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Ismét Családbarát Munkahely lett
az atomerőmű

Megalakult a
Paksi Társadalmi Tanács

A Magyar Tudományos Akadémián 2015. május 15-én a „Civilekkel a Családokért” Konferencia
keretében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nevében Bognár Péter humán igazgató vette át Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkártól a „Családbarát Munkahely 2015” díjat.

A testület célja az atomerőmű körüli 41 település lakosságának
tájékoztatása és a települések támogatása. A Társadalmi Tanácsot a paksi, kalocsai kistérség, valamint szekszárdi kistérség
északi részén fekvő települések polgármesterei alkotják, kiegészülve a térség (egyéni választókerületi és listás) parlamenti képviselőivel.
Az alakuló ülésen a 41 polgármester mellett részt vett Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki Süli János, Paks város polgármestere
mellett a testület elnöke lesz, valamint Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára, Aszódi Attila kormánybiztos és Bán Tamás, az
MVM Paks II. Zrt. új vezérigazgatója.
A Társadalmi Tanács célja, hogy nyomon kövesse a Paks II. beruházás
előkészítését, megvalósítását, közvetlen kapcsolatot biztosítva a kormány és a Paks környéki települések között. A térségben élők érdekeit
képviselő polgármesterek egyöntetűen támogatják az új blokkok építését.
A térség fejlesztésére a kormány 2015-re egymilliárd forintot különített el – jelentette be az alakuló ülésen Lázár János. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: várja a települések terveit, javaslatait a
források hatékony felhasználására.
A Társadalmi Tanács ülésén bejelentették, hogy Kalocsa térségében
egy új Duna-híd épül, amelynek előkészítése már meg is kezdődött.
A tanács ülését követően Lázár János a Paksi Atomerőmű szakszervezeteivel, valamint a társaság menedzsmentjével is tárgyalt.

Fotó: Bodajki Ákos

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbí
zásából ötödik alkalommal meghirdetett pályá
zatra 525 db érvényes nevezés érkezett. Az ér
tékelőbizottság 47 pályázónak ítélt támogatást.
A nagyvállalati kategóriában díjnyertes pályá
zatba készítői már több éve sikerrel működő
programokat, illetve új programelemeket is
beépítettek. A pályázat részét képezte a munka
és magánélet összehangolását segítő tevékeny
ségeink bemutatása, melyek közül kiemelhet
jük a rugalmas munkaszervezést, a képzések és
tréningek szervezését, a kisgyermekes szülők tá
mogatását, a társaság által a m
 unkavállalóknak
biztosított egészségügyi, jóléti és szociális jutta
tásokat, a már nyugdíjas munkavállalók támo
gatását.
Pályázatok szempontjából is eredményes
időszak áll a társaság mögött. A „Három Király
fi Három Királylány Mozgalom” családbarát
pályázatán 2014-ben első helyezést ért el az
atomerőmű, valamint a CSR (társadalmi, vál
lalati felelősségvállalás) tevékenységéért külön
díjban is részesült. A soron következő elismerést
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ado
mányozott „Kerékpárosbarát Munkahely 2014”
cím jelentette.

Az, hogy MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csa
ládbarát díjat nyert 2012-ben, 2014-ben és most
2015-ben is, kifejezi és elismeri annak a gya
korlatnak a folytonosságát, amelyet a társaság
a családi, a magánéleti és a munkahelyi kötele
zettségek összehangolását célzó programok tá
mogatása terén megvalósít. A pályázatokon elért
sikerek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy mun
kaadóként az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alap
vető érdekének tekinti a munkavállalók segítését
és vallja, hogy a kiegyensúlyozott munkaerővel
jóval hatékonyabban lehet dolgozni. Ennek ér
dekében kifejtett tevékenységét ismeri el a nem
zetközi családnapon megrendezett konferencián
átvett újabb családbarát díj.

Bíróné Nyers Tünde

Átadták a „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért” elismerést, amelyet azok a magyar kutatók kapnak, akik a nukleáris biztonság területén legalább húsz éve tevékenykedve kimagasló
eredményeket értek el, illetve jelentős érdemeket szereztek. A díjat Zagyvai Péter, a BME Nukleáris Technikai Intézetének munkatársa, valamint Tóth János, az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. nukleáris biztonsági kabinetvezetője kapta.

Fotó: MTA Szigeti Tamás

A „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért”
elismerést a Magyar Tudományos Akadémia,
a Paksi Atomerőmű és a Somos Alapítvány közösen alapította. Azon kutatókat díjazza, akik
kiemelkedő érdemeket szereztek Magyaror
szágon vagy Magyarország érdekében az
atomenergia-kutatás
és a nukleáris biztonság területén végzett
munkájukkal. A díj –
amelyet az 1943-ban
Nobel-díjjal jutalmazott Hevesy Györgyről
neveztek el – célja ezen erőfeszítések, a nukleáris biztonság megőrzése, fejlesztése terén elért
eredmények elismerése.
A Magyar Tudományos Akadémián Barnabás
Beáta, az MTA főtitkárhelyettese, Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója,
valamint a „Somos Alapítvány a védelmi és biz-

tonsági oktatásért és kutatásért” képviseletében
Solymosi József professzor adta át a díjat.
A díj kuratóriuma idén Zagyvai Pétert, a BME
Nukleáris Technikai Intézetének munkatársát,
valamint Tóth Jánost, az MVM Zrt. nukleáris biztonsági kabinetvezetőjét, a Paksi Atomerőmű
Biztonsági
Főosztályának volt
vezetőjét jutalmazta.
Tóth János az atomerőmű munkavállalójaként több mint 35
éves pályafutása alatt
mindvégig a nukleáris biztonság szempontjából
fontos területeken tevékenykedett. 1980 óta állt
a társaság alkalmazásában, 1999-től a Biztonsági
Főosztályt vezette. 2015 áprilisától az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatóját
támogató Nukleáris Biztonsági Tanácsadó Testület vezető pozícióját tölti be.
Tóth Márton

Fotó: Vincze Bálint

A nukleáris biztonság elismerése
Az első falatok

Országjáráson a paksi ürge
A Magyar Természettudományi Múzeumban nyílt meg
Vincze Bálint újabb fotókiállítása május 28-án, ami „Az év
emlőse 2015 – az ürge” projekt keretében mutatja be ennek
a vicces, de csak ritkán látható kis emlősnek az életét.
A Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső programja ál
tal szervezett események egyik kulcsszereplője Vincze Bálint
a paksi ürgék életét egészen közelről bemutató fotókiállítása,
amelynek egyik darabja a 33. Magyar Sajtófotó Kiállításon a 3.
helyezést érte el „Természet és tudomány (egyedi)” kategóriá
ban. Az ürge lett az év emlőse 2015-ben, amelynek apropóján
közelebbről is megismerhetjük ezt a fokozottan védett, nagy
természetvédelmi értékű rágcsálót.
Vincze Bálint, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tipográfusa
és fotósa hosszú évek óta készít képeket az atomerőmű kör
nyezetének gazdag élővilágáról, többek között a paksi Ürge
mező lakóiról is. Képeit már a világ számos pontján bemu
tatták, nyomtatásban pedig a harmadik exkluzív fotóalbuma
készült el. 
Folytatás a 2. oldalon
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A nukleáris energia és az üvegházgáz-kibocsátás megtakarítása az EU-ban
Az atomenergia jelentősen hozzájárul az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. Az Európai Unió (EU) jelenlegi atomerőmű-flottájának működése 679 megatonna (Mt) szén-dioxid-kibocsátás megtakarítását eredményezi ahhoz képest, ha nem lennének atomerőműveink és a termelésüket főként fosszilis
tüzelőanyagokkal kellene helyettesíteni őket. Ez a megtakarítás 449 megatonnát tesz ki ahhoz képest, ha az atomerőműveket leállítanánk, és más energiaforrásokból
fedeznénk áramszükségletünket a jelenlegi (2012) energiamix arányában. Összehasonlítva, az utóbbi érték nagyobb, mint a világ összes országának a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátáscsökkentése (446 Mt).
Az üvegházgáz (ÜHG) növekvő kibocsátásának követ
keztében megfigyelhető klímaváltozás a legnagyobb
környezeti veszély, amellyel a világnak ma szembe kell
néznie. A légköri ÜHG-koncentráció csökkentésére való
törekvés nemzetközi szinten napirenden van, a Kiotói
Jegyzőkönyv aláírása után idén Párizsban lesz lehetőség
új kibocsátáscsökkentési megállapodás megkötésére.
Az energiaszektor az üvegházgáz-kibocsátások első
számú felelőse, ezért az Egyesült Nemzetek tagállamai
a globális klímaváltozás hatásainak mérséklése során
főként az energiatechnológiákra, ezen belül az áramter
melésre összpontosítják figyelmüket. A kis kibocsátású
energiaforrások – az atom és a megújulók – meghatáro
zó szerepet játszhatnak a kibocsátások csökkentésében.
Az EU a gazdaság 80-95%-os dekarbonizációját tervezi
2050-re. A cél eléréséhez alkalmas eszköz lehet az atom
energia részarányának növelése, amely emellett hozzá
járulna az energiabiztonsághoz és versenyképes árak
kialakításához is. Az atomenergia szerepének megíté
léséhez a globális éghajlatváltozás elleni harcban hasz
nos tudás lehet a kibocsátások összehasonlító vizsgálata
és annak ismerete, mennyiben járul hozzá jelenleg az
atomenergia az üvegházgáz-kibocsátások csökkentésé
hez.
A nukleáris energiatermelés nem jár közvetlen üveg
házgáz-kibocsátással, de van kibocsátás az üzemanyag
bányászata és dúsítása, az erőműépítés, a kiégett fűtő
elemek és melléktermékek elhelyezése, a hulladék
kezelés és az erőművek leszerelése során. A megújuló
energiaforrások sem bocsátanak ki üvegházgázokat az
energia termelésekor, de az eszközök előállítása és az
építés már nem emissziómentes, valamint a szükséges
háttérkapacitások működtetése következtében is nagy
mennyiségű CO2 kerül a légkörbe. Életciklus-analízis
eredményeként kimutatták, hogy a teljes nukleáris cik
lus kibocsátása 16 gCO2/kWh körül van, ami nagyság
rendileg azonos a megújuló energiaforrások kibocsátá
saival, míg a legkörnyezetszennyezőbb szénerőművek

kibocsátása átlagosan 1001 gCO2/kWh, ezen belül a szállítási üvegházgáz-kibocsátásának háromnegyede
(894 Mt) volt 2012-ben és több, mint az EU öt legna
ligniterőműveké még sokkal több.
A nukleáris ipar üvegházgáz-megtakarításának becs gyobb népességgel rendelkező országának (Német
lésekor a Foratom szakemberei úgy számoltak, hogy az ország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország,
atomenergiát leginkább fosszilis energiaforrásokkal Egyesült Királyság és Lengyelország) összes szállítóesz
lehetne kiváltani, alaperőmű-üzemmódra ezek alkal közének szén-dioxid-kibocsátása (637 Mt).
Az első forgatókönyv szerint az európai atomerő
masak, a megújulók erőltetett fejlesztése a problémát
a technológia mai fejlettségi szintjén nem oldaná meg. művek által évente megtakarított 449 megatonna ki
Azonban minden valószínű opciót figyelembe véve a bocsátás csaknem egyenlő az EU-nak a Kiotói Jegy
szakemberek két hipotetikus esetre
számolták az atomenergia helyettesí
tését: 1. arányosan megnövelve az ös�
szes többi energiaforrás részesedését,
2. csak a szén-, olaj- és gázerőművek
részesedését növelve meg.
A kalkuláció eredményei szerint
amennyiben az EU áramtermelésének
27%-át adó atomenergiát kiváltanánk
más, jelenleg is használatos energiák
kal, az energiamixben jelenleg elfoglalt
számarányuk alapján, akkor az EU ös�
szes villanytermelő erőművének ki
bocsátása a jelenlegi 1268 Mt-ról 1717
Mt-ra nőne. Ez azt jelenti, hogy az eu
rópai energiaipar 35%‑kal, 449 mega
tonnával több szén-dioxidot bocsátana
Forrás: NEÜ, NAÜ, Világenergia Tanács, Eurostat
ki, ha nem lennének atomerőműveink.
Ha a második forgatókönyv szerint csak a szén-, zőkönyvben a 2008–2012-re vállalt 446 megatonna
olaj- és gázerőművek részarányát növelnénk meg az CO2-kibocsátás-csökkentésével. A Nemzetközi Atom
atomenergia kiváltásakor, és a megújulók részaránya energia Ügynökség adataival számolva, amennyiben a
változatlan maradna, akkor az európai erőműpark kibo világ 440 atomreaktorát egyenlő arányban helyettesíte
csátása 1268 megatonnáról 53%-kal 1946 megatonnára nénk fosszilis és megújuló energiákkal, akkor a kibocsá
nőne. Vagyis az atomerőművek nagy valószínűség sze tás 2100 megatonnával nőne. Ez a teljes kiotói ÜHG-ki
rint évente 679 megatonna CO2-kibocsátást takarítanak bocsátás-csökkentési vállalásoknál négyszer több.
Forrás:
http://www.foratom.org/publications/topimeg csak Európában.
Összehasonlításként megjegyezhető, hogy a 2. for cal-publications/8645-nuclear-energy-ghg-avoidanSzerbin Pável
gatókönyv szerinti 679 megatonna üvegházgáz-kibo ce-in-the-eu-2015/file.html 
csátás megtakarítása valamivel több, mint az EU összes

Országjáráson a paksi ürge
Folytatás az előző oldalról
Legfrissebb munkája az „Ürge mese” című verses
fotómesekönyv, amely a paksi ürgék mindennapjain keresztül mutatja be a természet értékeit
és az évszakok változását. Az „Év emlőse 2015 –
az ürge” szabadtéri fotókiállítás a Balatonnál debütált, most a Bükki Nemzeti Parkban, majd az
Aggteleki Nemzeti Parkban folytatódik.
Az ürge természetvédelmi oltalom alatt álló, fokozottan védett rágcsáló (értéke negyedmillió
forint), amely évente csak egyszer szaporodik.
Bár kolóniában élnek, mégis minden egyednek
külön föld alatti járatrendszere van. A nyílt, kimondottan rövid füvű területeken keresik táplálékukat, ami elsősorban magvakból és más
növényi részekből áll, de a tücsköket, cserebogarakat és más ízeltlábúakat is előszeretettel elfogyasztják. – Korom ellenére fiatal természetfotós
vagyok – nyilatkozta Vincze Bálint. – Alig nyolc
éve fényképezem városom szűkebb és tágabb
környezetének természeti csodáit. Lencsevégre
kapok mindent, ami szép, de legkedvesebb vis�-

szatérő témám az ürge. Miért? Nem tudom, bár
sokszor kerestem rá a választ. Lehet, hogy játékossága az, ami elvarázsol. Mérete alig arasznyi,
de nekem ő mégis egy óriás. Nem véletlen, hogy
fényképezéséhez sokszor használom a nagy látószögű és halszemobjektíveket.
Rio de Janeirótól Prágán, Moszkván, Szentpéterváron át Bécsig csodálhatták meg egyedi látásmódú, gyönyörű természetfotóit az érdeklődők.
Fényképezte már a szibériai tajga, sőt az északi
sarkkörön túli tundra tájait, ritka fajait is, mégis
legkedvesebb témái az ürgék maradtak.
Ezekből látható első ízben mintegy 130 olyan
felvétel a most megnyílt tárlaton, amelyek által
szinte közvetlen közelségbe kerülhetünk az idei
„Év emlősének” választott, fokozottan védett ürgékhez.
A kiállítást dr. Kalotás Zsolt nemzetközi hírű természetfotós, a Magyar Természetfotósok Szövetségének alapító tagja nyitotta meg.

Wollner Pál

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség:
elkötelezettek a magyar szakemberek
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) nukleáris
biztonsági és sugárvédelmi szakértőkből álló missziója a közelmúltban felülvizsgálta az atomenergia hazai alkalmazását felügyelő hatósági rendszert. A misszió megállapította,
hogy a magyar szakemberek erősen elkötelezettek az ország
nukleáris programja és a különféle radioaktív anyagokkal
kapcsolatos alkalmazások szigorú felügyelete mellett.
Magyarország kihívások előtt áll, beleértve az érintett hatósá
gok közötti feladat- és hatáskörmegosztás átfogó átalakításának
befejezését, a felügyeleti hatósági rendszer tényleges független
ségének biztosítását – állapította meg a vizsgálat. Greg Rzent
kowski, a NAÜ Nukleáris Létesítmények Biztonsága Divíziójá
nak igazgatója elmondta, hogy Magyarország az IRRS-misszió
meghívásával bizonyította a nukleáris biztonság iránti erős
elkötelezettségét. „A felülvizsgáló csoport teljes körű együtt
működést, nagyon nyitott és átlátható hozzáállást tapasztalt a
magyar partnerek részéről a hatósági, műszaki és szabályozási
kérdések megvitatásában” – mondta, kiemelve, hogy Magyar
ország úgy döntött, a végleges jelentést a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé teszi.
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A C15 projekt – Összefüggések az üzemidő-hosszabbítással
2015-ben a Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése a 4,7%-os átlagdúsítású gadolíniumtartalmú üzemanyag-kazetta, valamint az alkalmazásával
megvalósítható 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése. A feladat végrehajtására létrehozott projekt „hivatalos” megnevezése: 15 hónapos Üzemelési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt. Az atomerőmű szakmai gárdája röviden csak C15 projektként emlegeti. Ebben a megnevezésben a C betű a ciklusra, a 15-ös
számjegy pedig a 15 hónapra utal. A sokrétű fejlesztést lapunk egy cikksorozattal szeretné bemutatni, amelynek mostani témáját Rátkai Sándor Imre, az Öregedéskezelési Osztály vezetője segítségével járjuk körül.

