi vegyes páros tekeverseny

Sokszor megyünk világgá, hogy világot
lássunk. Ugyanakkor közvetlen szomszédságunkban – igaz, rejtve, szinte
tömörítve – a reformkor építészeti kulturális emlékei lelhetők Tengelicen és
környékén. Az illetékes önkormányzatok és helyi egyesületek jelölték ki a „Borok, vizek, kúriák” túraútvonalat kisforgalmú, szilárd burkolatú és földutakon
keresztül. Az Európai Unió LEADER
programja segítségével útjelzőkkel, tájékoztató táblákkal látták el a gyalog, kerékpáron, lóháton bejárható útvonalat.
A kölesdi, medinai, sióagárdi borospincék, a Bezerédj-, Csapó-, Schell-,
Gindly-Benyovszki-, Jeszenszky-, Apponyi-kastélyok és a Petőfi-emlékhelyek
mind-mind végiglátogathatók Pakstól
délnyugatra a 6-os és a 63-as főút háromszögében. Keresve sem lehetne jobb
kiindulópontot találni a túrához, mint a
tengelici Hotel Orchidea. Már Paksról a

wellness-szolgáltatásokat nyújtó szállodáig is rendkívüli az út. Tengelic-Szőlőhegy közelében egy fantasztikus szerpentin vezet a dombtetőre. Az erdő fái
összeérnek az út fölött – mintha egy
zöld alagútban gurulna a bicikli.
Bár a török hódoltság utáni időkben
lendült fel ez az elnéptelenedett környék, amikor hadi szállítások fejében Lipót császártól megkapta két győri testvér, a Gindly fivérek (15 000 hold). Ez
a hatalmas birtok hamar felaprózódott
házasságok és öröklések folytán, de körültekintő gazdálkodás következtében a
megye legtöbb adót fizetői közé tartoztak. Csapó Dániel Széchenyi szellemében gazdálkodott: Amerikából hozatott
dohánymagot, külföldről tenyészállatokat, szakkönyveket írt a gazdálkodásról.
A Csapó- és a Benyovszky-kastély
mellett védett kert, arborétum is látogatható.gyulai

2015. évi túraterv

A paksi Atomerőmű Sportegyesület Tekeszakcsoportja hagyományteremtő szándékkal
indította útjára a város első mixrendszerben megrendezett, nyílt, vegyes páros tekeverse- A DEMETER Egyesület és az ASE Természetjáró Szakosztály idei programterve:
nyét január 12–13-án. A cél az volt, hogy megmozgassuk az erőműben dolgozókat, nem
február 21. Farsang
Török Erzsébet
titkolt szándék a hölgyek pályára csábítása, valamint a sportág népszerűsítése. A verseny
március 7. Szekszárdi-dombság
Török Erzsébet
március 15. Petőfi kerékpáros emléktúra
Gergely László
lebonyolítása a következők szerint zajlott: az első pályán a női versenyző a 15 telit, a férfimárcius 21. Bakancsos Atom-kupa
Jakab Albert
versenyző a 10 tarolást, a pályacsere után a férfiversenyző a 15 telit, a női versenyző a 10
március
28.
Tenkes
TT
Adorján József
tarolást gurította.
április
3–6.
Húsvéti
túra
Aggtelek
Péter
Imre
A rendezvény népszerűnek bizonyult. 17 páros, 34 versenyző vett részt, mind a városi
április 11. Balaton-felvidék, Balaton kék
Lovász János
első és másodosztályból, valamint teljesen amatőr jelentkezők is voltak. Minden résztveáprilis 11. Rezét-kupa
önállóan
vőnek köszönhetően rendkívül jó hangulatban és sportszerű módon lezajló versenyt sikeáprilis 18. Demeter TT kerékpáros
Decsi Béla
rült a szervezőknek lebonyolítani. Az eredmények a következőképpen alakultak:
április 25. Bakony, Bánd – Veszprém
Török Erzsébet
Berkes Zsuzsanna – Berkes Ferenc
202 fa Sztanóné Lívia – Sztanó László
174 fa
április 25. Varsányi-kupa
önállóan
Bérces Zsuzsanna – Szalai János
197 fa Matviján Szabina – Egervári Csaba
163 fa
május 2. Mecsek TT
önállóan
Kajáriné Piroska – Kajári Attila
195 fa Égner Nikoletta – Égner Attila
160 fa
május 9. Demeter TT gyalogos
Jakab Éva
május 9. Bagolyos Bakancsos Verseny
Jakab Albert
Hermanné Csilla – Fenes László
191 fa Koczák Szendi – Buglyó Imre
152 fa
május 10. Demeter Nap
Török Erzsébet
Tamás Erzsébet – Hanuszka Sándor
189 fa Kunfalvi Gabriella – Wágner Péter 
149 fa
május
11–17.
OKT
10.
Kőszegi-hegység
Gergely László
Kródiné Erzsébet – Kródi János
187 fa Rácz Anna – Tóth András
143 fa
május
16.
Kőbányai
Barangolók
csapat
önállóan
Gyarmathy Katalin – Suplicz Sándor
185 fa Bakó Gyöngyi – Nyírő János
141 fa
május
17.
Kőbányai
Barangolók
egyéni
önállóan
Hegedűs Magdolna – Hercegfalvi József
183 fa Weisz Éva – Dr. Kertész Imre
140 fa
május 22–25. Országjárás pünkösdi
Török Erzsébet
Adorján Rozália – Kovács Gábor
176 fa
május 30. Tolnai-hegyhát, Kisszékely
Adorján József
május 30. Bicajos egynapos Nagykarácsony
Gergely László
Gratulálunk a játékosoknak a szép és szoros eredményekhez, valamint várunk mindenkit
június 13. Papuk
Jakab Albert
szeretettel a húsvéti és pünkösdi nyílt versenyekre, amelyek időpontjait a későbbiekben
június 20. Magyar Királyok Nyomában TT
önállóan
fogjuk kihirdetni.
július 4. Külső-Somogy, Krisna-völgy
Jakab Éva
BFG
július 11. Spartacus éjszakai, Szentes
önállóan
július 6–12. Kerékpártúra, Bács-Kiskun megye
Gergely László
július 11. Mecsek, Nyugat
Adorján József
július17–19. 65. VOTT, Székesfehérvár
Jakab Albert
július 25. Velencei-tó
Péter Imre
augusztus 1. Demeter éjszakai kerékpáros
Decsi Béla
augusztus15–23. Dráva-vízitúra
Jakab Albert
augusztus 29. Tiszakürti arborétum
Wollner Pál
szeptember 5. Atomfutás, Nordic-walking
Török Erzsébet
szeptember 12. Eltájoló Kupa
önállóan
szeptember 19. Balaton-felvidék Balatoni kék
Lovász János
szeptember 19. Zemplén-kupa
önállóan
szeptember 21–27. DDK 1.
Gergely László
október 3. Zselic
Török Erzsébet
október 3. Zöldpont-kupa
önállóan
október 10. Mátra-kupa csapat
önállóan
október 11. Mátra-kupa egyéni
önállóan
október 17. Baranyai-dombság
Jakab Éva
október 23–25. Osztrák Grand-kanyon
Jakab Éva
november 7. Bakony, Ördögárok
Péter Imre
november 21. Vértes, Gánt-Csákvár
Adorján József
december 5. Mikulás-túra
Jakab Éva
december 27. Bejgli-túra
Jakab Albert
A helyezettek
Középen: Berkes Zsuzsanna, Berkes Ferenc; bal oldalon: Bérces Zsuzsanna, Szalai János;
jobb oldalon: Kajáriné Piroska, Kajári Attila
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Egy festmény és mögötte a festő