Fotók: Bodajki Ákos

– Melyek azok az alapvető szempontok, körülmények, amelyek révén összefüggésbe kerül a C15 projekt
az üzemidő-hosszabbítással?
– Három tényezőt emelnék ki: (1) a C15-ös kam
pányok miatt megváltoznak/-hatnak a berendezéseket
és építési szerkezeteket érő
terhelések, (2) az idősza
kos ellenőrzési programok
(IEP) vizsgálati ciklusának
növekedése (általánosság
ban: 8-ról 10 évre), amely
a berendezések és építési
szerkezetek állapotának ér
tékelési gyakoriságával függnek össze, és ezek együttes
hatása befolyásolhatja (3) a szerkezeti anyagok „káro
sodását”, vagyis az öregedést. Ezeket a tényezőket az
üzemidő-hosszabbítás engedélyeztetése során is szám
ba vettük, és előrevetítettük az üzemidő kiterjesztésé
ből származó hatásokat a Korlátos Időtartamra Érvé
nyes Biztonsági Elemezések (KIBE) aktualizálásánál,
illetve az öregedéskezelés műszaki programjainak a
kidolgozása során. A C15 vonatkozásában is ezeket a
szempontokat és a vonatkozó dokumentációkat kellett
vizsgálnunk, módosítanunk az új körülmények figye
lembevételével. Igazolni kellett, hogy a ritkább vizs
gálatok, ellenőrzések mellett is biztosított a meghos�

szabbított üzemidőre korábban feltételezett berendezés
állapotok fenntartása.
– Milyen feladatok fakadnak a fentiekből a projektre,
illetve az általad vezetett Öregedéskezelési Osztályra nézve?
– Az előző kérdésre adott válaszból kitűnik, hogy
nem teljesen új feladatokat kellett megoldani. A beren
dezéseket és építési szerkezeteket érő új terheléseket és
hatásokat elemeztük, valamint ezek figyelembevételé
vel a KIBE-számításokat aktualizáltuk, kiterjesztettük.
Többek között elemeztük a megváltozó blokkindítás/
leállítás, nyomáspróbák száma, valamint az új aktívzó
na-konfiguráció okozta reaktortartályt érő sugárterhelés
megváltozásából származó hatásokat is.
Ezek az elemzések azt is igazolták, hogy a C15 beveze
tése nem kizárólag csak gazdasági előnyt jelent az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. számára, hanem kedvező hatás
sal van a berendezések élettartamára nézve is. Ugyanis
a főjavítások közötti idő növelése (a berendezésbontások
számának csökkenése), a zóna új konfigurációja, a nyo
máspróbák számának csökkenése kedvezően hat a be
rendezések kifáradására, élettartamára. Mindezen elem
zések megmutatták, hogy a C15 bevezetése lehetséges,
és az üzemidő-hosszabbítás szempontjából semmilyen
területen nem eredményez a korábban kapott elemzési
eredményeknél kedvezőtlenebb állapotot.

Az Öregedéskezelési Osztály számára további kiemelt
feladatot jelentett az öregedéskezelési programok tar
talmi és formai felülvizsgálata. Tételesen megvizsgáltuk
annak megengedhetőségét, hogy az eddig 12 havonta el
végzett tervezett ellenőrzésekre három hónappal később
kerül sor a berendezések öregedés szempontjából kriti
kus szerkezeti helyeinél.
– Milyen készültségi fokon vannak jelenleg az általad
menedzselt feladatok?
– Az osztályunk által kezelt előkészítő munkák véget
értek. Ezek elősegítették a C15 átalakítást megalapozó
műszaki dokumentáció elkészítését és hatósági bead
ványozását. További konkrét feladatokat a hatósági en
gedélyezési folyamat „kiszolgálása” jelent majd, amen�
nyiben az OAH a KIBE-elemzések felülvizsgálatánál
kiegészítéseket vagy további elemzéseket vár majd el.
Szintén feladatot jelent a C15 szempontja szerint át
dolgozott öregedéskezelési programok kiadása, amely
nél más, pld. működési tapasztalatok, nemzetközi
együttműködés (NAÜ IGALL, EPRI, NUGENIA stb.)
során megismert tényeket, elvárásokat, műszaki tudást
is figyelembe veszünk, és a programokat idén júniusban
új verzióban kiadjuk. Így a közel 200 darab öregedés
kezelési program új változata egyaránt kiszolgálja majd
az üzemidő-hosszabbítás és a 15 hónapos kampány igé
nyeit is. 
Prancz Zoltán

Nukleáris létesítmények körüli önkormányzatok konferenciája Pakson

A rendezvényt Roland Palmqvist, a GMF elnöke, vala
mint Dohóczki Csaba, a GMF alelnöke nyitotta meg, kö
szöntve a Spanyolországból, Svédországból, Hollandiából,
Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából
érkezett meghívottakat, Süli János, Paks polgármestere
pedig a város nevében üdvözölte a megjelenteket. A kül
földi vendégek mellett az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
az MVM Paks II. Zrt., a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
(RHK) Kft., valamint az erőmű körüli települések polgár
mesterei és a társulások – a Társadalmi Ellenőrző, Infor
mációs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, az
Izotóp Tájékoztató Társulás, a Társadalmi Ellenőrző Tájé
koztató Társulás, továbbá a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
– képviselői vettek részt az eseményen.
Kádár Andrea Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisz
térium energiaügyekért felelős helyettes államtitkára ar
ról beszélt, hogy Magyarország hosszú távon támaszko
dik az atomenergia felhasználására energiaellátásának

biztosításában, s ennek érdekében a kormány fontosnak
tartja, hogy a képviseleti demokrácia, az áttekinthetőség
és a felelős döntéshozatal érdekében az önkormányzatok
képviselőit is bevonják az atomenergiával kapcsolatos
kérdésekbe és a döntéshozatal folyamataiba. Bemutatta
az energiapolitikát meghatározó nemzetközi és hazai té
nyezőket, továbbá ismertette a Nemzeti Energiastratégia
célrendszerét, amelynek elsődleges feladata az ellátásbiz
tonság megteremtése, a versenyképesség és fenntartható
ság biztosítása.
Cziczer János, a Paksi Atomerőmű üzemviteli igazgató
ja az erőmű tevékenységét, a villamosenergia-termelést és
-felhasználást, a teljesítménynövelést, az üzemidő-hos�
szabbítást, a kapacitásfenntartást, és a környezetvédelmi
szempontokat mutatta be. Kiemelte a biztonságos üze
meltetés fontosságát, ismertette a nemzetközi biztonsági
felülvizsgálatokat és a vállalat társadalmi felelősségválla
lását.
Paks II. részéről Horváth Miklós törzskari igazgató
ismertette a nukleáris kapacitás hosszú távú fenntartása
mellett szóló érveket, beszélt arról, hogy az új blokkok
építése nem csupán gazdaságilag megalapozott, hanem
ezek révén csökkenthető az energiapiac importaránya, a
szén-dioxid-kibocsátás, és növelhető az ellátásbiztonság.
Ezt követően rátért a megvalósítás keretrendszerére és
finanszírozásra, majd ismertette az új blokkok főbb mű
szaki paramétereit. Elmondta, hogy 11 600 műszaki köve
telménynek kell megfelelni, s mintegy 6500 engedélyt kell
megszerezni az előkészítés és építkezés során. Bemutatta
a projekt legfontosabb mérföldköveit: 2015-től a műsza
ki tervezés, 2017-től a kiviteli tervezés, 2018-tól az építés,
gyártás, szerelés, 2024-től az üzembe helyezés a terv.

Az RHK Kft. képviseletében dr. Kereki Ferenc ügy
vezető igazgató a radioaktívhulladék-kezelés program
járól beszélt, és bemutatta a témához kapcsolódó ön
kormányzati társulásokat. Ezek elnökei, valamint az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Paks II. és az RHK Kft.
kommunikációs vezetői konkrét példákon keresztül mu
tatták be tevékenységeiket. A konferencia második nap
ján üzemlátogatás szerepelt a programban. A résztvevők
megtekintették a Karbantartó Gyakorló Központot, az
atomerőművet, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját és
a bátapáti radioaktívhulladék-tárolót.

Sipos-Szabó Csilla

Vendégeink voltak
A Pécsi Tudományegyetem Visszatérés Alapítvány
munkatársai

Fotó: Bodajki Ákos

Fotó: Bodajki Ákos

Közel 100 fő vett részt a Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Csoportja (GMF) éves konferenciáján, amelynek Paks adott helyszínt június elején. Az esemény
központi témája az atomenergia mint reális jövőbeli lehetőség, valamint a lakossági kapcsolatok kérdései voltak.

Farkas Bertalan magyar, Vladimir Dzsanibekov orosz,
Georgi Ivanov bolgár, és Hermaszewski Miroslaw lengyel
űrhajós az atomerőműben
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Atomenergetikai Múzeum
A tudomány és az irodalom találkozása

A legkisebbek a múzeumban

Újabb óvodai csoport fogadásával, sikerrel
folytatódott az Atomenergetikai Múzeum
programsorozata, amelynek keretében játékos módon ismerhetik meg a gyerekek az
atomerőművet és a múzeumot.
A Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodájának nagycsoportosai vették birtokba
az Atomenergetikai Múzeumot május 22-én
délelőtt. Az ovisok lelkesen vetették bele magukat a játékos feladatokba.
A foglalkozás egyrészt megismerteti a kicsikkel a közvetlen környezetükben működő
atomerőművet, másrészt betekintést enged
egy múzeum életébe.

A másfél órás, interaktív
program három részből állt.
Az első fél óra az erőművet
ábrázoló óriáspuzzle kirakásával
kezdődött. Nagyméretű memóriakártyák és korabeli fotók segítették a könnyed ismeretterjesztő beszélgetést, ahol a téma
az erőmű építése, működése és
környezete. Beszélgetés közben
az építkezéssel kapcsolatos műtárgyakat is (belépők, zászló, sisak) kézbe vehettek a gyerekek.
A program második része kézműves-foglalkozás: a hallottak alapján dekorgumik, filcek
és ragasztók segítségével folyamatábrát készítettek arról, hogy hogyan jut el az áram a háztartásokba.
Az utolsó rész a múzeum felfedezése köré
épült. A kicsiknek lehetőségük volt kipróbálni a
nagyberendezéseket, megismerni a múzeumot
egy tárgykereső játék segítségével.
Az elkészült műveikkel elégedett ovisok búcsúzáskor apró ajándékot is kaptak.

Faragó Szandra

A múzeum mint a felnőttkori tanulás színtere – így lehet a legtömörebben összefoglalni azt a tanácskozást, amelynek a baranyai
megyeszékhely adott otthont május 13-án. Az országos összejövetelen részt vettek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeumának (AEM) munkatársai is.

Fotó: Bodajki Ákos

Tudománytörténeti kuriózum ez a fotó,
hiszen olyan személyek vannak rajta,
akik hosszú munkásságuk ideje alatt so
kat tettek az atomenergia társadalmi elis
mertségéért, a Paksi Atomerőmű elfogad
tatásáért.
Balról jobbra haladva: Tóth Eszter világ
hírű fizikatanár, több tankönyv szerzője.
Középiskolai tankönyveit több nyelvre le
fordították. Nagyrabecsülése jeléül még
Teller Ede is felkereste a tanárnőt és ta
nítványait egy mátraderecskei fizikaórán
1994-ben.
Marx György professzor, akadémikus,
Kossuth-díjas fizikus, a Disputa szobor

parkunk ötletadója, aki
személyesen hozta paksi
üzemlátogatásra tanítvá
nyait.
Pónya József, az atomerő
mű legendás vezérigazgató
ja, az atomerőmű külföldi
és hazai szakmai elfoga
dottságának megalapozója.
Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas és
József Attila-díjas költő, több mint ötven
kötetnyi könyv szerzője, a hazai líra iskola
teremtő képviselője.
Itt megállt a tudományunk, nem ismerjük
ezt a férfit! Jó lenne, ha valaki azonosítani
tudná!
Kováts Balázs főmérnök, az ESZI alapító
igazgatója, a Tájékoztató és Látogatóköz
pont megálmodója és létrehozója.
Sajnos a fotó készítője sem ismert. Örülnénk,
ha valaki információval szolgálna (elérhetőség: Beregnyei Miklós üzemtörténész, tel.:
75/507-431, e-mail: beregnyei@npp.hu).-beri-

Múzeumandragógiai
konferencia Pécsett

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-Fejlesztési Kara, valamint a Pulszky Társaság szervezésében megtartott
egész napos eszmecserére kétszáznál is több múzeumi szakember
jött el. A résztvevők délelőtt plenáris ülésen hallgattak meg számos
előadást a múzeumandragógiáról (aktív korú felnőtteknek szóló
múzeumi ismeretterjesztő programokról), e tudományterület nemzetközi vetületéről vagy éppen az örökségközvetítés filozófiájáról.
Délután kerültek sorra a szekcióülések, a résztvevők hét csoportban folytatták munkájukat.
Az AEM közművelődési szakembere, Ruff Ferenc és Bodajki Ákos
A múzeumok növekvő szerepvállalása a felnőttek számára szervezett múzeumi programok tükrében – specifikus célcsoportok
és társadalmi feladatok elnevezésű szakcsoportban foglalt helyet.
Előbbi kollégánk mutatta be az AEM antropagógiai programjait (ez
összefoglaló kifejezés, amely a múzeumpedagógiát – óvodásoktól az iskolásokig –, a már említett múzeumandragógiát, valamint
a legidősebb korosztály tagjait megszólító múzeumgerontagógiát
foglalja magába) vázolta hallgatóságának. A mintegy negyedórás
előadásban számos fotó szolgált illusztrációként az AEM-ben folyó
szakmai munkáról, programokról. Az óvodáscsoportok kézügyesség-fejlesztő foglalkozásaival kezdődően az iskolások számára szervezett rendhagyó fizikaórákon és a múlt ősszel nagy sikerrel futott
fesztiválprogramokon át a még tervfázisban lévő „Az uránérctől a
villamos áramig” című tudományos ismeretterjesztő rendezvényig
a teljes atomenergetikai paletta megjelent a kivetítőn. A társadalmi szerepvállalásra alkalmazott példák talán legjobb eleme pedig
a középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek szánt játékos csapatépítés lehet a közeljövőben. Érdekes terv a híres természettudós, Teller
Ede által az egyik paksi útján használt zongora megszólaltatásának
ötlete is, mint ahogy az is, hogy akár a Pro Artis Művészeti Iskola
házi zongoraversenyének színhelyéül is szolgálhatna az Atomenergetikai Múzeum.
A szakmai nap zárásaként a résztvevők megismerkedhettek a Janus Pannonius Múzeum programjaival és kiállításával.

Vöröss Endre

Az ESZI villamosipar és elektronika ágazatának 10.
évfolyamos diákjai érkeztek kihelyezett fizikaórára
június 3-án az Atomenergetikai Múzeumba. A prog
ram első részében Krizsán Árpád, az ESZI fizikataná
ra tartott kísérleteket az atomfizikára fókuszálva, ezt
követően Juhász László labortechnikus mutatta be

az atomerőműben használt irányítástechni
kai mérőműszereket, valamint az új digitális
technológiákat. Zárásként a diákok a múze
um bejáratánál megtekinthették az atomerő
mű új, 12 tonnás, 270 lóerős, sugárárnyékolt
járművét, a Komondort.

Fotó: Bodajki Ákos

Új középiskolai programmal várta a diákokat
az Atomenergetikai Múzeum
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Zöldalma program díjkiosztó ünnepsége

A fesztivál nemcsak a zenéről, az ételekről, a borokról, hanem a testvérvárosokkal létesített kapcsolatok ápolásáról is szól – emelte ki Süli János, Paks polgármestere a 23.
Gastroblues Fesztivál sajtótájékoztatóján, ahol újságírók, zenészek, a támogatók és a
testvérvárosok képviselőinek jelenlétében ismertették az idei, nagyszabású programot.

Az „Együtt a Parlagfű ellen” Alapítvány Zöldalma programja 2003-ban indult útnak,
célja az ifjúság környezet- és egészségtudatos nevelésének erősítése. A program az
egész tanévre nyújt változatos és izgalmas kihívásokat, időrendje pedig a tanév rendjéhez igazodik.

Immáron a 23. Gastroblues Fesztivál
sajtótájékoztatóját tartották május 28án. Ezúttal – a megszokott környezet
ből kilépve – a budapesti Petőfi Csar
nok adott otthon a rendezvénynek. A
fesztivál nemcsak a zenéről, az ételek
ről, a borokról, hanem a testvérváro
sokkal létesített kapcsolatok ápolásáról
is szól – emelte ki Süli János, Paks pol
gármestere. A szoros együttműködést
és a rendezvény fontosságát ezúttal is
mindenki kihangsúlyozta, hozzátéve,
hogy a szervezők a jótékonyságot idén
is kiemelt kérdésként kezelik.
Gárdai György és stábja töretlen lel
kesedéssel szervezi a négy helyszínre a
harminc koncertet. A fellépőket tekint
ve biztosra mennek, július 3–5. között
Paksra látogat: Beth Hart, a Carl Ver
heyen Band, a Martin Barre Band, Póka Egon, Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, Török
Ádám, Varga János, Keresztes Ildikó, Tóth Vera és még sokan mások. Idén a női elő
adóké lesz a főszerep Pakson. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

Sokat tudnak a baranyai diákok
a radioaktivitásról
Tojástartó, stopperóra, Lego-robotok, szélkerék és pogácsa – nem tipikus
hozzávalók egy tanulmányi versenyhez, most azonban ezek teremtettek
jó hangulatot a Baranya megyei Hetvehelyen. A településen tizenegyedik
alkalommal rendezték meg a Niels Bohr vetélkedőt a környékbeli általános iskolák hetedik és nyolcadik évfolyamos diákjai számára. A tanulók fizikából és kémiából, illetve a radioaktívhulladék-tárolás témájából
mérték össze tudásukat, egyénenként és csapatszinten is.
A versenyt idén is a Radioaktív Hulla
dékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. (RHK Kft.), illetve a Nyugat-Me
cseki Társadalmi Információs Társu
lás (NYMTIT) szervezte és támogat
ta. A hagyományos tudáspróbán az
NYMTIT kilenc településének négyfős
diákcsapatai vettek részt, a tudomá
nyos tesztet játékos feladatok és a pé
csi Leőwey Klára Gimnázium diákjai
nak tudományos bemutatója követte.
Az RHK Kft. munkatársainak köz
reműködésével megtartott verseny
első helyét idén a helyi, hetvehelyi
általános iskola diákjai nyerték el,
legyőzve a négyszeres győztes Boda
csapatát. A nyertesnek járó vándor
serleg így most egy évig Hetvehelyen
marad, de természetesen egy „örök”
kupát is kapott a kiemelkedő teljesít
ményű négyes.