TERMÉSZETI KINCSEK

Szinyei Merse Pál – Virágzó almafák

ték meg közülük. Volt időszak, amikor csak a birtok
ügyeivel foglalkozott, és évekig nem festett, a családi tragédiák is megviselték, valamint szakmai kudarcok is érték. Megkeseredett, és felesége is elvált tőle.
1887-ben fiával ketten maradtak jernyei birtokukon,
ekkor a család is segítette a festőt alkotókedvének
visszaállításában. Az 1900-as években már jelentős
szakmai sikerek érték, és 1914-ben megélhette a
Szépművészeti Múzeumban a Szinyei Terem felavatását.
Susán Janka

Szaunaetikett
A hűvös, téli időben kifejezetten jólesik az embernek ellazulni különböző fürdőkben, gőzfürdőkben, szaunákban. A forró és száraz levegőben
a legtöbb baktérium és vírus elpusztul, a verej
tékezéssel pedig a bőrünkön keresztül ilyenkor távoznak a szervezetből a méreg- és salakanyagok.
A szaunázás javítja a vérkeringést, növeli a szervezet ellenálló képességét, segíti az influenza, a
megfázás megelőzését, nem utolsó sorban szépíti
a bőrt, sportolás után enyhíti az izomlázat és oldja
a stresszt is. A hatására fellépő fokozott vérkeringésnek köszönhetően a szervezet több oxigénhez
jut, így könnyebben ellazul, regenerálódik. Tehát a
szauna megelőzés és gyógyítás egyszerre. Az északi népeknél évszázadok óta hagyománya van, a
legtöbb finn otthon alaptartozéka.
Többféle szauna is létezik, van, aki az infraszaunára esküszik, és vannak a hagyományos finn
szauna kedvelői. Európában a finn szauna a legelterjedtebb, amelyet száraz szaunának is neveznek,
ennek ellenére a víz mégis alapvető szerepet kap
benne. A kövekre vizet locsolva megtapasztalható
a száraz és párás levegő váltakozásának élménye,
amitől felfrissül a test. A kezdő szaunázók az infraszaunában jobban érzik magukat, mert hőmérséklete alacsonyabb. Az infravörös hőkabinban a
napsugárzás összetételéhez hasonló sugárzási hő
éri a testet. A sugarak hőenergiává alakulnak, a
vérkeringéssel pedig minden szervhez eljutnak,
ezáltal kedvező hatással van különböző betegségekre, és kitűnő fájdalomcsillapító hatású. A finn
szauna 70-100 °C-os hőmérsékletéhez képest az
infraszaunában csupán 30-65 °C van.
Ma már a legtöbb wellnessközpontban egyaránt megtaláljuk a nyitott, fürdőruhás és a zárt,
ruhamentes szaunákat. Célszerű erről előre érdeklődni, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés. Ahhoz azonban, hogy igazán jól érezzük
magunkat és kellemesen ellazulhassunk, nem árt
átnéznünk a szaunavilág legfontosabb szabályait!
• Alkoholt és ételt közvetlenül szaunázás előtt ne
fogyasszunk.

Mi illik?

• A papucsot, és ha lehetőség van rá, a fürdőruhát
is hagyjuk a szaunán kívül. Testünk törzs részét
és intim területeit szaunalepedőbe tekerve takarjuk.
• Ékszereinket, szemüvegünket is vegyük le,
mert a nagy hőségben átforrósodhatnak.
• Minden esetben terítsünk magunk alá szaunalepedőt, törölközőt úgy, hogy az egész testünk
és lábunk alatt is legyen.
• Úgy foglaljunk helyet, hogy verejtékünk ne
csöpögjön másra, és ne kezdjünk el bent testradírozni vagy luffaszivacsozni, mert senki sem
kíváncsi elhalt hámsejtjeinkre.
• Felöntés és illóolaj használata előtt mindenképpen kérdezzük meg a többieket, hogy egyetértenek-e vele.
• Hangos, szünet nélküli beszéddel ne zavarjuk a
bennlévők nyugalmát, és ugyanez vonatkozik a
pihenőhelyiségekre is.
• A szaunaajtót igyekezzünk magunk előtt és
után gyorsan nyitni és zárni.
• Míg bent izzadunk, ne foglaljunk el feleslegesen
törölközőnkkel pihenőágyat, hiszen két helyen
egyszerre úgysem lehetünk.
• A szaunából kilépve csak rövid tusolás után
használjuk a merülőmedencét, hogy más ne a
verejtékünkkel kevert vízben élvezze teste hűtését.
• Szaunázás végeztével hagyjunk rendet magunk
után, biztosítva másoknak is a kellemes kikapcsolódást.
• Végezetül szánjunk elég időt pihenésre, relaxálásra, hogy szervezetünk regenerálódjon és testünk kihűlhessen.
• Ne felejtsük el pótolni az ásványianyag- és folyadékveszteségünket szénsavmentes ásványvízzel, gyümölcslével, teával.
Igazán különleges élményt nyújtanak a képzett szaunamesterek által vezetett jó hangulatú, különböző
felöntésű, jeges, sós, olíva olajos, csokoládés, mézes,
sörös, gyümölcsös és más ezerféle szaunaszeánszok.
Próbáljuk ki őket bátran! 
Kovácsné Andi

Löszfal
A várostól északra húzódik Európa legnagyobb összefüggő
löszfala, amely több millió év alatt formálódott. A hatvan méter magas löszfal több pontjáról páratlan kilátás nyílik a kanyargó Dunára.
Lussonium
A mai Pakshoz tartozó Dunakömlőd területén, a valamikori
Duna-meder fölé magasodó fennsíkon helyezkedik el a Római Birodalom idején katonai táborként működő, jelenleg
romkertként látogatható Lussonium, ahonnan lélegzetelállító
kilátás nyílik a paksi Duna-kanyarra és a környékre.
Imsósi erdő
A kikapcsolódás és ellazulás egyik legegyszerűbb módja a
természetjárás, amelynek kiváló helyszíne a város északi részén elterülő Imsósi erdő. A madárcsicsergés és a fák között
elsuhanó szellő hatására átmenetileg megfeledkezhetünk a
mindennapi gondokról.
Ürgemező
Közvetlenül a város nyugati szélénél terül el az Ürgemező
nyílt homoki gyeppel, valamint a kisebb-nagyobb buckaközi láprét foltokkal tarkított komplexe. A dimbes-dombos táj
tökéletes helyszíne lovaglásnak, gyalogtúráknak és a nordic
walking sportnak.

fotó: Wollner Pál

A cikk írásakor éppen esik a hó, ami gyönyörű és ritka eseménye az idei télnek. Azonban február végén
legtöbben már a tavaszt várjuk, és ha ránézünk a Virágzó almafák c. képre, a festmény rögtön a tavaszba
röpít minket.
A képet a Magyar Nemzeti Galéria impresszionista festőket bemutató kiállításán láttam, és azonnal
megfogott gyönyörű fényeivel. A napfény harsogóan megvilágítja az almafa hófehér virágait, amelyek
virágzásuknak éppen csúcspontján vannak. A képet
nézve kedvünk támad sétálni egyet a kövér fűben,
hiszen a festmény térbeli élményt nyújt, köszönhetően a mesterien kezelt színárnyalatoknak, különösen a zöld árnyalatok gazdagságának.
A kép 1902-ben készült, amikor Szinyei már végleg visszatért az alkotáshoz. Az addig eltelt idő azonban nem volt zökkenőmentes. Nemesi családban
született, nyolc gyermek közül a harmadikként. Szülei támogatták festői ambícióit, a müncheni Képzőművészeti Akadémiára ment tanulni. Piloty mester,
akinél tanulni szeretett volna, csak harmadjára választotta tanítványának. Nyaranta hazatért, és családtagjait is megfestette. 1873-ban nősült meg, hat
gyermekük született, de a felnőtt kort csak ketten él-