A csapatok gond nélkül rakták ki az
RHK Kft., az NYMTIT munkájához,
illetve a radioaktivitáshoz kapcsolódó
szavakat, pingponglabdákra írt betűk
segítségével a kikészített tojástartókba,
többségük pedig ügyesen megoldotta a
kiégett üzemanyag kezeléséről és táro
lásáról szóló filmhez kapcsolódó tesztet
is. A pécsi gimnazisták fizikai kísérle
tei, interaktív bemutatói és a szenzo
rokkal szerelt Lego-robotok nem csu
pán érdekességként, hanem a verseny
részeként szerepeltek: a versengő né
gyesek a hallott ismeretek alapján egy
totót is kitöltöttek. A rendezvény végén
minden csapatot megjutalmaztak az
RHK Kft. munkatársai. A tudomány
ban is jártas négyesek közül a helyiek
után második lett a bodai diákok csa
pata, a harmadik helyen pedig a heles
fai tanulók végeztek.

Fotó: „Együtt a Parlagfű ellen” Alapítvány

Gastroblues 23.

A programsorozat 7 állomásból áll: őszi
és tavaszi virágosítás, télapó- és nyusziváró a sóbarlangban, kupakgyűjtés,
környezetvédelmi vetélkedő, illetve focimérkőzés. Az egyes állomásokon minden részt vevő kisgyermek ajándékban
részesül, illetve pontokat kapnak az iskolák, amelyeket a programsorozat végén
összeadnak, és így alakul ki a helyezések
végső sorrendje.
Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány 2015. június 2-án tartotta a Zöldalma program díjkiosztó ünnepségét az
alapítvány székhelyén. A 2014/2015-ös
tanévben négy paksi iskola mellett a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola németkéri és pusztahencsei tagintézménye is
részt vett a programban.
Az idei évben a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium végzett az
első helyen, nyereményük egy 120 000 Ft
értékű sportszervásárlási utalvány, má-

sodik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
ők egy 100 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt, a harmadik Paksi Bezerédj
Általános Iskola egy 80 000 Ft értékű
sportszervásárlási utalványt, a negyedik
Deák Ferenc Általános Iskola egy 60 000
Ft értékű sportszervásárlási utalványt,
az ötödik II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola németkéri tagiskolája egy 40 000
Ft értékű sportszervásárlási utalványt, a
hatodik II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pusztahencsei tagiskolája pedig egy
20 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt vihetett haza. Az alapítvány ös�szesen 420 000 Ft értékben jutalmazta
az iskolákat.
A programok megvalósulását iskolai
koordinátorok segítették egész tanéven
át, akik az aktív részvételért virágcsokrot
és könyvutalványt vehettek át.
A díjkiosztó után a gyerekek a Hangoló Színház előadását nézhették meg.

Fenntarthatósági nyílt nap
az atomerőmű bázisiskolájában
Diáknapot szervezett az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI)
diákönkormányzata május 20-án. Ezen a napon tartották a Szemléletformáló elnevezésű projekt zárórendezvényét is, amit beépítettek a diáknap
programjába.
A nyílt nap keretében bemutatták a nemrégiben elkészült beruházások ered
ményeit, és változatos programokkal készültek a fenntarthatóság témakörében.
Érdekes előadások, tudáspróba nyereményekért, kerékpáros ügyességi verseny,
hulladékból használati tárgyak készítése is szerepelt a programban. A résztve
vők 9. és 11. évfolyamos diákok és a nem végzős szakképző évfolyam diákjai
voltak. 14 helyszínt kellett bejárniuk az osztályoknak, ahol játékos, sportos vagy
szellemi feladatokat oldottak meg. Szabó Béla, az intézmény igazgatója elmond
ta, hogy a helyszínek az iskolában és a város különböző pontjain voltak, például
a Duna korzón, a KRESZ-parkban vagy a Piactéren.
Utolsó helyszínként a Sárgödör tér szerepelt, ahol az osztályok szakácsai főző
versenyen mérték össze a tudásukat, és a jól sikerült „végtermékeket” közösen
fogyasztották el. 
Orbán Ottilia
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Sport
Örökös kajakos
Boros Gergely kajakos májusban lett az ASE örökös bajnoka. Világ- és Európa-bajnok, 2008-ban tartalékként az olimpián is részt vett. Felnőtt pályafutása alatt végig válogatott volt, tavaly ezüstérmet nyert a vébén kajak kettes 500 méteren, idén gőzerővel készül a világbajnokságra. Pakson él feleségével és kétéves kislányukkal.
– Egy sportoló élete edzőtáborokból,
versenyekből áll. Te, mint családos ember,
ezt hogy tudod összeegyeztetni?
– A felkészülés alapozás részét, ősztől a
vízre szállásig, Pakson végzem, majd utá
na jön egy kicsit nehezebb rész a szezon
ban. Szinte végig ingázom Paks és aközött,
ahol épp a csapatom edz, ami leginkább
Dunavarsány vagy Szeged. Előfordul, hogy
1-1 napra viszem magammal a családot is.
Csak a verseny előtt maradok a táborok
ban, szerencsére nem ott élem az életemet.
– Ha elmentek külföldre versenyre vagy
táborba, van lehetőséged körbenézni, kimozdulni a sportolói közegből?
– Táborokban a hosszabb kint töltött
idő miatt van lehetőség körülnézni a pi
henőnapokon, ez feltöltődést, kizökkenést
is jelent a monotonitásból. Versenyen csak
a pálya, illetve a szálloda a „látványosság”.
A versenyek előtt nem mászkálunk, utána
pedig már jövünk is haza, szóval nem na
gyon van olyan üresjárat, amikor lehetne
turistáskodni.
– Hány országban jártál? Melyik a kedvenc versenypályád?
■ Közgyűlést tartott az Atomerőmű SE,
amelyen elfogadták az idei költségvetést, illetve új felügyelőbizottságot (dr.
Török Erzsébet elnök, Juhász Sándor,
Kovács András Béla) választottak. Örökös tag lett Szinger Csaba gazdasági
szakember, az örökös bajnoki címet Boros Gergely kajakos érdemelte ki.

– Uhh, ezt még így nem számoltam
össze. Körülbelül 17 országban voltam
hosszabb-rövidebb ideig. A kedvenc ver
senypályám a szegedi Maty-ér. Nincs an
nál jobb érzés, mint hazai közönség előtt,
a világ egyik, ha nem a legjobb pályáján
versenyezni.
– 31 éves vagy. Mit gondolsz, most
vagy 10 éve voltál jobb kajakos?
– Úgy gondolom most. Az évek során
voltak szituációk, amik ismételték magu
kat, de évről évre rengeteg új dologgal is

■ Az ASE csapata szerezte meg
a bronzérmet a bajnokságban,
miután legyőzte a Soproni Sördögöket. Az arany Szolnokra, az
ezüst Kecskemétre került. Távozik
posztjáról a szakvezető, Dzunics
Braniszlav, aki 2013 óta dolgozik
Pakson.

találkoztam a sportban. Voltak mélypon
tok is a pályafutásom során, amelyekből
sokat tanultam. Ezek miatt szerintem ru
tinosabb és tapasztaltabb lettem, maga
biztosabban tudok rajthoz állni, ideges
séget már nem nagyon érzek magamon
egy-egy rajt előtt.
– Mire kell odafigyelned, hogy topon
maradj?
– A táplálkozás nagyon fontos, mivel a
test „üzemanyaga”, és nem mindegy, hogy
milyen minőségű anyaggal töltjük meg.
Személy szerint glutén-, tej- és cukor
mentesen eszem lassan két éve. Az idén
egy ételintolerancia-vizsgálat után még
szűkült is a kör. Ez is hozzájárul a jobb
regenerációhoz, mivel olyan ételeket fo
gyasztok, amelyek nem terhelik a szerve
zetemet. Ezen túl fontos még a megfelelő
mennyiségű alvás és pihenés, valamint a
nyújtás is.
– Májusban lettél az ASE örökös bajnoka. Mit jelent neked ez a cím?
– Nagyon nagy megtiszteltetés volt
átvenni az örökös bajnoki címet. Megle
pődtem, nem számítottam rá, és egyben

HÍREK
■ Maribor ad otthont a július 7–12.
között rendezendő Twirling Európabajnokságnak, amelyen a paksi Jobbágy Nikolett, Kerti Szandra, Kuminka
Viktória és Szelp Anikó is bemutatja a
programját. Június elején a sportolók

jólesett, hogy kiérdemeltem az egyesüle
temtől ezt a kitüntetést. Ezúton is szeret
ném megköszönni az ASE-nek, a csalá
domnak, az edzőimnek és mindenkinek,
aki mögöttem állt és hozzásegített az el
múlt 20 év sikereihez.
– Mi a terved a pályafutásod utáni
időszakban? Pakson tervezel?
– Mindenképpen Pakson, nagyon sze
retünk itt élni. Azt még nem terveztem
meg, hogy a sport után mi lesz a folyta
tás, bár sok ötletem van, de az élet a leg
nagyobb rendező.

Tóth Márton

Zágrábban a horvát és a szlovén twirlingesek ellen léptek színpadra és hangoltak a maribori kontinensviadalra.
■ Zajlanak a kvalifikációs versenyek,
a paksi judósok szépen menetelnek
az olimpia felé. Bor Barna és Csoknyai László is rendre dobogón végez,

Tolnai belépő
Tolna megyébe érkezett az Atom100 és 100+ versenysorozat, amely Pakson az Atomfutással ér majd véget szeptember elején. Májusban a szekszárdi Borvidék Félmaraton résztvevőinek csalt könnyet a szemébe, illetve mosolyt
a szája szegletébe a rendezők elképzelése, amely 23,6 kilométerben, emelkedőkkel teletűzdelve határozta meg a
teljesítendő távot.
Az Atom100 és az Atom100+
egy olyan paksi kezdeményezés,
amely keretében az öt állomásból álló futóverseny mindegyikét
teljesítve nyeri el a kihívásokat
kereső sportember a végső jutalmát, a célt. Hiszen az út, mint
tudjuk, maga a cél. Az Atom mögötti 100, illetve 100+ a kilométerek számát jelenti, amelyet az
öt állomás össztávja ad ki. A sorozat február elején kezdődött a
Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaratonnal (21,1 km), majd áprilisban Baján, a Kikelet Félmaratonnal (21,1 km) folytatódott,
míg májusra ért Tolna megyébe, Szekszárdra, ahol a Borvidék
Félmaraton keretében 23,6 kilométer volt az előírt penzum.
A Béla király térről indult, nagyjából 1500 futó kétharmada
teljesítette a leghosszabb távot, amelynek keretében volt sze-

Kedvenc étel: marhasteak
Kedvenc könyv: Dan Millman: A békés
harcos útja
Kedvenc film: Avatar
Kedvenc autómárka: Mazda
Legemlékezetesebb futam: 2008, Szeged, K4–1000 m olimpiai válogató
Amire a legbüszkébb: család
Hobbi: minden, ami sport; tőzsde
Születési idő: 1984. február 28.
Testsúly: 90 kg
Magasság: 193 cm
Tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem gazdálkodási és menedzsment szak

rencséjük bejárni Szekszárd szinte
összes emelkedőjét, ám a frissítésről nemegyszer a borospincék
tulajdonosai által kínált fröccs
gondoskodott.
A széria következő versenyének rajtjára július végéig kell várni,
ekkor Nagyatádon várják a sportolók a visszaszámlálás végét, ahol
az eXtremeMan 2/3 Maraton 26,6
km-es távjával kell megbirkózzanak. Az ötödik, kihagyhatatlan
elem a sorban a paksi Atomfutás, amely szeptember elején érkezik az Ürge-mezőre. A szekszárdihoz hasonlóan emelkedőkkel cifrázott, a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontján is átvezető futással zárul az embert próbáló sorozat.
Egy-egy táv teljesítése is komoly feladat, ám aki mind az öt
stáción átesik, az tényleg atommenő!
Tóth Márton

ráadásul Csoknyai sportemberi oldaláról is világhírre tett szert: a kolozsvári European Judo Open bronzmérkőzésén ellenfelének megsérült a
bokája, ekkor a magyar sportoló felkapta riválisát és levitte a szőnyegről,
majd a búcsúmeghajlásról sem feledkezett meg.

Maratoni
horgászverseny
Az atomerőmű horgászegyesületének hagyomá
nyos, 42 órás „Maratoni horgászversenyét” má
jus 22. és 24. között rendezték. 31 induló csapat,
csapatonként 3 fővel vágott neki a versenynek.
Az időjárás a résztvevőket nem kímélte, az első
nap leesett bőséges csapadék jelentősen nehezí
tette a horgászok dolgát már a felkészülés, sátor
állítás alatt is. A fogási eredmények azonban kár
pótolták a versenyzőket, mivel mind az összfogás,
mind a nyertes csapat által fogott mennyiség ki
emelkedőnek számít a maratoni versenyek törté
netében. A Tancsa Tamás – Szucskó József – Len
gyel János összetételű csapat 252,08 kg fogott
mennyiséggel végzett az első helyen, második lett
222,91 kg fogott hallal a Marosi László – Marosi
Attila – Sebestyén Gábor, illetve harmadik a Hum
Tamás – Szabó Géza – Szalai Gergő összetételű
csapat. A 31 csapat együttes fogott mennyisége
meghaladta a 2000 kg-ot. A fogási eredmények
ről részletek a pahe.hu oldalon, illetve az egyesü
let Facebook-oldalán találhatók.
Aradi János
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A tízéves gitárvirtuóz, Kolki Ákos

– Picit összeszorul a gyomrom, de nem szoktam nagyon izgulni – válaszolja Ákos könnyedén arra a kérdésemre, hogy mennyire lámpalázas egy-egy fellépés,
verseny előtt. El is hiszem neki, hiszen a beszélgetésünk alatt is nagyon nyugodtan, korát meghazudtolva
választékosan beszél. Nem tűnik idegesnek. A paksi
Deák Ferenc Általános Iskola negyedik osztályos nebulója még alig két éve, hogy gitárt foghatott a kezébe, de tehetsége már a kezdetekkor megmutatkozott.
– El sem tudom képzelni, mi lett volna, ha Ákos másik
hangszert választott volna. Most egy nagy tehetséggel lennénk kevesebbek – folytatja a beszélgetést Szabados László tanár úr, ahogy Ákos nevezi, Laci bácsi.
– Valószínű, abban a hangszerben is tehetséges lenne
– folytatja mosolyogva. – Akkor tangóharmonikán játszanék – nevetgél Ákos, mosolyt csalva a mi arcunkra
is. Arra a kérdésemre, hogy van-e számára nagy kedvence a gitáros előadók körében, Ákos szinte gondolkodás nélkül felel: – Persze! Az egyik Slash, a másik
Paco de Lucía (az előbbi előadó a Guns’N Roses-ban

Fotó: Hatvani Szabolcs

Kolki Ákos ugyanolyan kisfiú, mint a többi vele egykorú gyerek. Szeret számítógépezni és kosárlabdázni, felnőttként pedig informatikusként szeretne dolgozni, jó
tanuló. A mindössze tízesztendős, negyedik osztályos kisdiák azonban mégis különbözik a vele egykorú gyerekektől. Ákos rendkívül tehetségesen gitározik. A mindössze másfél év hangszerismeret után Ákos már több regionális és országos hangversenyen is számot adhatott tehetségéről és tudásáról. A gitár szeretete mondhatni veleszületett, már a nagypapa is gitározott. Szülei erőműves dolgozók, édesanyja Susán Janka minőségügyi és folyamatmenedzsment-szakértő (újságunk
tudósítója), édesapja Kolki Tibor külső technológiai gépész. A szép eredményekről Ákossal és tanárával, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola gitár tanszakos tanárával,
Szabados Lászlóval beszélgettem.

vált ismertté, utóbbi egy nemrégiben elhunyt flamencogitáros volt).
Ákos eredményeit minden túlzás nélkül rendkívülinek mondhatjuk. A Szekszárdon megrendezett regionális versenyen korcsoportjában második helyezést,
majd a Vácon megrendezett többfordulós 13. Országos
Gitárversenyen korcsoportjában már első helyezést ért
el. Ezek mellett a Szombathelyen megrendezett Sist-

Paksi sillerfesztivál

Nyílt vízi sportnapok 2015

A Paks Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete június 5–6-án a programok bő választékával várta az érdeklődőket és a borkedvelőket a sillerfesztiválon. A rendezvényen
négy ország 51 településének 209 borát 61 bíró minősítette, s huszonötnek aranyérmet
adott.