Paks természeti értékei,
kulturális látnivalók

Duna-parti sétány
Az Erzsébet Nagy Szállodától pár percre fekszik a Duna-parti
korzó. A védett, százéves gesztenyefák közötti séta minden
évszakban kellemes kikapcsolódást nyújt. Nyáron a kulturális
élet egyik központja, az itt felállított vízi színpad színházi bemutatóknak, zenés-táncos előadásoknak a színhelye.

KULTURÁLIS ÉRTÉKEK
Paksi Képtár
Kortárs művészeti intézmény 1100 m2-en. Az állandó gyűjtemény bemutatása mellett nagy volumenű, jelentős érdeklődésre számot tartó időszaki és vándorkiállítások tekinthetők
meg a képtárban.
Városi Múzeum
A múzeum jelentős régészeti, helytörténeti és néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik. Öt teremből álló állandó kiállítás, időszaki kiállítások, kőtár, valamint Pákolitz István költő emlékszobája várja a látogatókat.
Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpont
Az atomerőmű üzemi területe előzetes bejelentkezés alapján
hétfőtől péntekig látogatható. A látogatóközpont és az üzemi
terület megtekintéséhez idegenvezetés is igénybe vehető.
Atomenergetikai Múzeum
Az Atomenergetikai Múzeum 2012 márciusában nyitotta
meg kapuit. A kiállítás a paksi atomerőmű építkezési munkálatainak és üzemeltetésének történetét, tárgyi emlékeit örökíti meg az 1960-as évektől napjainkig.
Szentlélek-templom
Makovecz Imre által tervezett építmény, római katolikus
templom. Az igazi építészeti különlegességnek számító templomon a népi építészet hagyományait a legmodernebb eszközökkel ötvözte. Ezen az épületen is – mint a művész legtöbb
alkotásán – a fa mint természetes építőanyag dominál.
Gárdonyi-kilátó
Csodálatos a kilátás a paksi Duna-kanyarra a löszfal tetejéről.
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fotó: Vadai Zsuzsa

Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Schönecker János
– Pakson születtem, itt végeztem
az általános és középiskolámat. A katonaság előtt Budapesten dolgoztam a
metrónál, segédvezetőként. A leszerelés
után visszahozott a szívem a szülővárosomba. Megismerkedtem a feleségemmel, és az életünket közösen terveztük.
Munkahelyet az erőmű területén, a
Volánnál kaptam mint betanuló rendelkező forgalmi szolgálattevő. A katona cimborámmal összefutottam a portánál, és mondta, hogy már egy hete a
Paksi Atomerőmű Vállalatnál dolgozik,
és keresnek még felvételre embereket. Kaptam az alkalmon, és 1979. április 19-én sikerült felvételt nyernem a
Reaktor Osztályra. Rengeteg új ismeretet kellett elsajátítani. Betanulásra
Novovoronyezsbe kellett menni 2 hónapra. Amikor megjöttem, egy hétre rá

megnősültem. A kollégákkal – hasonló
korúak lévén – a sors úgy hozta, hogy
az elkövetkező három hétvégén mind
a hárman bekötöttük az asszonykáink
fejét. Az 1. blokkon kezdtem dolgozni mint gépész, majd végig kellett járnunk a szamárlétrát. Amikor a 2. blokk
mosatása megkezdődött, már főgépész
voltam az E műszakban. Itt lettem reaktoroperátor, és itt is ragadtam 2008. február 16-ig, nyugdíjba vonulásomig.
– Véleményed szerint a fiataloknak
az „öregek” át tudják adni a tudást, tapasztalatot?
– Nagyon jó dolog, hogy aki ezt a pályát választja, az alsó lépcsőtől a legmagasabb szintig végig kell járnia az utat.
Hiába végzett valaki egyetemet, a gyakorlatot csak a helyszínen tudta megtanulni. Nagyon szerettem a fiatalokkal
dolgozni. Felelősségteljes munkám volt,
egymásra voltunk utalva. Az operátornak a szeme meg a keze a gépész, ő látja,
mi van a helyszínen. A kollégáim összetartó, megbízható, lelkiismeretes emberek voltak.
– Kérlek, mesélj a családotokról!
– Rózsikával a 35 éves házassági
évfordulónkat ünnepeltük 2014-ben.
Fiunk, Zoli 1980-ban született, Gödöllőn agrármenedzserként szerzett dip-

lomát. Feleségével Budapesten élnek,
a banki szférában építik a karrierjüket.
Lányunk, Zsuzsi 1983-ban született,
gyógytornászként szerzett diplomát,
férjével és a 4 éves kislányukkal, Zsókával Dunaföldváron laknak. A férje az
erőműben dolgozik, szintén az E műszakban. Itt van egy kis csavar, mert
a lányom férje a gépészem volt, és a
nyugdíjas-búcsúztatómon ismerkedtek meg!
– Mesélj a nyugdíjas éveidről, szabadidődről!
– Mi az a szabadidő? Nyugdíjasként én mindig elérhető vagyok, és a
családom gondoskodik arról, hogy ne
unatkozzam. Mondhatom, hogy a gyerekeim jól jártak velem. A lányomék
Dunaföldváron vettek házat, és az első
nyaram a felújítás, építkezés munkálataival telt. A következő évben megszületett Zsóka unokám. Zsuzsi otthon
dolgozik, és én voltam a bébiszitter a
kicsi mellett. A mai napig, ha a szükség
úgy hozza, boldogan megyek, és segítek nekik. Az édesanyám kertes házban lakik, a férfimunkát nekem kell
elvégezni. Az anyósomnál a sógorommal osztjuk meg a feladatokat. Amiben
tudjuk, segítjük a gyerekeinket, szüleinket. Balatonfüreden úgy szoktuk

A Paksi Atomerőmű nyugdíjas portált működtet a nyugdíjba vonult kollégák tájékoztatása céljából.
Regisztráció a nyugdijasportal@npp.hu e-mailcímen kérhető.
A portálon többek között néhány cikk kiemelése, ajánlása mellett az Atomerőmű újság legfrissebb száma is elérhető, olvasható.

az üdülésünket megszervezni, hogy
a család együtt pihenhessen. Most is
februárban tervezzük a lazítást.
– Kollégáiddal tartod a kapcsolatot?
– A Pakson lakókkal néha összefutunk. A nyugdíjba vonulók közül sokan visszaköltöztek arra a településre,
ahonnan jöttek. Többen a gyerekeik
után mentek, hogy közelebb legyenek
hozzájuk.
Szeretném megköszönni a magam és
a kollégáim nevében, az újság hasábjain
keresztül a vállalat vezetésének, hogy
a 2. blokk indításának 30. évfordulója
alkalmából meghívtak bennünket az
ünnepségre, és oklevéllel köszöntöttek
minket.

Vadai Zsuzsa

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2015. január
Kunnerné Grósz Katalin
GIG KGFO KO, gazdasági elemző

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. január

— 30 éves —
Péter László 
Várkonyi Gábor 
Cziráki László 
Oláh Ferenc 

ÜVIG ÜIFO ÜVO
VIG ÜVIG ÜIFO ÜVO
ÜVIG ÜVFO RO
KAIG KAFO RKO

Parkolási kultúránkról
A fotót egy olvasónktól, munkatársunktól kaptuk. Már működik az új,
nagy parkoló, rengeteg szabad férőhellyel, és mégis…
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Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit

Ipoly környéki kirándulások I.
Az Ipoly folyótól innen, a Csóványoson túl fekszik egy
csendes, de nem álmos kis falu. A városok kellemetlen
zaja nem üti meg a füleket, kikapcsolódás itt pihenni kicsiknek és nagyoknak. Azaz zaj mégis van. Kisvonatszerelvény indul a kemencei erdőben. Barangoljunk gyalogszerrel, majd kiránduljunk kisvonattal a Börzsöny
hegység északnyugati lábánál!
Kemence község Pest megyében, a Szobi járásban
fekvő, alig ezer lelket számláló település.
Az első írásos emlékek már a 12. század derekán
említést tesznek a település létezéséről. Jószerivel
jobbágyok és zsellérek lakta falu volt, mígnem a 16.
századra, mint sok magyarlakta vidék, így Kemence is
elnéptelenedett, de a hanyatlás éveit egy virágzóbb
század váltotta fel.
Olyannyira, hogy az 1600-as években a Hont vármegyei megyegyűléseket Kemencén tartották. Ezeknek az emlékezetes éveknek áll még ma is hű tanúja, a
barokk stílusban épült egykori vármegyeháza.

Az újjáépített Fradi-pálya
A népligeti távolsági buszpályaudvar közvetlen közelében található az újjáépített Fradi-pálya, amit Európa
legmodernebb stadionjaként Groupama Aréna néven
avattak fel 2014. augusztus 10-én. A bontás-építés rekordideig, csupán 14 hónapig tartott. A nyitott pályán
folyó mérkőzést 22-23 000 néző követheti fedett ülőés állóhelyekről.
Skót laboratóriumban bevizsgált speciális keverék
képezi a pálya talaját, amely biztosítja a fűkeverék optimális rögzülését, fejlődését. Számítógépes rendszer
biztosítja a pálya állapotát – a meteorológiai előrejelzés mellett a telepített műszerek adatait is figyelembe
véve működik a szabályozás. Előfordulhat, hogy egy
nyári zápor alatt is működik az öntözés, amelyhez az
összegyűjtött csapadékot, „szürkevizet” használják fel.