Ebben az évben is megrendezték az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Igazgatósága, az ASE Vitorlásklub és az Atomix Kft. szervezésében a nyílt vízi sportnapokat a balatonfüredi Koloska kikötőben május 16–17-én.

mások egyénileg, és nem is akármiket. „Siller
spicces” nevű húsételükkel – baconba gön
gyölt sült sertéstarja sillermártással, gyöngy
hagymával, rozmaringos újburgonyával – a
paksi Reform Főzőklub Egyesület tagjai kü
löndíjat nyertek. A legjobb étel díját, amely
a legjobban illik a sillerborokhoz, Százuj Ist
vánné, Judit asszony főztje, a sillerboros mar
hapofaragu nyerte el.
A felnőttprogramok mellett a gyerekek

Reggel hét órakor indultak a teli autóbuszok Paksról. A Koloska kikötőben indulásra készen várták a vitorlásklub tagjai a vitorlázni vágyókat,
akik az eligazítás után próbálhatták ki a hajókat. Szombaton 231-en,
vasárnap 140-en, összesen 371-en vitorláztak, 11 nagyhajóval, DIXI
35, DOLPHIN 28, DOLPHIN 26 vitorlásokkal, a Koloska kisgéphajóval,
és egy kalózhajó is részt vett a vitorláztatásban.
Ezen a hétvégén volt a balatonfüredi nagy kikötőben a balatoni
évadnyitó ünnepség is, műsorokkal és több száz vitorlás felvonulásával az első vitorlásverseny rajtján. Szombaton szakadó esőben indultak Paksról, ám a Balatonhoz közelítve az idő is kegyes volt a vendégekhez. Ahogy megérkeztek a buszok, a nap is kisütött, és igazi
vitorlázó idő lett.
A hétvégén a vitorlásklub tagjai és a rekreációs központ dolgozói
igen tartalmas hétvégét szerveztek a résztvevőknek. Szombaton délután az Aszófői Dallamvilág együttes műsora szórakoztatta a jelenlévőket.
Wollner Pál

szórakoztatásáról is gondoskodtak a szerve
zők. A programok délután is folytatódtak a
kistéren és a nagytéren egyaránt, nyitott pin
cék, mini borakadémia, sok érdekesség várta
az érdeklődőket. A rendezvény esti sztárven
dége a Tűzvirág együttes volt. A többnapos
fesztivált vidám hangulatú bál zárta.

OrbánO/Wollner Pál

Fotó: Wollner Pál

Fotó: Wollner Pál

A pénteki program Gál Péter, a Földműve
lésügyi Minisztérium helyettes államtitkára,
Süli János, Paks polgármestere, Leber Ferenc,
a Paks Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesülete elnökének megnyitójával kezdő
dött. Az érdeklődőket különleges reggeli vár
ta, sült hal és finom paksi bor.
A rendezvény a sillerborok bírálatával
folytatódott: négy ország 51 településének
209 borát 61 bíró minősítette. Közülük
huszonöt lett aranyérmes,
Tomolik János bölcskei
borász nyerte el a „2014
Paksi Siller” nagyarany
kitüntetést, Kovács Sándor és felesége (Fabro
Pincészet) pedig „A legjobb paksi siller” arany
kitüntetést kapta a VIII.
Országos Paksi Sillerfesztiválon. A versenyt
követően a borhoz illő
ebéd várta a résztvevőket:
az elmaradhatatlan ha
lászlé házi metélttel és
házi rétes. A programok
ideje alatt pincemuzsikát
hallgathatott a nagyközönség és a baráti be
szélgetésekhez a zenét a közkedvelt Szaggató
zenekar szolgáltatta. Fellépett a Csurgó zene
kar, majd a nap záró részében a Balkan Fana
tik koncertjét hallhatta a nagyközönség.
A második napon a már megszokott, sil
lerborokhoz illő ételek főzőversenyére lehe
tett nevezni. Voltak, akik csoportosan főztek,

rum gitárversenyen pedig nívódíjat kapott. Az országos gitárversenynek köszönhetően nem mindennapi
kitüntetésben lehetett része, a legjobbakkal pendíthette meg a húrokat a Nádor teremben.
Ákos és tanára, Laci bácsi, jelenleg a Balatonfüredi
Nemzetközi Gitárfesztiválra készül, amelyen az országos verseny legjobbjai is részt vesznek majd.
– Osztályának megfelelő szintű darabokat rendkívüli szinten játszik. Ákos virtuóz játéka egyedülálló, még
csak hasonló tehetség sem volt eddig a tanszakon.
Nem a darabok megtanulása az igazi feladat, hanem
az, hogy a darabokat egy különleges színvonalon tudja
eljátszani. Úgy kell ezeket a dalokat előadni, hogy rendkívüli módon elkápráztassuk a szakzsűrit.
Beszélgetésünk végén Ákos gitárjátékába magam
is belehallgathattam. Valóban rendkívüli odaadással,
nagy boldogsággal szólaltatja meg a húrokat, nem
akármilyen hangokat előcsalogatva gitárjából. Pedig
még csak tízesztendős ez a kis virtuóz.

Lehmann Katalin
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Térségi kitekintő
Bérleti szerződést írt alá Paks város és
az Aranyhal Waldorf Egyesület
Megkötötte a bérleti szerződést Paks Város Önkormányzata és az Aranyhal
Waldorf Egyesület, így az elkövetkezendő években az egyesület használhatja
a régi dunakömlődi iskolát. Idén szeptemberben egy Waldorf óvodai csoport
és egy iskolai első osztály indul az épületben, s az iskola felmenő rendszerben
bővül majd az évek során. Időközben a leendő intézmény megkapta a névhasználati engedélyt is a Magyar Waldorf Szövetségtől, illetve a Tolna Megyei Kormányhivatal is nyilvántartásba vette, ami fontos lépés az engedélyek
megszerzésének sorában.

Kalocsai hírek
Növekszik a diákok száma
Mintegy 10 százalékkal nőtt a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba jelentkezett diákok száma, így a különböző szakokon a
jövőben is több száz diák tanulhat a térség egyik legnagyobb és nagy hagyományokkal bíró szakképző iskolájában. Ezt a tényt az is alátámasztja, hogy az
iskola ballagási ünnepségén, szinte már az iskola előtti tér is kicsinek bizonyult.
Az intézményben ezekben a napokban is folynak a szakmai és érettségi vizsgák.
***

Nyílt nap a kalocsai porcelánmanufaktúrában

A közelmúltban nagy sikerű nyílt napot tartottak a Kalocsai Porcelán Kft.-ben.
Az érdeklődők megtekinthették a porcelánöntés folyamatait, és ha kedvük úgy
tartotta, akkor ki is próbálhatták a porcelánfestést vagy a falpingálást. Ezen a
napon adták át a közönségnek a cég új bemutatótermét is, amely az eddigiekhez képest nagyobb alapterületen várja a látogatókat, akik már az üzem eddig
rejtett területeire is betekinthetnek. Kárász Csaba ügyvezető igazgató elmondása szerint a jövőben is terveznek hasonló nyílt napokat, amikor is jelentős
kedvezménnyel vásárolhatóak meg a kalocsai manufaktúra termékei.
***
Fotó: Lengyel Ildikó

Vállalkozók Hete Kalocsán

Süli János, Paks polgármestere és Bo
ros-Zágon Fruzsina, az Aranyhal Wal
dorf Egyesület elnöke június 1-jén írta
alá azt a bérleti szerződést, amelynek
értelmében határozatlan időre az egye
sület bérbe veszi a régi dunakömlődi
iskolát abból a célból, hogy Waldorf
óvodát és iskolát üzemeltessen benne.
Idén egy óvodai csoport és egy első osz
tály indul majd, s ez bővül később fel
menő rendszerben, azaz az intézmény
fokozatosan „lakja be” a négy épületből
álló komplexumot az elkövetkezendő
években.
Az óvoda és az iskola pedagóguska
ra is kialakulóban: van már óvónő és

dajka, az elsősöknek osztálytanító, dél
utános tanár és orosz nyelvtanár. An
goltanárt és még egy óvónőt azonban
még mindig keresnek – nem feltétlenül
Waldorf-képzettségűt, de olyan szak
embert, aki vállalja, hogy a jövőben el
végzi a kapcsolódó kiegészítő képzést.
A szerződéssel párhuzamosan a Ma
gyar Waldorf Szövetség is engedélyezte
a leendő intézménynek a Waldorf név
használatát, és az állami engedélyezte
tés egy lépcsője is lezárult: a Tolna Me
gyei Kormányhivatal nyilvántartásba
vette az intézményt, azaz elfogadta az
alapító okiratot.

Torma Dóra
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Az elmúlt héten szervezte meg a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Vállalkozók Hete programsorozatot, amely a „Munka világa” címet viselő
fotókiállítással nyitott a Kalocsai Színház előterében. Vállalkozói fórumra is sor
került, ahol a cégvezetők az idei önkormányzati beruházásokról, az új Dunahíddal kapcsolatos aktuális információkról és a civil egyesületek támogatási
lehetőségeiről kaphattak tájékoztatást. A program május 21-től a kalocsai sétálóutcában felállított sátorban folytatódott a „Mestermunka”, illetve a „Szüleim munkája” pályázattal és kiállítással, hitel- és pályázati tanácsadással, szakképző iskolai bemutatkozással, állásbörzével, cukrász- és baristabemutatóval.
Az említett „Mestermunka” pályázaton, amelyre a vállalkozók, cégek termékeit,
szolgáltatásainak rövid leírását várták, a kamarai zsűri az EMIKA Zrt. innovatív
új lámpacsaládját, a kalocsai Kék Duna vendéglő mindig újító, programokkal
fűszerezett vendéglátó tevékenységét, valamint Farkas Beáta ötvös fülbevaló- és nyakékkreációját ismerte el „Mestermunka” címmel, míg a Kriszta Design
Torta Stúdió tortaremekeit különdíjjal jutalmazta. A gyermekeknek meghirdetett „Szüleim munkája” rajzpályázaton Mészáros Norbert, Tamás Donát, Vörös
Hanna Luca, Maros Viktor és Pesztalics Virág részesült könyvjutalomban. Bár az
időjárás nem fogadta kegyeibe a szabadtéri rendezvény szervezőit, így több
programelem is elmaradt, de a szervezők szándékai szerint a jövő esztendőben
is egy hét erejéig a vállalkozók érték- és munkahelyteremtő tevékenységére
fogják irányítani a közfigyelmet.
***

Több pozitív döntés – egy térség

A háború és az infláció sújtotta
Ukrajnában, Visken élő magyarok
nehéz helyzetben vannak. Paks
a szolidaritási akcióval fejezte ki
együttérzését.

Az elmúlt napokban több olyan kormányzati, megyei fejlesztési döntés is
született, amely pozitívan hat a kalocsai térség fejlődésére. Tervkészítési stádiumba került az új Duna-híd. Megvalósulni látszik Kalocsán, a Szent István út
– 51-es út kereszteződésébe álmodott körfogalom, továbbá döntés született a
kalocsai kórház új főbejáratának és betegirányítási rendszerének fejlesztéséről,
amelynek része bizonyos műszerek, berendezések cseréje, illetve egy CT megvásárlása is.
***

A segíteni szándékozó paksi pol
gárokat várták közös éneklésre má
jus 20-án Viskért. Paks város ön
kormányzata minden megjelent
városlakó nevében kétezer forint tá
mogatást nyújt kárpátaljai testvérte
lepülésünknek, amit delegáció juttat
el a közeljövőben. A városháza előtti
megmozduláson, ahol Paks négy is
kolai, négy egyházi és három városi
énekkarához lehetett csatlakozni,
mintegy 1300 ember vett részt.

Wollner Pál

Az idei Kunszt József-díjakat május 15-én adták át. A dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke által alapított díjat az oktatásban
tevékenykedők kaphatják meg minden esztendőben. A plakettet és jutalmat
ebben az évben Grabiczáné Fekete Zsuzsanna gimnáziumi tanár, Baranyi Erzsébet Mária Alix nővér és Fülöp Ernő kanonok érdemelte ki. Grabiczáné Fekete
Zsuzsanna 1988 óta egykori iskolájában, a kalocsai Szent István Gimnáziumban tanít. Munkáját elismerve dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere
jelölte a díjra. A szerzetesi iskolákból, a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai
Iskolanővérek Társulata tagját, a több nyelven is beszélő és a helyi katolikus
iskolában tanító Baranyi Erzsébet M. Alix nővért terjesztették fel a magas elismerésre. A harmadik díjazott Fülöp Ernő kanonok, irodaigazgató volt, aki az
egyházi iskolák tevékenységének segítésével érdemelte ki a díjat.
***

Érseki díjak kalocsaiaknak
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Erőműves híradások
Sugárvédelmi és dekontaminációs ismeretek mentősöknek
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. menedzsmentje 2006-ban úgy döntött, hogy roham/esetkocsiszintű mentőautót rendszeresít a Paksi Atomerőmű területére,
az itt dolgozók életminőségének javítása érdekében. Ennek az egységnek a feladata az általános sürgősségi sérült- és betegellátáson túl, hogy a helyi sajátosságokat is vegye figyelembe a sürgősségi betegellátásban. Ehhez kapcsolódóan az Atomerőmű Tűzoltóság adott otthont május 18-án és 21-én egy képzésnek,
amelynek témája a sugárvédelem és a dekontamináció volt.

Az Atomerőmű Mentőszolgálat engedélyese 2015. január 1-jétől az ATOMIX
Kft., működtetője az Atomerőmű Tűzoltóság. Az Atomerőmű Mentőszolgálat tevékenységének hatékony ellátása
érdekében kompetenciaszintű oktatási
rendszert állított össze, ami tartalmazza a különleges feladatokra való felkészülést is.

A sugárvédelmi képzést az Országos
Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézete (OKK OSSKI) tartotta. A képzés
kiválasztásánál azért esett az OKK
OSSKI-re a választás, mert nemzetközi
és hazai tapasztalattal rendelkeznek, illetve a témával kapcsolatos kutatásokban is részt vesznek. Az oktatás olyan
fontos témákat ölelt fel, mint:
• A sugárzás detektálása a környezetben és az emberi szervezetben.
A sugárvédelem alapelvei és alapvető módszerei.
• Az ionizáló sugárzás hatása az emberi szervezetre, determinisztikus
és sztochasztikus hatások.
• Helyi sugársérülés felismerése.
Akut sugárbetegség (klinika kép tekintettel a hallgatóságra).

• A sugársérültek és a sugárszennyezett sérültek ellátási rendszere Magyarországon (Paks szempontjából
kijelölt intézetek listája, elérhetősége, hatáskörük, feladataik). Triázs,
monitoring és dózisbecslés radiológiai/nukleáris vészhelyzet esetén.
• A nukleáris létesítményekben bekövetkező nukleáris vészhelyzetek,
nagy tömegeket érintő balesetek
egészségügyi, szervezési tanulságai.
• Külső és belső sugárszennyezés,
a sugárszennyezés mérése. Az elnyelt dózis meghatározása fizikai
és biológiai módszerekkel (elméleti
ismertetés és gyakorlati bemutató).
• Dekontaminációs ismeretek: bőr,
testnyílások és sebek dekontami-

nálása (elméleti és gyakorlati bemutató).
Az oktatás hatékonyságát növelte,
hogy az elméleti ismereteket a gyakorlatban is elsajátíthatták a képzésben
részt vevők. Az oktatási anyagot beépítették az Atomerőmű Mentőszolgálat
oktatási rendszerébe, emelve az ellátás
színvonalát.SI

Minősített oktatók továbbképzése

Paksi Energetikai Kerekasztal

Továbbképzésen vettek részt idén áprilisban az atomerőművi minősített oktatók. A program elsődleges célja az volt, hogy az erőmű specifikus szakmai képzéseihez minősítéssel rendelkező oktatók képességeiket továbbfejleszthessék, hazai felsőoktatási intézetek jó gyakorlatait, oktatási módszertanait
megismerhessék. A továbbképzés apropójából Kiss István oktatási főosztályvezetővel beszélgettünk.

A Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárának olvasótermében jöttek össze május 18-án azok, akiket a
megújuló energiakapacitások érdekeltek. A témában
Pónya József tartott rengeteg számadattal alátámasztott előadást.

– Milyen szakmai igény keltette életre az erőműben oktatók képzését, továbbképzését?
– Az erőmű főállású oktatóit, valamint az óraadó
kollégákat hagyományosan az erőmű legjobb szakemberei közül választjuk ki. Velük szemben a szakmai tudás és az oktatás iránti elhivatottság mellett
elvárás, hogy képesek legyenek tudásukat hatékonyan átadni kollégáiknak. Az oktatáshoz szükséges
készségek fejlesztése érdekében 10 éve, 2005-ben indítottuk el – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék
szakmai közreműködésével – a minősített oktatók
alapképzési és továbbképzési programját. Jelenleg
közel 80 fő rendelkezik aktív minősített oktatói címmel. Ők rendkívül fontos szerepet játszanak a mindennapi képzési tevékenység hatékony és színvonalas ellátásában, az erőműbe érkező új generációk
nevelésében. A minősített oktatók képzési programját a belső visszacsatolások eredményei és az erőműben végrehajtott nemzetközi vizsgálatok megállapításai alapján folyamatosan továbbfejlesztjük.
– Hogyan épül fel az oktatók képzési programja?
– A cím megszerzéséhez egy kb. féléves képzési
programban vesznek részt az oktatók. A szintentartó képzésük két részből áll. A tavaszi program célja,
hogy az oktatók megismerjék a magyar felsőoktatási
intézmények, és emellett újabban az ipari képzési
központok korszerű oktatási eszközeit, pedagógiai
és didaktikai módszereit. A továbbképzéseken szerzett tapasztalatokat törekszünk hatékonyan beépíteni saját oktatási tevékenységeinkbe. Az őszi szintentartó képzés a saját oktatási tevékenységünk aktuális
kérdéseivel foglalkozik.

– Hogyan értékeli a programot?
– Az elmúlt 10 év során sikerült meglátogatnunk
az összes jelentős műszaki képzéssel is foglalkozó
intézményt. Ezek a színes és tartalmas programok
hozzájárulnak ahhoz, hogy jó és aktív oktatói közösség jött létre. Az évi két alkalom az ismeretek kiszélesítése mellett elősegíti a csapatépítést is. A program
biztosítja, hogy tevékenységünket rendszerszinten
is összehangoltan végezhessük, oktatóink ismerjék
az oktatással szemben támasztott saját és külső elvárásokat, kihívásokat. Az oktatók nem elszigetelten
hajtják végre feladataikat, hanem közösen oldjuk
meg azokat, saját oktatási tevékenységeikről pedig
rendszeresen visszacsatolásokat kapnak.
– Hol és milyen program várta az idei évben az
oktatókat?
– Idén a Dunaújvárosi Főiskola életébe pillanthattunk bele. A látogatás jelentőségét fokozta az
atomerőmű és a főiskola között meglévő élő szakmai
kapcsolat, amely részben a földrajzi közelségből,
részben abból adódik, hogy számos munkatársunk
szerzett, illetve szerez diplomát a főiskolán, jellemzően posztgraduális képzés keretében. A Dunaújvárosi Főiskola korszerű oktatástechnikai eszközökkel,
oktató műhelyekkel és nagyszerű infrastruktúrával
rendelkezik, kiváltképpen a számunkra nagyon fontos karbantartási tevékenység oktatásában. Emellett
meglátogattuk a Hankook Tire magyarországi gyárát is. Itt a kevesek által ismert technológia mellett
megismerhettük a gyár saját oktatási rendszerét és
a leendő mérnökök hatékonyan működő duális képzését.
BRóbert

Megállapította, hogy az elöregedő erőműpark pótlására
– bár nincs kihangsúlyozva – szükség van a megújulókra
is. Sorra vette a szóba jöhető kapacitásokat, de rögtön
az elején megállapította, földrajzi helyzetünknél fogva
a Kisalföldre telepített szélkerékparkok kivételével jelentős, kiaknázható szélenergiánk nincs. Ami fúj, az is rapszodikus – menetrendbe nemigen sorolható.
Napenergiával sokkal jobban állunk – 2300 napsütéses óra – meleg víz szolgáltatásához, fűtésre jobb hatásfokkal alkalmazható, mint a fotovoltaikus energiaátalakítás.
Szerencsénk van viszont, hogy viszonylag nagy mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületünk van.
A növénytermesztés (erdőművelés) és az állattenyésztés
hulladékai jelentős biogáz-potenciállal kecsegtetnek.
Az erőművi méretek nagy mennyiséget feltételeznek (5600 000 m3), és a biogáz előállítása csak akkor lesz gazdaságos, ha 70 km-nél rövidebb a beszállítási útvonal.
Egyik megújuló forrásból sem tudunk 25 Ft/kWh-nál
olcsóbban villamos energiát termelni, állapította meg az
előadó. A Kárpát-medence alatt vékonyabb a földkéreg,
egyéb területekhez képest másfélszeres a hőfokgradiens,
s négyezer méter mélységben 70-80 °C-os termálvíz lelhető. Geotermikus energia kis mélységből is nyerhető
hőszivattyús megoldásokkal, de drága beruházással és
15 év megtérüléssel számolhatunk.
Szó esett arról is, hogy mezőgazdasági terményekből
(repce, napraforgó, kukorica) motorok hajtására alkalmas
üzemanyag állítható elő (pl. biodízel). Tekintve azonban,
hogy a föld egyes régióiban sokan éheznek, nem etikus
„elfurikázni” az ő élelmiszeradagjukat.
gyulai
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OSZTÁLYTABLÓ

Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály

Füredi János

karbantartási műszaki ellenőr
Fotók: Bodajki Ákos

Szekszárdon született 1974ben. Pakson él, itt járt iskolába. Az általános iskola befejezése után az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumban folytatta tanulmányait általános gépszerelő és karbantartó szakon.
A középiskolából kikerülve a Plakész Kft.-nél kezdett dolgozni 1993-ban. Itt megismerkedett a lakatos, festő, asztalos és kőműves szakmákkal. A következő évben adódott egy új lehetőség, felvették a
DC Gépszer Kft.-hez, az erőmű raktározási szervezetéhez került mint targoncavezető. Munka mellett
technikumba is járt Pécsre, ahol 1995-ben szerzett
karbantartó technikusi képesítést.
Hamarosan elérkezett a következő váltás, amikor
1997-ben átvették a Forgógép Karbantartó Osztályra

lakatos munkakörbe. Idővel a szakterületi tevékenységeket átszervezték, ezt követően technológusként
folytatta munkáját a légtechnikai művezetői egységnél. Egy forgógépes dokumentációtár létrehozását
kapta feladatául az osztályon, illetve diszponensi feladatokat is ellátott az SAP korai időszakában.
A szakterület azóta is változatlan, az atomerőmű
állományába 2002 augusztusában került, 2007-ben
művezetői kinevezést kapott, majd 2010 óta karbantartási műszaki ellenőrként igyekszik egyengetni a
légtechnika rögös útjait.
Feladatai közé tartozik az erőmű területén lévő
összes légtechnikai rendszerelem (ventilátorok, légkezelők, csappantyúk, szűrők, légcsatornák) karbantartásának koordinálása, műszaki ellenőrzése,
kapcsolattartás a műszaki és logisztikai szervezetekkel, légtechnikai kapcsolódású projektek vélemé-

Zoltán György

nyezése, illetve az egyre nagyobb hangsúllyal bíró
ideiglenes szellőztetésekhez szükséges berendezések
specifikálása. Ezenkívül sugárvédelmi megbízotti
feladatokat is ellát. Úgy érzi, hogy e terület tartogat
még jócskán kihívást a számára, szereti a munkáját,
s hozzáteszi azt is, hogy mindig tanul valami újat.
Szerinte addig tud az ember fejlődni, amíg hajtja a
tudásvágy. Ez az ő esetében jelenleg abban is megnyilvánul, hogy a Dunaújvárosi Főiskolán gépészmérnök szakon tanul.
János Pakson él feleségével és két gyermekével.
Sára tíz éves, Gergő nyolc. Szereti velük tölteni szabadidejét, amikor van rá lehetőség, kirándulnak
vagy kerékpároznak.
Hobbija a házimozi, a hi-fi rendszerek és a régi
amerikai autók – ha ideje engedi, a műhelyében szerelget.
GYNYP

Baldauf János

üzemvezető

forgógép-karbantartó művezető

Kollégánk Budapesten született, ott végezte
el az összes tanulmányát, s lett végül a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnök 1989-ben. Még a diplomamunkája
elkészítése előtti nyári gyakorlaton az Országos Mérésügyi Hivatalban (OMH) dolgozott
– a szükséges egy hónapnál hosszabban. Ennek végén az osztályvezető megkérte, hogy az államvizsga után rögtön jelentkezzen nála
munkahely ügyében. Ez idő alatt a diplomafeladata is kialakult, amit
később sikeresen megvédett. Így az első munkahelye az OMH Nyomás- és Hőmérsékletmérések Osztálya lett. Mint mondja, kellemes
légkörű, jó munkahely volt, de lakásproblémák miatt mozgolódnia
kellett. Ennek nyomán került az atomerőmű Irányítástechnikai Osztályára, a Méréstechnikai Laborba 1990-ben. Itt szintén nyomásmérésekkel, hőmérsékletmérésekkel foglalkozott.
2001-ben sikerrel pályázta meg a már jó ideje betöltetlen üzemvezetői állást a Forgógép Karbantartó Osztályon (FKO). Azóta itt dolgozik. Elsősorban a turbina- és dízelgép-karbantartás üzemvezetését
végzi, de éppen e státuszból fakadóan az egész osztály működésében,
annak szervezésében részt vesz. A legfontosabbnak a műszaki tevékenység pontos, gondos, körültekintő végzését tartja, amiben – mint
mondja – sohasem lehetünk elég jók: e törekvés hiánya nyilvánvaló
következményeket eredményez.
Munkatársunk a szabadidejében szeret sportolni, de semmiképp
sem versenyezni. A bringázás a kedvence, önálló és társas túrákra is
jár, ami kiváló kikapcsolódást jelent a számára. Szeret úszni, szereti
a vizet (korábban búvárúszó volt). Hasonlóképp szeret kocogni, mert
úgy tartja, ez a legjobb módja a lábízületek karbantartásának. Nagyon érdekli a számítástechnika. Régebben programozott is, ma már
csak a fejlődését figyeli és próbálja kamatoztatni a munkája során.
Mindemellett filmekre, zenére, könyvekre is nagymértékben „vevő”,
csak – mint megjegyzi – idő is kellene hozzájuk.

Prancz Zoltán

Pakson született 1959-ben, általános iskoláit Dunakömlődön
végezte. Középiskolai technikusi végzettségét Dunaújvárosban, illetve Pakson, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban szerezte meg. 1978 óta az atomerőmű dolgozója,
igazi „régi motoros”. Az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz
került a karbantartásra, elmondása szerint épületek még alig
voltak. Ez volt az első munkahelye, máshol nem is dolgozott.
A helyszínen voltak, amikor megérkeztek az első alkatrészek a Szovjetunióból, ők
revíziózták, ők szerelték be és helyezték üzembe a berendezéseket. A munkája nagyobb részét a fő keringtetőszivattyúk (FKSZ) karbantartása teszi ki. Azóta folyamatosan üzemeltetik és karbantartják ezeket. Külön büszke arra, hogy munkatársaival
részt vettek a teljesítménynövelés munkálataiban, amelynek eredményeképpen 500
MW fölé sikerült a blokkok teljesítményét növelni. Ezenkívül az FKSZ-eken több
rekonstrukciót, fejlesztést hajtottak végre, mellyel hozzájárultak az üzemidő-hos�szabbítás kedvező elbírálásához. Sok fiatallal dolgozik most együtt, hogy kineveljék
a jövő generációját, átvegyék tőlük a stafétabotot. Láthatják és tapasztalhatják, hogy
milyen elhivatottak a „régiek”.
János családi házban lakik Paks-Dunakömlődön, amelyet a nagyszülei telkén épített. Igazi tősgyökeres sváb család. Párja, Kata, Vas megyéből származik, és szintén
erőműves, ő is „réginek” számít már, hiszen 1982 óta dolgozik itt. Két gyermekük
van, fiuk Veszprémbe jár egyetemre, és úgy tervezi, hogy a nyári gyakorlatát az erőműben tölti majd. Lányuk már dolgozik, jelenleg az Országos Atomenergia Hivatal
munkatársa. Körülbelül kétszáz jelentkező közül választották ki a feladatra.
János hobbija több mint negyven évig a méhészkedés volt, ami nagyapai örökség
volt, ám jelenleg egyelőre nincs egy méhcsaládja sem, bár tervezi, hogy a nyugdíjas
évei alatt újból foglalkozik vele. Sok munka van a ház körül, és Édesanyja otthoni
munkájába is besegít. Túl sok szabadideje sajnos nincs, hiszen a főjavítások ideje
alatt folyamatosan az erőműben van. A leállások között persze a kirándulásnak is
van helye, és a nyaralásokat is erre az időszakra tervezik.
Mindezek mellett őszintén vallja, hogy a legfontosabb dolog az életében a család,
és mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon.

OrbánO

Györki László
művezető

Pakson született, a gimnáziumi érettségit is itt szerezte meg.
Ezt követően a technikusi képzést a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában a gépkarbantartó, -javító

szakon végezte el.
Az atomerőműben 1984. június 5. óta dolgozik, belépése óta a karbantartási szakterület dolgozója. Jelenleg a Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály

Külső Üzemi Karbantartási Művezetői Egység művezetője. Feladata a dízelgenerátorok, kis- és nagynyomású
kompresszorok, nitrogén-, hidrogénüzem, hűtőgépház
berendezései, vízkivételi művi, vegyészeti berendezések forgógépei, valamint a fő- és segédépületi gázfúvók
ellenőrzése, felügyelete, az ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása.
Az elmúlt évtizedek alatt végzett munkája eredményeként 2000-ben az „Atomerőmű Kiváló Karbantar-

tója” díjban, 2009-ben pedig Céggyűrű kitüntetésben
részesült.
László felesége Pakson, a Bóbita Bölcsődében csecsemőgondozó. Fia Budapesten, a Budapesti Elektromos
Művek Nyrt.-nél, lánya az Atomix Kft.-nél, az atomerőmű területén dolgozik. Pakson, kertes családi házban lakik családjával. Szeret kisebb-nagyobb ház körüli
felújítási és szerelési munkákat végezni. Nagyon fontos
számára a család, jól érzi magát otthon, a szűk családi
körben.
OrbánO
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Szentkirályi László
forgógép-karbantartó művezető
Nagykanizsán született 1960.
március 30-án. Paksra 1970ben került gyerekként, általános iskolai tanulmányait is itt
végezte el. Ezt követően Budapesten, a Latinka Sándor
Gép- és Villamosipari Szakközépiskolában szerezte
meg a szakmai végzettséget 1978-ban. Az iskola befejezését követően a Szellőző Műveknél helyezkedett
el, majd még abban az évben Paksra került. Lászlót
érdekelte az atomerőmű, főleg a karbantartás része.
Erős Imre, az akkori osztályvezető kalauzolta el a
területen, és októberben már felvételre jelentkezett.
Azóta is a Turbina és Forgógép Karbantartó Osztályon dolgozik. Akkoriban még Lukács Zoltán volt az
üzemvezetője, majd osztályvezetője. 37 éve lakatosként kezdett Zakál Zoltán művezetőnél, majd csoportvezető, később művezető munkakörbe került.

Azóta gyakorlatilag ebben a beosztásban dolgozik,
ugyanazon az osztályon. Időközben technikusi minősítő képesítést szerzett a pécsi Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskolában. Jelenleg 15 munkatárssal és 6 atomixes betanulóval dolgozik, akik
valószínűleg már a nyugdíjba vonuló kollégákat fogják kiváltani.
Munkáját a 90-es években „Kiváló Dolgozó”,
2005-ben az „Atomerőmű Kiváló Karbantartója”
díjjal ismerték el, 2014-ben pedig ezüstkártyás volt.
Felesége az MVM Kontó Zrt. dolgozója. Lászlónak két fia van, az egyik már az erőműben dolgozik,
szintén karbantartási szakterületen. Kisebbik fia a
Pécsi Tudományegyetem villamosmérnöki szakán
tanul. Nyáron itt tölti az erőműben a szakmai gyakorlatát irányítástechnikai szakterületen. Van egy
majdnem hároméves kislányunokája is, akivel kölcsönösen odavannak egymásért. Szabadidejében

szívesen kertészkedik, horgászik, rendezkedik a ház
körül. Új hobbija, ami szinte már életmódjává is vált,
az erőnlétmegőrző testedzés. Szívesen jár az Optimum Tréningközpontba, úgy gondolja, hogy mióta
rendszeresen sportol, gerincproblémái is csökkentek, és sokkal jobb a közérzete és erőnléte. Jövőre
nézve a tervei közt szerepel a német nyelv elsajátítása, mivel egyre több ideje lesz, így ezt az időszakot is
hasznosan töltené el. Nagy kedvenc a kutya, van egy
beagle-je, a vele való elfoglaltság is egyfajta örömteli
időtöltés.
Ha az élete legfontosabb dolgáról kérdezik, a kkor
teljes őszinteséggel mondhatja, hogy az mindig,
mindenekelőtt a család. Szeretné szabadidejének
legtöbb részét a későbbiekben is velük tölteni.
OrbánO

Antus Mihály Zsolt
üzemvezető

Születése óta Faddon él. Szülői példa hatására már korán
a műszaki dolgok érdekelték:
motorkerékpárok, autók és
különböző gépek, így a pályaválasztáskor nem volt kérdés,
hogy merre induljon. A középiskolai érettségit követően a GATE Műszaki Főiskolai Karán tanult, ahol
gépész üzemmérnökként 1991-ben diplomázott.
Kezdő mérnökként első fontos munkahelye a
lakhelyén, egy gépészeti tervezéssel, gépgyártással
foglalkozó vállalkozásnál volt. Itt a gyakorlatban is
elsajátította a szakma minden lényeges elemét a tervezéstől, a gyártáson, munkaszervezésen át a kivitelezésig. A munka mellett gazdasági vonalon szerzett
másoddiplomát 1996-ban.
Az erőműbe 1999-ben került, a Karbantartási Igazgatóság Gépész Műszaki Osztály forgógépes
szakterületére mint berendezésmérnök. Szivattyúk,

ventilátorok karbantartási munkáinak előkészítésével, műszaki problémáik kezelésével foglalkozott.
A jelenlegi munkahelyére 2004-ben került. Feladata
a forgógép-karbantartó üzem munkájának irányítása, emellett a műszaki átalakítások igényének feltárása, kezdeményezése és részvétel azokban. Napi
kapcsolatot tart a karbantartási munkáik előkészítésében, végrehajtásában közreműködő műszaki,
üzemviteli, biztonsági, beszerzési, valamint oktatási
szervezetekkel. Mint mondja, büszkeséggel tölti el,
hogy kollegáival sikeresen részt vehetett a blokkok
teljesítménynövelésében, számos szivattyúkiváltásban, -átalakításban, a fő keringtetőszivattyúk modernizációs feladataiban, ami mind a technológiai
berendezések műszaki állapotát javította, megbízhatóságukat növelte.
Munkatársunk a szakmai felkészültség, alázat és
elhivatottság mellett fontosnak tartja a jó személyes
kapcsolatokat, mert jelentősen hatnak az eredmé-

nyes munkára. Lényeges számára, hogy a feladatok
iránti lelkesedés, motiváció ne múljon el, ehhez sokszor elég a szóbeli elismerés. Arra az esetre pedig, ha
olykor becsúszik egy-egy hiba, Morita Akio, a SONY
egyik alapítójának gondolatát tartja irányadónak:
„Nem az a fontos, hogy rákenjük valakire a felelősséget, hanem az, hogy megtaláljuk a hiba okát!” – és
természetesen kezeljük azt, tanuljunk belőle.
Zsolt nős, felesége, Csilla, a gyermekvédelemben
dolgozik mint nevelőszülői tanácsadó. Gyermekeik,
Antónia és Zsolt, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban tanulnak.
A holtág közelsége miatt sok időt töltenek a víz
mellett. Kollégánk sportkedvelőként elsősorban a
technikai és a labdasportokat szereti. A maradék
szabadidejét barkácsolással, vagy újabban régi hobbijával, a terepmotorozással tölti.