Ha a leszállás után még ismereteinket szeretnénk
gyarapítani, érdemes megtekinteni az állomás területén kialakított erdészeti és vasúttörténeti kiállítást.
A járműállomány színes, így az érdeklődők, legyenek
kicsik vagy nagyok, egyaránt tanulnak és látnak újat,
esetleg feleleveníthetik addigi járműismereteiket.
Járjunk az ország bármely táján, idővel ráébredhetünk, a legapróbbnak vélt falvak és községek rejtik a
legkellemesebb, legtartalmasabb kirándulásokat.
Ezzel Ipoly-környéki kirándulásaink még nem értek
véget.

A kemencei megyegyűléseknek egy 1806-os tűzvész vetett véget, amikor is olyannyira megsérült az
épület, hogy tanácsosabbnak látták egy új megyeszékhely kiválasztását.
A szorgos kezek azóta sem hagyták lakatlanul az
épületet, jelenleg iskola és helytörténeti múzeum működik ott, ahol egykor sok ítélet született.
A két világháború hősi áldozatainak állít méltó emléket egy, az iskola mellett felállított emlékmű.
A község utcáin sétálva hamar észrevehetjük,
mennyi-mennyi csonkakontyos, a népi művészet ihlette házikó áll faluszerte. A faluban tájház is működik,
látogatás előtt célszerű telefonon egyeztetni. Érdemes a régi remekek előtt megállni és gyönyörködni
egy kicsit, mert szokatlan lehet a városi és nagyvárosi
szemnek egy népi jellegű ház, de semmiképp sem ósdi
vagy idejétmúlt. Bizonyíték erre az a tény, hogy napjainkban egyre több tornácos és sok más egyéb jellegű
családi ház épül országszerte.
Máris indul a kisvonat, sétáljunk át az állomásra!
Kellemes, pihentető utazás veszi most kezdetét.

Az előző számban
megjelent
kérdésünkre (Kit ábrázol a
kép?) a helyes válasz:
Tinódi Lantos Sebestyén
Következő feladványunk: Mit ábrázol a
kép?


„Pázsitszolárium” is bekapcsolható, hogy a fűfejlődés
megfelelő legyen.
Modern hétkamerás góljelzőt is beszereztek. A hazai szurkolói szektor fölött mérik a hangerőt, értékét
kijelzik mindkét panellakás méretű eredményjelzőn.
A négyszintes főépület alá 3 szintes mélygarázst
építettek. A két felső emeleten régi nagy játékoslegendákról elnevezett 34 páholy bérelhető. Pl. Takács
II. József 307 meccsen 449 gólt rúgott, míg Schlosser
Imre esetében ez az arány 344/482 – micsoda gólzáporos idők lehettek! Az épület szinte minden pontján
(220 helyszín) LCD-monitoron is követhető a mérkőzés. Ugyanitt 1400 fő befogadására alkalmas rendezvényterem található, ahol mérkőzésnapokon a Gold
VIP-vendégeket látják vendégül.
A földszinten az étterem és a presszó mellett múzeumot is berendeztek. Az FTC 1903-ban nyerte az első
bajnokságát, amelyet még továbbiak, kupagyőzelmek

is követtek. Egyik dél-amerikai portyájuk alkalmával
3 : 2-re legyőzték a világbajnok uruguayi válogatottat. A hagyományos Húsvét-kupán (1935) az FTC és az
MTK azonos eredményt ért el – az ezüstserleget egy
fejszével „osztották” meg. Itt látható még számtalan
tárgyi emlék, díszes kupa mellett Albert Flóri aranylabdája és Nyilasi Tibor ezüstcipője is.
gyulai

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Pintér Ferenc (1928–2014)
2014. december 19-én, életének 86. évében elhunyt Pintér
Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1928.
július 28-án, Tolnán született. 1979. december 3-án került
felvételre a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1988. augusztus
1-jén történő nyugdíjazásáig a Karbantartási Igazgatóság
Gyártó Osztályán dolgozott marós munkakörben.
Temetése 2014. december 30-án, Pakson, az evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt kollégák, kísérték végső útjára.
Makai János (1944–2015)
2015. január 16-án, 71 éves korában elhunyt Makai János, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944. február 13-án
született Debrecenben. 1977. július 1-jén nyert felvételt a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Ő volt a cég 120. dolgozója.
1997. december 30-án történő nyugdíjazásáig a Villamos
Karbantartási Osztályon munkatervező munkakörben dolgozott. Nyugdíj után évekig dolgozott tovább az erőmű területén.
Temetése 2015. január 26-án, Pakson, a református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