Prancz Zoltán

Kovács Lajos

karbantartási műszaki ellenőr
Paksi születésű, az általános
iskolát is itt végezte, majd a
fővárosba került a szakiskolai
tanulmányai idejére. Ezt követően – visszatérve Paksra
– a Vak Bottyán Gimnáziumban sikeres érettségi vizsgát tett, majd technikusi képesítést szerzett Pécsett.
A szakmunkásvizsga után két évig Budapesten
dolgozott, 1979 nyarán a Paksi Atomerőmű építkezésén vette kezdetét erőműves pályafutása. Az első
három évben a Fémmunkás Vállalat berkein belül
működött közre az erőmű szerkezeti munkáiban
(nyílászárókat, álmennyezeteket szereltek). Közben
a katonai sorkötelezettségnek is eleget kellett tennie.
A Paksi Atomerőmű állományába 1983-ban került, a
víz- és vegykarbantartó művezetői egységhez.

Hamarosan a szervezet műszaki állományához
csatlakozott munka-előkészítőként. Az első időszakban műszaki információk összegyűjtése és kezelése volt a feladata. A szakterületi átszervezések
után a szivattyú-karbantartó művezetői egység előkészítő technikusa lett. A szivattyúk karbantartása
során felmerülő adminisztrációs és műszaki feladatok ellátásával és a külsős cégek műszaki ellenőri
tevékenységével bízták meg. Jelenlegi beosztásába
2010-ben került, Tumpek János kollégájával a külsős
vállalkozók által végzett karbantartási munkák műszaki ellenőrei. Hozzájuk tartoznak az erőmű alaptevékenységéhez nem közvetlenül kapcsolódó, de
nagy jelentőséggel bíró külső technológiai fűtő-hűtő
rendszeri szivattyúk, valamint az összes búvárszivattyú karbantartása. Ellenőrzési körükbe a más
művezetői egység által karbantartott berendezéseknél felmerülő műszaki problémák megoldására szer-

ződött külső vállalkozók tevékenysége és a műszaki
megfelelőség igazolása tartozik. Emellett az osztály
használatában lévő tárgyi eszközök nyilvántartását
immár több mint huszonöt éve vezeti, főosztályi leltár- és osztályszintű tárgyieszköz-felelős.
A jövőre nézve is az eddigiekhez hasonló elképzelései vannak: szeretné a munkáját továbbra is kollégáit segítve folytatni, és a felmerülő műszaki feladatok rá háruló részét maximálisam elvégezni.
Lajos nős, két gyermeke van. Robi a gödöllői egyetemen kutató mérnök, Vanda formatervező, Németországban él a párjával. Felesége ügyész a Paksi Városi Ügyészségen.
Szabadidejében szívesen foglalkozik lakókörnyezete rendben tartásával, csinosításával. Hobbija a
népzene művelése, közreadása és a hangszerkészítés,
a Vetővirág népzenei együttes vezetője.
GYNYP
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Műszaki Alkotói Pályázat
3. díjas pályázatok (3. rész)

Kiss Ernő, Bachmann Lipót
Az említett hőcserélőket évente a blokki
főjavítások alkalmával, a biztonsági hűtővízrendszer X és W ág ürített állapotában
lehet karbantartani – most a rendszerátalakítások miatt cserélni kellett azokat (6ról 8 bar nyomásúakra).
Szűrt Duna-vízzel hűtik le a primer köri
helyiségek levegőjét. A hőcserélő levegőoldalán elenyésző a porlerakódás, de a
vízoldalon, a rézlamellás bordáscsövekben a lerakódásokat nagynyomású vízzel
kell tisztítani. A tisztításhoz a kapcsolódó
rendszerek csatlakozásait és a vízoldali fedeleket kellene bontani. A fedeleket rögzítő csavarsor anyái a berendezés belső
oldalára esnek, és hogy oldani lehessen,

az átmeneti levegőidomokat is le kell bontani (nagyon szűk helyen). Óvatosan kell
szerelni, mert igen sérülékenyek a rézlamellák.
Ha a vízoldali fedelet rögzítő csavarsort
egy menetes furatokkal ellátott kerettel
helyettesítenék, elegendő lenne a tisztításhoz csupán ezt bontani.
Az 1. blokki főjavításhoz már megtervezték, engedélyezték az átalakítást. A sugárveszélyes munka így rövidebb ideig
(1/5) tart (csökken 64 órával – évi 1 m Ft),
és a lamella sérülése is elkerülhető.
A 10(20,30,40)TL04W001(W003) hőcserélők évente karbantartásra szorulnak.
A karbantartásukra 1–4. blokki főjavítások
során van lehetőség, a biztonsági hűtővízrendszer (BHV) X és W ág ürített állapotában. A hőcserélők az A010/1-4 helyiségekben találhatók, hermetikus téren belül.
A hőcserélők karbantartására a
BHV-rendszerben található szemcsék vízoldali lerakódásának tisztítása miatt van
szükség. A tisztítást nagynyomású vízzel
végzik a hőcserélők megbontását követően. Jelen állapotban a 10(20,30,40)
TL04W001(W003) hőcserélők megbontásához le kell szerelni a hőcserélők szívó- és
nyomóoldalához csavaros kötéssel kapcsolódó átmeneti idomokat.
A kapcsolódó rendszerek leszerelése
nagyon időigényes feladat, mivel rendkívül kis helyen kell a feladatot elvégezni,
sok csavaros kötést kell oldani, és ezekhez
nagyon nehezen lehet hozzáférni. A mindkét oldalán szabaddá tett hőcserélőről ezt
követően lehet leszerelni a két fordítókamrát, és lehet elvégezni a tisztítást.
További problémát okozhatnak a lebontott szívó- és nyomóoldali átmeneti
idomok, mert az eltávolításuk után hozzáférhetővé válik a hőcserélő hűtőfelülete,

amely a szerelési folyamatok során sérülhet. Amennyiben a lamellák torzulnak, a
levegő útját elzárva a hűtő hatékonyságát
rontja.
A viszonylag egyszerű hőcserélő víztéroldali tisztítása a fentiek alapján nagyon
sok időt igénylő feladattá válik, amely a
hőcserélők kismértékű átalakításával jelentősen egyszerűsödhet, és a lamellák
sérülésének kockázata is minimálisra lecsökken.
Konstrukcióváltoztatás következtében
a csavaranyák helyett a hőcserélő belső
palástjának felületére léceket hegesztenek fel (menetekkel), amely keretben a
jelenlegivel megegyező számú és méretű
furatot alakítanak ki. Ezzel a megoldással
elérhető, hogy a csavarok a hőcserélőn kívül helyezkednek el, ugyanakkor nem kell
leszerelni a kapcsolódó rendszereket a fordítókamrák leszereléséhez.
A hőcserélők csekély mértékű átalakításával a jelenlegi karbantartási technológia nagymértékben egyszerűsödhet,
amely eredményeképpen blokkonként 64
karbantartói munkaórát hasznosabban
lehet felhasználni, a biztonságos üzemeltetés és munkavégzés közvetlen és közvetett pozitív hatásai mellett.
A hőcserélők átalakítása már a 2015.
évi 1. blokki főjavításon megkezdődik, és
idén minden blokkon megvalósul.

ruházások, átalakítások lebonyolításával.
Az atomerőmű állományába 2003-ban
kerültem. Jelenleg a Műszaki Igazgatóságon belül a Projekt Főosztályon dolgozom
mint projektvezető.
Nős vagyok, 2 fiúgyermek édesapja.
Családommal Pakson élünk, szabadidőmben sokat kirándulunk, rendszeresen sportolok, úszok, kerékpározok, judózok, futok,
és ha marad még időm, akkor horgászni
járok a Dunára.

Fotó: Bodajki Ákos

11. 10(20,30,40)
TL04W001(W003) hőcserélők
karbantartásának
hatékonyságnövelése
főjavítások ideje alatt

Kiss Ernő
projektvezető (PFO)
– Gyulán születtem,
39 éves vagyok. Az atomerőművel 1996-ban kerültem kapcsolatba, több
külső cégnél dolgoztam,
először a GÉPKAR Kft.-nél, majd az Atomix Kft.-nél – 1997 óta foglalkozom be-

Bachmann Lipót
berendezéstechnikus
(GMO)
– Szekszárdon születtem, 53 éves vagyok, 2 felnőtt gyermekem van, ők
már a saját életüket élik.
Az atomerőműben 1979-ben a Gyárés Gépszerelő Vállalatnál kezdtem lakatosként, majd a Vegyépszernél voltam
műszaki ellenőr. A blokkok építésének
befejezésével a külső vállalatok munkái
megszűntek. 1987-ben munkahelyet kerestem, de a PAV-nál létszámstop volt,
ezért ugródeszkaként a Bajnai TSZ alkalmazásában a PAV Építészeti Osztályon
dolgoztam karbantartó lakatosként. 1989ben lettem a PAV dolgozója, a klíma- és a
légtechnikarendszereken voltam karbantartó lakatos. Közben elvégeztem a gépész- és az épületgépész-technikumot.
2005-től a Gépész Műszaki Osztályon berendezésfelelősként dolgozom a szellőzőrendszerek területén.
Pakson élek, szabadidőmben sokat kirándulunk, szeretem a tengert, a Balatonon is sok időt eltöltünk, és rendszeresen
sportolok: kerékpározok, és a sárkányhajózás lett a kedvenc időtöltésem. Hobbim a
motorozás.gyulai

A Magyar Nukleáris Társaság közgyűlése
Értékelő-tisztújító közgyűlést tartott a
Magyar Nukleáris Társaság Budapesten,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fizikai Tömbjében.
Az elsőként meghirdetett időpontban
nem volt jelen az 550 fős tagság fele, így a
társaság elnöke, Hózer Zoltán pár perccel
későbbre halasztotta a kezdést. Beszámolójában kiemelte, hogy a társaság aktívan
részt vett Paks II. pozitív kommunikációjában: tájékoztató konferenciát rendeztek, szakértőik nyilvános vitákon vettek
részt, cikkek jelentek meg az internetes
NUKLEON című műszaki-tudományos
folyóiratban.
Számot adtak munkájukról az igen
aktívan tevékenykedő szakcsoportok is:
Tóthné Laki Éva a Biztonsági és Megbízha-

tósági, Vécsi István Áron a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért, Pokol Gergő a Fúziós,
Török Szabina a Környezetvédelmi, Krizbai
Levente a Senior, Ujvári Sándor a Tanári és
Radnóti Katalin a Women in Nuclear Magyarország Szakcsoport nevében. Szinte
mindnyájan kiemelték az ismeretterjesztés fontosságát (nukleáris szaktábor, fesztiválok), a nemzetközi kapcsolataikat.
A vita során hangot kaptak olyan vélemények, hogy a szakmának sokkal erőteljesebben kellene részt venni a nukleáris kommunikációban, mert a politikai
csatározások, eltúlzott titokvédelem nyomán kimutathatóan romlik az új blokkok
elfogadottsága.
A Nukleáris Társaságnál a következő
3 év tisztségviselőit már jó előre megválasztják, mandátumuk 2016. január 1-jétől
érvényes. A most megválasztottak:

– elnök: Ördögh Miklós (SOM System
Kft.),
– titkár: Fábián Margit (MTA EK),
– alelnökök: Cserháti András (MVM PA
Zrt.) és
Sükösd Csaba (BME NTI),
– elnökségi tagok: Horváth Ákos,
Somfai Barbara, Pázmándi Tamás
(MTA EK), Mester András (Diósgyőri
Gimnázium), Nős Bálint (RHK Kft.),
Radnóti Katalin (ELTE TTK), Szieberth
Máté (BME NTI), Szécsényi Zsolt (Paks
II. Zrt.),
– a felügyelőbizottság elnöke: Silye
Judit (OAH), tagjai: Neubauer István
(OAH) és Szucsán Marina (MVM PA
Zrt.).
Gadó János, a Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia-kutató Intézetének
nyugállományba vonult igazgatója hozzá-

szólásában elmondta, hogy nemrégiben
volt egy külföldi konferencián, ahol megtapasztalhatta, van kilábalás Fukushima
után, mert javult az elfogadottsága a nukleáris iparnak.
Szakmai előadás sem maradt ki – Alekszej Szacsik, a Nyizsnyij Novgorodi Mérnöki Iroda képviseletében ismertette az
atomerőmű-beruházásokat
támogató
Multi-D modellező- és projektmenedzsment-rendszert, amely sok szempont szerint ütemezi és nyilvántartja a tervezéstől
az építésen és üzembe helyezésen keresztül az üzemeltetésig a költség- és munkaráfordításokat.
A társaság már szervezi középiskolások
számára az idei Nukleáris Szaktábort július
elejére Gödre és a Nukleáris Szimpóziumot december elejére Budapestre.
gyulai
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Műszaki átalakítások – A 10TH60S201 jelű kúpos csap beépítése
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatokra, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások mellett folyamatosan végeznek újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.
Az atomerőmű technológiai rendszerein, illetve csővezetékein alkalmazott nagyszámú elzáró szerelvény rendkívül fontos szerepet játszik az energiatermelési folyamatban, gyakran egyaránt rendelkeznek üzemviteli és biztonsági funkcióval. Így van ez a közelmúltban beépített 10TH60S201 alfanumerikus jelű kúpos csappal is.
A kapcsolódó szakmai szempontokról és feladatokról Kuczkó Lilla technológus mérnök, a projekt vezetője adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
kor nem vették figyelembe azt a gyártóművi kialakítási
sajátosságot, hogy a tolózárak bizonyos mértékű áteresztéssel rendelkeznek. A 10-40TH50(60,70,80)S201
tolózárakra vonatkozó eredeti orosz GOSZT 9544-75
számú szabvány követelményei szerint az áteresztés
mértéke ezen a méreten, 10 bar nyomáskülönbségnél,
I. class osztályú besorolásnál 120 cm3/perc, azaz 7,2 liter/óra. A blokkok üzembe helyezése során kimérték a
tolózárak áteresztését, a jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy az eredeti szivárgásra előírt követelményeket a beépített tolózárak kielégítették.
2012 márciusában az erőmű szakemberei értékelték a rendelkezésre álló, a döntés előkészítését
segítő anyagokat. Ezek alapján megegyeztek a 1040TH50(60,70,80)S201 tolózárak ütemezett tömörzárású cseréjében. Az erőmű
szakemberei és a független szakértői
felülvizsgálat szerint a nitrogén primer
körbe történő bekerülésének valószínűségét legnagyobb mértékben a tolózárak tömörzárású cseréjével lehet csökkenteni. Hosszú távú megoldásként
vezetői döntés született arra, hogy a
10-40TH50(60,70,80)S201 jelű armatúrák helyére vagy azok mellé új armatúrákat célszerű beépíteni. A helyszíni felmérések és a beépítési
adottságok alapján a jelenlegi tolózár „kézi” elzáró armatúraként való megtartása mellett egy új armatúra
beépítése látszott célszerűnek. Az armatúra a tömör
zárás biztosítására kúpos zárású. A hidroakkumulátorok (10TH50(60,70,80)B001) és az első visszacsapó
szelepek (10TH50860,70,80)S001) közé építették be.
Ennek a kialakításnak a megtervezésére az Olajterv Zrt.
kapott megbízást a PA Zrt.-től, a kivitelezést pedig a
Fotó: Bodajki Ákos

A 10-40TH50(60,70,80)S201 armatúrák feladata a 1040TH50(60,70,80)B001 hidroakkumulátorok fővízkörről való leválasztásának, illetve a fővízkörhöz való hozzákapcsolhatóságának biztosítása normál üzemben.
További feladatuk a hidroakkumulátor üzemzavari szituációban történő működése után a hidroakkumulátorban lévő nitrogén reaktorba való bejutásának megakadályozása. A reaktor névleges üzemi állapotában
a 10-40TH50(60,70,80)S201 armatúra nyitott helyzetben van. A hidroakkumulátorok reteszműködésének
kialakítása megakadályozza a nitrogén bejutását.
Leürítéskor a 10-40TH50(60,70,80)P101 p<11 bar engedélyező jel és a 10-40TH50(60,70,80)L502 L<350
mm „szint alacsony” jel együttes fennállásából képződő logikai reteszparancs hatására a
10-40TH50(60,70,80)S201 tolózárak lezárnak, és a hidroakkumulátorokat leválasztják a fővízkörről, megakadályozva
ezzel a nitrogén beürülését. Ha a retesz
bármilyen okból működésképtelen, akkor az úszó zárógömb beül a tartály alján
kialakított kúpos fészekbe, és így megakadályozza, hogy a nitrogén a reaktorba
jusson.
A hidroakkumulátorok speciális tervezési követelményei között szerepel az is, hogy meg kell akadályozni, hogy a nitrogén a hidroakkumulátorok leürülése
után a primer körbe jusson.
Az üzemzavari funkció ellátásához a tolózárak tömör zárása szükséges.
Az 1. blokk 2011. évi főjavítása során a szakemberek
a 10TH60S201 áteresztését tapasztalták. Az esemény
kivizsgálása nyomán megállapítást nyert, hogy a 1040TH50(60,70,80)S201-re ható szintretesz kialakítása-

Karbantartási Igazgatóság és az OVIT Zrt. szakemberei
végezték.
A 10TH50(60,70,80) jelű vezetékek ABOS 2 besorolásúak, ezért az engedélyezés az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kompetenciájába tartozik. Mivel
korábban még nem üzemelt a Paksi Atomerőműben
olyan kúpos csap, mint amilyet most építettek be, az
OAH egyelőre csak egy készülék beépítését engedélyezte, egy év próbaüzemre. Az 1. blokki főjavítás alkalmával tehát a 10TH60 jelű – a hidroakkumulátor-rendszerhez tartozó – technológiai csővezetékbe a német
AZ-Armaturen által gyártott és AUMA villanymotoros
meghajtású DN250 PN125 kúpos csap került. Az új armatúra a technológiai funkcióval együtt megörökölte a
régi tolózár alfanumerikus jelölését, a 10TH60S201-et.
Az egy év sikeres próbaüzemet követően építhető be
a többi kúpos csap, blokkonként négy darab. Így még
összesen tizenöt készülék beépítése várható a következő években.

Prancz Zoltán

A csorvási Edison Klub látogatása az erőműben
– A klub tagjai, a csorvási Gulyás Mihály Általános
Iskola diákjai május 22-én tettek élményekben gazdag látogatást az erőműben – mondja Murvai József,
a klub vezetője. – Nyitott műhelyünk van, ahol nem
muszáj dolgozni, szabad „csak ott lenni”. A módszerünk: a gyerekeket a körülvevő környezet inspirálja,
az ott meglátott problémahelyzetek adnak indítást.
A Kreativitás és Innováció Európai Évében indítottuk
„A hónap feltalálója” programot, majd egy év múlva
„A hónap kísérletezője” pályázatot, amely keretében
is egy-egy általuk megfogalmazott kérdésre keresik és
találják meg a választ.
Milyen alkotások születnek? Néhány „találmány”:
táskatartó, szőlőszemező, elektromos
madárijesztő, tűzoltókészülék-tartó átalakítása,
elektromágneses tálca, kőmentes fűnyíró és így tovább.
A régi edisonosok visszajárnak előadásokat tartani a gyerekeknek, bemutatni munkájukat. Így előadást

tartott Krajcsovics Róbert fűtésszerelő, Murvai József
Máté mérnök-informatikus, Szabó-Nagy Helga környezetvédelmi technikus, Szabados László a Pal-Robotics (Barcelona) mérnöke, dr. Weiczner Roland, a
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának oktató-kutató orvosa.
– Számomra a legizgalmasabb feladat az Edison
Klub működtetése: sikerül-e elnyerni a gyerekek bizalmát, milyen új gondolatokat fogalmaznak meg,
sikerül-e megérteni elgondolásaikat? A feladat megoldásához Thomas Gordon kommunikációs módszere nyújt segítséget. Az értő figyelem alkalmazása
azt jelenti, hogy újrafogalmazom a tanítványom által
mondottakat, hogy mindketten lássuk, megértettem-e
őket? Így születhet meg egy új alkotás. Erika Landau
nyomán azt mondhatjuk, hogy nem a produktum lényeges, hanem a folyamat. A problémahelyzet felismerése, különböző megoldási lehetőségek keresése, a
megfelelő kiválasztása és annak megvalósítása. Ennek

Fotó: Ruff Ferenc

Csorváson, ebben a kelet-magyarországi kisvárosban 1988 óta működik egy klub, ahol a gyermeki fantázia- és álomvilágból születnek alkotások. A klub célja a feltalálás, a kitalálás megtanítása, a kreativitás
fejlesztése úgy, hogy a gyerekek elképzeléseiket itt meg is valósítják.

a folyamatnak az ismerete teszi eredményessé a munkát és gördülékennyé a hétköznapokat a felnőtt élete
során is, mert alkotó módon tud a problémahelyzetekhez viszonyulni.
2011-ben csatlakoztunk a tehetségpontok országos
hálózatához, 2013-ban elnyertük a kiválóan akkreditált Edison Klub Tehetségpont címet. Az atomerőmű-látogatást az NTP-MTI-14-0123, Edison útjain
tovább című pályázatunk segítségével valósíthattuk
meg.

Wollner Pál
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Szakmák az atomerőműben

József 1971-ben, Szekszárdon született.
A gyerekkorát Faddon töltötte. A tolnai Földvári Mihály Gimnáziumban
érettségizett, ezt követően a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, energetikai
üzemmérnök szakon folytatta tanulmányait.
A diploma átvétele után, 1993 októberében került a Reaktor Karbantartó
Osztályra mint reaktorszerelő mérnök. A „C” műszakban kezdett, majd
a sorkatonai szolgálat után, 1998-tól
szerelésirányító mérnökként, egy műszakos munkarendben dolgozott tovább. 2005-ben, a társaság átszervezése
során került jelenlegi munkahelyére, a
Gépész Műszaki Osztályra. A Reaktor
Csoportban kezdetben berendezésfelelősi feladatokat látott el, 2009-től vezető

berendezésmérnökként tevékenykedik.
József az évek során különböző szakmai képzésekkel bővítette ismereteit,
a minőségellenőri képzéstől kezdve,
az SAP diszponensi feladatokhoz kapcsolódó képzéseken át részt vett az AS6
különböző moduljainak oktatásain,
értékelemző szaktanfolyamon, illetve
hatósági jogosító vizsgával (berendezésfelelős) és Atomerőművi Minősített
Oktató képesítéssel is rendelkezik.
A Reaktor Csoportban jelenleg egy
berendezésmérnök és egy berendezésfelelős kolléga dolgozik, József reményei szerint a négyfős csoport hamarosan ismét teljes létszámmal tud majd
működni. A csoport feladata a reaktor-karbantartás műszaki hátterének
biztosítása, a főjavítások előkészítése,
tervezése, a reaktorberendezés meg-

felelő műszaki állapotához szükséges
átalakítások, javítások koordinálása, a biztonsági tartalék alkatrészek
rendelkezésre állásának felügyelete,
valamint a reaktor-karbantartáshoz
szükséges műszaki dokumentáció létrehozása. József elmondta, a főjavítás
megtervezése, és az ahhoz szükséges
dokumentációk megfelelő
időben és minőségben való
elkészítése komoly feladatot
jelent. A reaktorberendezés
túlnyomó része nem cserélhető elem, ezért nagy figyelmet kell fordítani arra,
hogy ezek a részegységek az
erőmű élettartama végéig
megfelelő műszaki állapotban legyenek. A szükséges átalakítási, javítási
munkákat a reaktorberendezés ABOS1
besorolása miatt is kiemelt körültekintéssel kell végezni, ehhez kapcsolódóan
folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a nukleáris biztonság szempontjából fontos biztonsági tartalék alkatrészek rendelkezésre állását is. A csoport

feladatai közé tartozik a rendszeres
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
EURATOM-ellenőrzések feltételeinek
megteremtése is.
József elmondta, az erőmű szívének tekinthető (reaktor-)berendezésegyüttes különleges figyelmet kap
mindenkitől: „A kollégákkal és a társszervezeteinkkel kialakított
jó
munkakapcsolatokat
fenntartva, felelősségünket átérezve, megfontoltan
végezzük a munkánkat.”
Munkakörével kapcsolatban megjegyezte, a főjavítások alatt, a műszaki főosztályvezető készenlétesi
feladatainak ellátása komoly pluszterhelést jelent.
József 1994 óta Pakson lakik, nős, felesége az OVIT-nál dolgozik. Két gyermekük van, a tizenhat éves Ákos és a
hétéves Flóra. Szabadidejében péntekenként az ASE öregfiúkcsapatában
focizik.

Kárpáti Viktor
Fotó: Bodajki Ákos

Sorozatunkban az elmúlt években a Karbantartási Igazgatóság szervezeteinél dolgozó munkatársakat mutattuk be. A következő hónapokban a Műszaki
Igazgatóságon, a Műszaki Főosztály Gépész Műszaki Osztályán dolgozó kollégákkal ismerkedhetünk meg. Ez alkalommal a Reaktor Csoportból Kugli
József vezető berendezésmérnökkel beszélgettünk.

Generációk
Turbucz család

Rovatunkban ismételten egy olyan családot szeretnénk bemutatni, ahol látható, hogy az atomerőmű indulási éveiben fiatal munkavállalóként Pakson letelepedett
család életében hogyan volt, illetve van jelen az atomerőmű, mit jelent számukra az atomerőmű iránti elkötelezettség, és hogyan sikerült munkahelyük szeretetét
átadni a családban felnövekvő gyermek(ek) számára. A Turbucz családból László, az édesapa és fia – aki szintén László – a beszélgetőtársunk.
mennyien pályakezdőként kezdtek el dolgozni az akkori PAV-nál. A most erőműbe érkező fiatalokat ők szintén
segítőkészen fogadják, felkarolják, támogatják a beilleszkedésüket, persze ez már más helyzet az akkorihoz
képest. László rendszeresen sportol, fontos számára az
egészséges életmód, szabadidejének egy részében pedig parasztházuk korhű felújításával foglalkozik.

Fotó: Bodajki Ákos

Az idősebb Turbucz László 1962-ben Miskolcon született. A boldog gyermekéveket követően a 3-as számú
Miskolci Szakközépiskolában általános gépész szakon
végzett. Két év katonai szolgálatot követően a Miskolci Távhőszolgáltató Vállalatnál helyezkedett el, de már
a katonaévek alatt figyelmes lett egy álláshirdetésre,
melyben gépész végzettséggel munkavállalókat keresett az atomerőmű, ráadásul lakás biztosítása mellett. Így 1983-ban pályázatának beadását, majd sikeres felvételét követően turbinagépész munkakörben
kezdte meg munkáját az atomerőműben. Szakmai
betanulását, tapasztalatszerzését követően közel egy
évig turbinaoperátorként dolgozott a 2. blokkon, majd
1987–2009 között főgépész volt a 4. blokkon. Immár 6
éve pedig szekunder köri művezető a II-es kiépítésen.
Fiatalként, teli tervekkel, egy alföldi lány kezét kérte
meg. Önálló életük a barátságos Kurcsatov úti lakókörnyezetben indult el, ahol lakásuk nagyon otthonos
és élhető volt. Véleménye szerint az erőművet a kollegiális munkakapcsolat jellemezte, illetve jellemzi; igaz
a régmúltban másként jelent meg mindez a mindennapokban. A közös akarat, célok ma is hasonlóak, de
az atomerőmű üzemeltetési feltételei, szabályzói sokat
módosultak. Az akkori atomvárosba érkezők közül azóta többen elköltöztek, Paks város arculata megújult
és letisztult. Családapaként rendkívül nagyra értékeli
a biztos munkahelyet. Az a tény, hogy valaki az atomerőműben dolgozhat presztízsértékű, ezért fia pályaválasztásakor – háttérből támogatva – igyekezett László
figyelmét felhívni ezekre az értékekre. Pályájának első
éveire visszagondolva úgy látja, hogy komoly előnyt
jelentett számukra az a körülmény, hogy szinte vala-

A Turbucz család gyermeke László, 1985-ben született Szekszárdon. Kisgyerekkorát a paksi lakótelepen
töltötte, majd a család 1996-ban az óvárosba, családi
házas környezetbe költözött. Az általános iskolai évek
után az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumba került, ahol az érettségi vizsgát követően 1 év továbbtanulással technikusi végzettséget szerzett. Életét döntően
meghatározta a sport szeretete. 8 éves korától hosszú
időre a kajak töltötte ki mindennapjait, napi rendszerességgel edzésekre, sportversenyekre (megyei versenyek, diákolimpia stb.) járt, így a tinédzserkori bulizások

elmaradtak ezekben az években. 17-18 éves korában
részben igyekezett pótolni a kimaradt bulikat, a kötetlen beszélgetéseket a haverokkal. Édesapján keresztül
látta azt az egzisztenciális biztonságot, amit saját maga
számára is el akart érni. Ezért 2004-ben pályázott az
atomerőműbe, de 2006. évi felvételéig a köztes időben a kereskedelemben dolgozott. Irányítástechnikai
műszerész munkakörbe nyert atomixes felvételét követően a betanulás, az erőműves gyakorlat, szakmai rutin
megszerzése után 2008 áprilisától erőműves állományba került, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályra.
Anno édesapja a kollégáiról sok történetet mesélt, így
bekerülve közéjük sokkal könnyebb volt a beilleszkedés
számára. László esetében a munkakapcsolatok kialakítását nagyban segítette, hogy jelenlegi munkatársai közül sokat már gyerekkorában megismerhetett. Számára
ők „többek, mint munkatársak”. A munkahelyen kívül
is számos esetben találkozhatnak egymással. Így amikor a blokkokon végzett sűrű munkák közepette pár
perc lazításként válthat kötetlenül néhány mondatot,
az hozzájárul a szoros kollegiális viszony, a jó hangulat
kialakításához. Tervei között szerepel a felsőfokú tanulmányok elvégzése, az önálló lakhatás megteremtése
és a családalapítás. Az egészséges életmód, sportolás,
testmozgás napi szinten jelen van az életében, csakúgy,
mint az édesapja esetében.
Beszélgetésünk végén mindketten megerősítik,
hogy az atomerőmű speciális jellegéből adódóan fontos, hogy a dolgozói nyitottak, egymással szemben elfogadóak legyenek. Az atomerőmű pedig megteremti a
folyamatos tanulás, szakmai tapasztalatszerzés lehetőségét.
BRóbert
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
A család és a karrier összeegyeztetése nem könnyű. Ahhoz, hogy mindkét helyen megállják a helyüket, a nőknek jó szervezőkészségre, kitartásra, erőre
és elszántságra van szükségük a világon mindenhol. Meg kell teremteniük az
egyensúlyt a kettő között, ami nem is olyan egyszerű. Kolléganőnket arról kérdeztük, hogy ez neki hogyan sikerült. A kezdetektől itt dolgozó Kis Annamária, a Fejlesztési és Elemzési Osztály műszak ügyintézője idézi fel pályafutását,
eleveníti fel emlékeit, régi motorosként, nőként, kollégaként.
– Közgazdasági
szakközépiskolában
érettségiztem, ahol a számítástechnika alapjaival ismerkedtem meg. Természetesen a
„tudomány” akkori szintjén, amikor papíralapú adathordozók voltak, és szekrény nagyságú perifériák. A laptopok világában erről
beszélni szinte meseszerű. 1979. augusztus
15-én kezdtem el az erőműves munkát.
– Melyik szakterületen kezdted a pályafutásod?
– 1980. február 1-jén kezdtem dolgozni a számítóközpontban. Tanfolyamok sora
következett. Budapesten végeztem el az operátori tanfolyamokat, és volt szerencsém
Lipcsébe is kijutni. Így 35 év távlatából is nagyon szeretek visszagondolni ezekre a kezdeti évekre. Nagyon kedves munkatársaim
voltak. Néhányan még itt vagyunk, de különböző szervezeteknél. Olyan erős bennem
a kötődés, hogy két éve szerveztem egy találkozót. Délelőtt üzemlátogatásra volt lehetőség, az estét a Fabro Pincészetben töltöttük
el. Akik eljöttek, jól érezték magukat. Nekem
meg nagy sikerélmény volt, mert kipróbálhattam magam mint szervező.

tó és Látogatóközpont tájékoztatta az országos médiát. Az általam szervezett ünnepség
már pár perce elkezdődött, amikor az ajtók
kitárultak, és betódult a sok operatőr, újságíró. Mindig nagyon izgulok, hogy rendben
és zökkenőmentesen sikerüljön ez a kis házi
ünnepség. Azt a pillanatot sosem felejtem el.
A döbbenettől rövid időre elállt a lélegzetem.
Az átadásról több tv-csatorna készített beszámolót, az ünnepség után amerre néztem,
interjúk készültek. Pozitív hírnevünk színesedett.