Lehmann Katalin

Hermesz Lajos (1949–2014)
2014. december 23-án, 65 éves korában elhunyt Hermesz Lajos, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. Pécsen született 1949. március 19-én.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1977. augusztus 15-én került felvételre.
2002. október 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Műszaki
Igazgatóság Műszaki Főosztályán dolgozott karbantartás-tervezőként.
Temetése 2015. január 9-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső útjára.
Varga János (1938–2015)
2015. január 19-én, 76 éves korában elhunyt Varga János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1938. március 17-én született Várpalotán.
1978. május 6-én került felvételre a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993.
december 30-án történő nyugdíjazásáig a Karbantartási Igazgatóság Reaktor Karbantartó Osztályon dolgozott technológus munkakörben.
Temetése 2015. január 22-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Bőhm János (1948–2015)
2015 januárjában, 67 éves korában elhunyt Bőhm János, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1948. október 6-án született Nagydorogon.
1983. április 22-én került felvételre a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2002.
október 6-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Karbantartási
Igazgatóság Gépész Szerviz Osztályán dolgozott darukarbantartó lakatosként. Temetése 2015. január 24-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Kissné Farsang Erika
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Babahírek
A nevem Séta Emma.
Szekszárdon születtem
2014. november 7-én.
Születéskori súlyom
3520 gramm, hosszúságom pedig 55 centiméter volt. Második
gyermekként érkeztem a családba, van egy 10 éves nővérkém, Eszter. Vidám,
mosolygós, jó kisbaba vagyok, szeretek enni és teli pocival
nagyokat aludni. Imádok sokat mocorogni, de leginkább
azt szeretem, amikor nővérem játszik velem. Apukám Séta
Péter, az Atomix Kft. biztonsági szolgálatánál műszakvezető helyettesként dolgozik. Anyukám Séta Péterné, a Tengelici Polgármesteri Hivatalnál dolgozott adóigazgatási
ügyintézőként.
Lovas Márk vagyok, és Szekszárdon születtem 2014. november 21-én, 3450 grammal
és 54 centiméterrel. Első gyermekként és első unokaként érkeztem, a család nagy örömére.
Szeretek enni és evés után nagyokat aludni. Sokat nézelődök, érdekel, mi történik körülöttem. Az esti fürdéseket
nagyon élvezem. Apa, Lovas Tibor, technológus mérnökként dolgozik a Külső Technológiai Osztályon. Anya, Wéber
Erika, jelenleg főállású anya, 24 órában lesi minden kívánságomat.
Nevem Kárpáti Andrea Petra, 2014. november 22-én születtem Szekszárdon.
Második gyermekként,
4370 grammal és 56
centiméterrel érkeztem a családba. Bátyám, Viktor Péter áprilisban lesz négyéves, sokat puszilgat, szeretget engem. Nyugodt kisbaba
vagyok, keveset sírok. Szeretem, ha beszélnek hozzám,
amit nagy mosolyokkal és hangocskákkal igyekszek nyomatékosítani. Apukám, Kárpáti Viktor, az Általános Oktatási Osztályon szakterületi mérnökként dolgozik. Anyukám,
Kárpáti-Kapitány Andrea ifjúsági védőnő, jelenleg velem
és bátyámmal van itthon.
Dóra Nándornak hívnak, és
2014. november 22-én, Szekszárdon jöttem a világra. Születésemkor súlyom 3370 gramm,
hosszúságom 54 centiméter
volt. Első gyermek vagyok. Nagyon szeretem a hasam, és ez
látszik is rajtam, úgy növök, mint a gomba. Ha jóllaktam,
akkor hálából nagyon jó gyerek tudok lenni. Ha ébren vagyok, szeretek nézelődni és szeretem, ha foglakoznak velem, amit mosollyal és halk gügyögéssel meg is hálálok.
Apukám, Dóra József, berendezésmérnök a Gépész Műszaki Osztályon. Anyukám, Simon Erika, körmökkel foglalkozott születésem előtt.
Kis Dominik vagyok. Szekszárdon születtem 2014. november 29-én. Első gyermekként,
3480 grammal és 57 centiméterrel érkeztem a családba. Eleinte nagyon jó kisbaba
voltam, csak ettem és alud-

tam. Mostanában hasfájós lettem, emiatt napközben elég
sokat sírok, de éjszaka hagyom a szüleimet pihenni, csak
egyszer ébresztem fel őket. Édesapám, Kis Zoltán, a Dozimetriai Osztályon sugárvédelmi mérnökként dolgozik.
Édesanyám, Kis-Klippel Mónika, munkanélküli, most én
adok neki feladatot, csak velem foglalkozik.
A nevem Kovács Ajsa,
Szekszárdon születtem 2014. december
3-án apukám jelenlétében és segítségével.
Születési súlyom 2940
gramm, hosszúságom
54 centiméter volt. Első gyermek vagyok, akit már nagyon
várt az egész család. Jó kisbaba vagyok, szeretek enni és
nézelődni, ismerkedni a szüleimmel és a körülöttem lévő
dolgokkal. Aludni főleg anya karjában vagy apa hasán szeretek. Hangom is van, ha valamit szeretnék, sírással jelzem
a szüleim nagy örömére. Apukám, Kovács Zsolt, a Gépész
Műszaki Osztályon berendezésmérnök, anyukám, Kircz
Ibolya, óvónő, most itthon van velem, és lesi minden kívánságomat.
Péri Jankának hívnak, és Pécsen születtem 2014. december 4-én. Születéskor súlyom
3350 gramm, hosszúságom 51
centiméter volt. Második gyermekként érkeztem. Bátyám,
Péri Ádám 3 éves. Jó kisbaba
vagyok, nagyon szeretek enni, ennek köszönhetően szépen növekszek. Igazán jó alvó vagyok, így legtöbbször
csak akkor jelzek szüleimnek sírással, ha éhes vagyok. Szeretem a zsivajt magam körül, amit a testvérem biztosít is
számomra mondókák és versek szavalásával. Nappal gyakran vagyok fent, és szeretem, ha édesapa beszél hozzám,
de ha valaki szórakoztat az az igazi. Szeretek a friss levegőn
nagyokat sétálni és aludni, persze csak ha szép idő van. Az
esti fürdőzés és a víz a kedvenceim, nagyon imádom ezeket. Édesapám, Péri István, az Armatúra Karbantartó Osztályon technológus. Édesanyám, Périné Pámer Erzsébet, a
Paksi Polgármesteri Hivatalnál dolgozott igazgatási ügyintéző munkakörben.
Pach Kristóf vagyok.
2014. december 11-én
születtem Szekszárdon, 3360 grammal
és 53 centiméterrel.
Én voltam a legszebb
ajándék a karácsonyfa alatt. Már nagyon vártak rám. A család második gyermeke vagyok. A bátyám, Botond, 5 és fél
éves. Ő nevezett el egyik kedvenc mesehőséről. Izgatottan
várt haza, azóta is ölelget, puszilgat, és mindig sajnál, ha
sírok, de azért nem kímél, a csendet nem ismeri. Apukám,
Pach Zoltán, a Reaktor Osztályon az 1. blokk D műszakjában reaktoroperátor. Anyukám születésemig a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban könyvtárosként dolgozott.
A nevem Szabó Dániel. Mohácson láttam meg a napvilágot
2014. december 12-én, 10 óra
20 perckor. Születésemkor a
súlyom 2950 gramm, hosszúságom 51 centiméter volt. Első
gyermek vagyok a családba,
és nagyon várták már érkezésemet. Nagyon szeretem a

hasamat, és szüleim szerint nagyon jó az alvókám. Legkedvesebb időtöltésem az esti fürdésnél a pancsolás és a
szüleim szórakoztatása. Apukám, Szabó Tamás, az Atomix
Kft.-nél tűzoltó, anyukám, Szabó-Horváth Edit, banki tanácsadóként dolgozott az UniCredit Banknál.
Tar Zsófiának hívnak, és 2014.
december 16-án születtem
3250 grammal és 50 centiméterrel. Második gyermekként
érkeztem a családba, testvérem Nimród és szüleim már nagyon várták érkezésemet. Nagyon jó kisbaba vagyok, ha tele
a pocakom elégedetten szemlélem a világot. Sokat alszom, és nagyon szeretek a friss
levegőn sétálni, autókázni. Édesapám, Tar István Viktor, a
Biztonsági Rendszer Osztályon műszerész. Édesanyám, Tar
Zsuzsanna, otthon vigyáz rám és bátyámra.
Decsi Lídia Zsuzsanna
a nevem. Szekszárdon,
2014. december 18-án,
második gyermekként
jöttem a világra 3480
grammal és 56 centiméterrel. Nyugodt kisbaba vagyok, és nagyon szeretem a pocakomat. Szeretek
nézelődni, figyelni a körülöttem zajló eseményeket. Néha
ugyan bagolyként viselkedek, nappal alszom, éjjel pedig
fenntartom a szüleim érdeklődését. A nővérem, Eszter
Anna szeretetáradatát is nagyon jól viselem. Édesapám,
Decsi Béla, vagyonőr az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatánál. Édesanyám, Veisz Zsuzsanna, a nővérem születése
előtt a Paksi Okmányirodában volt közlekedésigazgatási
előadó.
A nevem Rafaisz Zalán, 2014. december
20-án születtem Dunaújvárosban
4000
grammal és 55 centiméterrel. Első gyermekként érkeztem a
42. hétre, így jól megvárakoztattam az egész családot. A
délelőttöket általában játékkal töltöm alvás helyett, de különben jó kisbaba vagyok. A fürdéssel is megbarátkoztam
már. Éjszaka általában nagyokat alszom. Nálunk a jelszó:
„Mindegy mit csinálunk, csak előtte együnk!” Apa, Rafaisz
Zsolt, a Rendészeti Osztályon fegyveres biztonsági őrként
dolgozik. Anya, Rafaisz-Bokor Krisztina, Pakson, a Valentin virágboltban virágkötő, de jelenleg minden idejét velem tölti.
Bognár Adélnak hívnak. Szekszárdon születtem 2015. január 7-én. A család harmadik
kislányaként 4050 grammal
és 60 centiméterrel érkeztem.
Nyugodt kisbaba vagyok, a
nap nagy részét a szopizás és
az alvás tölti ki. A testvéreim
nagyon szeretnek, amikor ébren vagyok, sokszor ültetnek
az ölükbe, hogy dédelgethessenek. Apukám, Bognár László, az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazatnál vagyonőrként
dolgozik. Anyukám jelenleg otthon van velem.
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