– Továbbiakban hogyan alakult a pályafutásod?
– Két gyermekem születése gyorsan követte egymást, 1985-ben, illetve 1986-ban,
velük összesen 3 évig voltam otthon. 1993.
október 1. óta vagyok a Nukleáris Főosztályon, azon belül a Fejlesztési és Elemzési
Osztályon. Munkaköröm átfogó neve műszaki ügyintéző. A kezdeti időkben titkárnősködtem, majd megkaptam az újítások
és szabadalmak kezelését mint új feladatot.
Az iparjogvédelmi tanfolyamot 2007-ben végeztem el. Minden év utolsó négy hónapja a
Műszaki Alkotói Pályázat megszervezésével
telik. Szeretem ezeket a feladatokat, amikor
intézkedhetek.
– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár
negatív – szempontból különösen emlékezetes, erőműhöz kapcsolódó élményeid?
– A 2003 őszén meghirdetett Műszaki
Alkotói Pályázat dolgozatai nagyrészt a 2.
blokki üzemanyag-sérülésről és a helyreállításról szóltak. Az országos közvélemény
nagyon sokat foglalkozott velünk abban az
évben. A díjkiosztó ünnepségről a Tájékozta-

Az Atomerőmű fiatal kollégáit bemutató rovatunk
következő szereplője Kern Álmos, a Gépész Műszaki
Osztály berendezés mérnöke.
Szekszárdon született, gyermekéveit paksi család tagjaként töltötte. Általános, valamint középiskolai tanulmányait is Pakson végezte. A Vak Bottyán Gimnázium
reáltagozatán érettségizett, ezt követően a Dunaújvárosi Főiskolán tanult tovább, és gépészmérnök szakirányon szerzett karbantartó gépészmérnök végzettséget
2006‑ban.
Édesapja 1984 óta az erőmű területén dolgozik külsős cégek munkavállalójaként, édesanyja korábban egy
paksi szupermarket boltvezetőjeként dolgozott, ma már
nyugdíjas éveit tölti. Álmos életében – édesapja révén az atomerőmű már gyermekkora óta jelen van, közelebbi kapcsolatba azonban 2006-ban, szakmai gyakorlatos
hallgatóként került az erőművel. Ipari gyakorlatát a Karbantartás Irányítási Osztályon töltötte, az itt szerzett tapasztalatok felhasználásával készítette el a Fejér Megyei
Mérnöki Kamara által is díjazott szakdolgozatát, melynek
témája a turbina nagyfelújítása volt.
A diploma megszerzését követően a Partner Kft.-nél
helyezkedett el technológus mérnök munkakörben az
Armatúra és Csővezeték Karbantartó Osztályon, majd
2009-ben az MVM ERBE Zrt. munkavállalójaként a Gépész Műszaki Osztály Nyomástartó Berendezések Csoportjának munkájában vett részt gépésztechnológiai
szakértőként. 2010. március 1-jén került át az MVM Paksi

Fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink

ramokat. A vasárnapi főzés az ESZI udvarán!
Semmiért nem cserélném el ezt az élményt.
Az ASE férfi-kosárlabdacsapatának hazai meccseire szeretek kijárni. Egy izgalmas
meccs teljesen kikapcsol.
Paksi születésű vagyok, erősen kötődöm
a városhoz. Kedvenc helyeim a Gárdonyi-
kilátó, a Duna-korzó, az új kerékpárút. De
szeretünk bolyongani a határban, gyönyörködni a Duna és a város panorámájában.
Nagyon lelkes és rajongó nagymama vagyok. 4 éves fiúunokámmal töltött minden
idő fontos és örömteli számomra. Nincs nehéz dolgom, még egy fedél alatt élünk. Ha ez
megváltozik, akkor is megszervezem és kivitelezem a közös programokat. Remélem, az
egészségem sem hagy cserben.
– Végezetül egy régi motorostól független
kérdés. Ezt követően mik a teveid a jövőre
nézve?
– Amikor eljön az a bizonyos utolsó
munkanap, szeretnék úgy kilépni az erőmű
kapuján, hogy ne a megkönnyebbülés érzése
töltsön el, hanem a büszkeség tudata, hogy
az ország egyetlen atomerőművének dolgozója lehettem.
Orbán Ottilia

– A család, hobbi, szabadidő milyen viszonyban vannak nálad?
– 11 éve tartozom egy helyi egyesülethez, de inkább baráti társaságnak nevezném. A Reform
Főzőklub egyik alapító tagja
vagyok. A havonta megtartott
főzések „krónikása” vagyok, az
Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori
elkészített ételek receptjét én
mindennapjaiból
szoktam papírra vetni. Rendszeresen ott vagyunk helyi renAzok a régi majálisok…
dezvényeken. Minden nyáron
várom a bluesfesztivált. PénteSzámos élmény és emlék fűződik a majális megünken elkezdjük, és vasárnap éjnepléséhez. Sokunkban felvillannak emlékképek:
jel hagyjuk abba a zenei proga helyszín, a napsütés, a feledhetetlen hangulat, a
jellemző bográcsos étel illata, a gyerekzsivaj. Ki felnőttként, ki gyerekként, de mindenki részt vett a
majálison, elmaradhatatlan családi program volt.
Atomerőmű Zrt. állományába
Céllövölde, a sok lufi, bazár, körhinta, no meg a szaberendezésmérnök munkabadtéri főzőcske. Kollégánknak első ránézésre nakörbe.
gyon más gondolatok jutottak eszébe az illusztráció
Jelenlegi feladataihoz tartoalapján. (Vagy megárthatott neki a sok napfény.)
zik az erőmű primer és szekun(Forrás: 1977-es szocialista brigádnapló, Mack
der köri technológiai tartályaiIstván egykori vegyészkolléga illusztrációjával.)
nak, hőcserélőinek, szűrőinek

Orbán Ottilia
karbantartási munkáinak szer-

vezése, ütemezése, helyszíni
ellenőrzése, javításuk engedélyezése és műszaki elemzések készítése, valamint a berendezések műszaki állapotának szinten tartása. A napi munkavégzés során kollégáival folyamatosan keresik a fejlesztési, modernizálási
lehetőségeket, kidolgozott javaslataikkal a Műszaki Alkotói Pályázaton 2012-ben és 2013-ban egyaránt harmadik
helyen végzett szerzőtársaival. A munkahelyi légkörrel
kapcsolatban Álmos úgy érzi, remek a csapat, a kollégákkal gyakoriak a közös főzések, baráti összejövetelek.
Fontosnak tartja tudása fejlesztését, korábban OKJ-s
képzés keretében tartályvizsgálói tanfolyamot végzett
el, valamint a közelmúltban tett sikeres középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből. Továbbra is nyitott a tanulásra, jelenleg úgy gondolja, az erőmű bővítése fogja majd meghatározni, hogy milyen szakterületen érdemes jelenlegi
tudását bővíteni.
Álmos mozgalmas heteket, hónapokat élt meg párjával az utóbbi időszakban, hiszen az elmúlt év a májusban tartott esküvőjükre történő készülődés jegyében telt.
Szabadidejükben az aktív időtöltést részesítik előnyben,
párjával sokat utaznak, elsősorban Magyarország tájait
szeretik felfedezni.

Krausz Attila

el-KÉP-esztő
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Szent Flórián-napi elismerések
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Flórián-nap alkalmából május 2-án közösen rendezte meg a Szent Flórián-napi megyei, valamint a Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 125. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget.

„Tűzoltó, Tűzoltó mitől vagy Te bátor?
Nem félsz a tűztől, nem rettegsz a lángtól
Magadat nem kímélve haladsz csak előre
Életed sem félted, csak dolgod végzed…”
A rendezvény szentmisével vette kezdetét
a zombai római katolikus templomban,
ennek keretében az egyesület csapatzászlóját Mayer Mihály püspök szentelte meg.
A szentmisét követően a résztvevők ünnepélyesen felavatták, Mayer Mihály püspök pedig felszentelte a Zombai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulójára állított kopjafát. Az ünnepség
a művelődési házban a Himnusz közös
éneklésével folytatódott. Az eseményen
részt vett dr. Balázs Gábor tű. ezredes, me-

gyei katasztrófavédelmi
igazgató, Szűcs Sándor,
Zomba polgármestere,
Gergelics István, a Tolna
Megyei Tűzoltószövetség
elnöke, Csöglei István, a
Tolna Megyei Tűzoltószövetség örökös tiszteletbeli
elnöke és Pálfi Ferenc, a
Zombai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke.
Az ünnepi beszédeket követően a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Tolna Megyei Tűzoltószövetség elismeréseket és jutalmakat adott át. Az Atomerőmű Tűzoltóság állományából az alábbi
személyek részesültek elismerésben:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság emléktárgyat adományozott:
– Bőhm Péternek, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnokának.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság emléklapot adományozott:
– Farkas Józsefnek, az Atomerőmű Tűzoltóság szerparancsnokának,
– Kruller Attilának, az Atomerőmű Tűzoltóság szerparancsnokának,

– Wolf Istvánnak, az Atomerőmű Tűzoltóság szerparancsnokának.
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség dísztárgyat adományozott:
– Lacza Jánosnak, az Atomerőmű Tűzoltóság gépkocsivezetőjének,
– Horváth Józsefnek, az Atomerőmű
Tűzoltóság gépkocsivezetőjének,
– Bertalan Istvánnak, az Atomerőmű
Tűzoltóság gépkocsivezetőjének.
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos
Szövetségének (LTSZ) éves közgyűlését és
az azt követő szakmai napot 2015. április
9–10-én tartották Velencén. A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az
LTSZ-érdemérmek átadása. Az atomerőműves tűzoltók közül hárman kapták meg
az LTSZ-érdemérem bronz fokozatát, ők
a tűzoltóság tagjaiként magas fokú hivatástudattal látták és látják el feladataikat,
hozzájárulva az ATOMIX Kft. Tűzoltási és
Műszaki Mentési Szakágazat eredményes
munkájához. Az érdemérmeket a következő tűzoltók kapták:
– Bán Ferenc, az Atomerőmű Tűzoltóság
szerparancsnoka,

Tizenkét éve nem mozdult a „vándor”
Ismét győztek az atomerőmű tűzoltói. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei
Tűzoltószövetség május 29-én rendezte meg a hivatásos és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok megyei tűzoltóversenyét Szekszárdon. A győztesnek járó vándorserleg hosszú ideje nem vándorol: az elmúlt
tizenkét évben minden alkalommal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tűzoltói nyerték ezt a versenyt.
dig az atomerőmű tűzoltói győzedelmeskedtek. A 100
méteres egyéni akadálypályán a szekszárdi hivatásos
tűzoltók nyertek. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva
csapatösszetettben ismét az atomerőmű létesítményi
tűzoltói állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára.
A győztes csapat immár zsinórban tizenkettedik alkalommal hódította el egymás után a vándorserleget,
ami jól megszokott helyére került vissza a vitrinbe.

Az eseményt dr. Balázs Gábor tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató nyitotta meg. A tűzoltók
fizikai felkészültsége alapeleme a hatékony tűzoltási
és műszaki mentési tevékenységnek. A tűzoltóverseny
egyik mérőpontja, hogy a beavatkozók valóban felkészültek és jól kezelik a technikai eszközöket.
Az első feladat a 4×100 méteres váltófutás volt,
amelynek során a váltó első tagja egy kisházat küzdött
le, majd az őt követő tűzoltó palánkmászással folytatta, a harmadik csapattag a gerendafutás után sugarat
szerelt. A váltó utolsó tagja a tálcatűz eloltása után ért
célba. A második feladat a kismotorfecskendő-szerelés
volt. Végül a 100 méteres egyéni akadálypálya-futás
várt a tűzoltókra, itt a versenyzőknek a palánk (2 m)
átugrását követően egy gerendán kellett áthaladniuk,
közben sugarat szereltek, mindezt futva, hiszen az idő
volt a legnagyobb ellenfél.
A 4×100 méteres váltóban a dombóváriak szerepeltek a legjobban, a kismotorfecskendő-szerelésben pe-

Összetett helyezések:
1. Atomerőmű LÉT
2. Dombóvár HTP
3. Szekszárd HTP
4. Paks HTP

100 méteres egyéni akadálypálya:
1. Klézl Tamás (Szekszárd HTP)
2. Varga Dániel (Szekszárd HTP)
3. Szabó Tamás (Atomerőmű LÉT)

A csapat tagjai: (állósor) Major István csapatvezető,
Cseh János, Nagy Ferenc, Szabó Tamás, dr. Balázs Gábor tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató,
Dénes Attila, Nagy Norbert, Tóbi József kiképzési ea.,
(guggolók) Wolf István, Ferencz Győző, Szénási Attila,
Gyöngyösi Tamás, (fekvő) Papp Szilárd versenyző és
felkészítő)
SI

– Mohai István, az Atomerőmű Tűzoltóság gépkocsivezetője,
– Váncsodi Tibor, az Atomerőmű Tűzoltóság gépkocsivezetője.
A VII. Országos Tűzoltóbörze és -találkozó alkalmával Tóbi József kiképzési
előadónak Gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettet adományozott a Magyar Tűzoltószövetség. Az elismerést Dobson Tibor
tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltószövetség elnöke adta át 2015. május
2-án Pilisszentivánon.

Schreiner István

A PATRIK rendszer működése
és a megjelenő tartalmak

Röviden tekintsük át Paksi Atomerőmű Rapid Információs Kijelzőrendszer (PATRIK) működtetésének célját, az ott megjelenített tartalmak típusait.
A monitorrendszer kiépítését nemzetközi atomenergetikai kommunikációs tapasztalatok támasztották
alá, és elvárásként fogalmazódott meg a WANO részéről is. A frekventált helyeken elhelyezett monitorokon rövid – lehetőleg képes – üzeneteket érdemes
megjeleníteni, amelyeket néhány másodperc alatt
bárki be tud fogadni. A tartalmakat igazgatóságonként egy-két fő megbízott tartalomfelelős készíti, és
a TLK kommunikáció-szempontú ellenőrzése után
kerülhetnek fel a rendszerre.
Elsődleges szempont a biztonsági, sugárvédelmi,
munkavédelmi és üzemviteli információk megjelenítése, és helyt kapnak természetesen a kapcsolódó
egyéb területek aktuális információi is. A rendszer
jelenleg egységes arculattal, logóval jelenik meg.
A monitorokon megjelenő képek már a portál jobb
felső sarkában is végiglapozhatóak, és a PATRIK archívuma is megtekinthető. A portálos fejlesztésnek
köszönhetően egyszerűen áttekinthető a teljes tartalom.
Amennyiben javaslat fogalmazódik meg az olvasóban, hogy milyen további információkat szeretne
a monitorokon látni, javaslatát küldje el Szabó Zoltánnak a szabozolt@npp.hu címre.

Susán Janka
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Hegesztési gyártásfelügyelők
képzése Pakson
Hegesztési gyártásfelügyelő diplomát szerzett 17 hegesztési szakember az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által szervezett
tanfolyamon. Az összesen 105 órás képzés során a kollégák
részletesen megismerhették a hegesztett szerkezetek gyártásának, szerelésének, karbantartásának felügyeleti, ellenőrzési és
műszaki átvételi feladatait, valamint a hegesztési felügyelettel
összefüggő szakmai ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazását is.

!?

?

Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program 2015
„Az élet olyan, mint a kerékpározás. Állandóan mozgásban kell lennünk, hogy egyensúlyban legyünk.” Albert Einstein szavait idézve elmondható, hogy a biztonsági kérdésekkel folyamatosan kell
foglalkoznunk és a biztonsági kultúrát folyamatosan kell erősítenünk. E célból az idén is folytatódik
a Biztonsági Kultúra (BK) Fejlesztési Program, amely szerepel a társaság 2014–16-os stratégiájában.
A program részleteiről Volent Gábor biztonsági igazgató beszélt.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés Akadémia szervezésében február 2-án Nemzetközi hegesztési gyártásfelügyelő tanfolyam indult az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben.
A program célja az volt, hogy a különböző hegesztési munkák
ellenőrzésével, átvételével foglalkozó szakemberek bővíthessék elméleti és gyakorlati hegesztéstechnikai tudásukat, és tapasztalt
egyetemi oktatók közreműködésével átfogó szakirányú ismereteket szerezhessenek. A tanfolyamon a Gépész Szerviz Osztály (Karbantartási Igazgatóság, Szerviz Főosztály) hegesztéssel foglalkozó
karbantartási műszaki ellenőrei, a Minőségellenőrzési Osztály
(Biztonsági Igazgatóság, Minőségfelügyeleti Főosztály) rendszerfelügyelői és az OVIT Zrt. hegesztést irányító szakemberei vettek
részt, összesen 17-en.
A tanfolyam egy 65 órás a technológiai és egy 25 órás gyártásfelügyeleti modulból állt, amely kiegészült egy 15 órás gyakorlati
képzéssel is.
Március 17-én a résztvevők sikeres vizsgát tettek, és átvették a
nemzetközileg is elismert Hegesztési gyártásfelügyelő (IWI-B-International Welding Inspector – Basic level) diplomáikat, amely
bizonyítja, hogy kellő felkészültséget szereztek a hegesztési szakterület ellenőrzési és műszaki átvételi feladatainak ellátásához.

Kárpáti Viktor

A BK-program az idei évben három pillérre épül:
az Ezüstkártya motivációs programra, kampányhónapra és egy kérdőíves felmérés végrehajtására.
Június elején, a két főjavítás között kezdődött
az idei kampányhónap, amelynek fókuszcsoportja
a vezetők és a termelésirányítók. Az említett két
célcsoport biztonság iránti elkötelezettségét tematikus fórumok tartásával szeretnénk tovább
növelni, mely szükségességére az OSART-vizsgálat is rámutatott. Az előadások tartalmát tekintve
szó lesz a biztonságtudatosság és termelés közötti
egyensúlyról, a gazdaszerepről, az elvárások megfogalmazásáról és azzal való azonosulásról, valamint a vezetői szerepről és példamutatásról.
A kampány során tovább szeretnénk erősíteni a
munkavállalókban a hibamegelőző eszközök mindennapi használatának tudatosítását. Ehhez készült egy újabb BK-füzet Hibakockázatok („A Piszkos 12”) címmel. A kiadvány a lehető legkevesebb
szöveggel és szemléltető ikonokkal próbálja felhívni a figyelmet a hibázást befolyásoló kockázatokra.
Ezt a kiadványt az atomerőmű területén dolgozó
minden munkavállalóhoz eljuttatjuk, és kaptak belőle az üzemi területen munkát végző külső vállalkozók is.
A brosúra mellett természetesen a PATRIK-ot
(Paksi Atomerőmű Rapid Információs Kijelzőrendszer) és a portált is igénybe vesszük, ahol az aktivitás keretében a biztonsági kultúrával kapcsolatos

tematikus oldalon a biztonsági kultúrához köthető
információk jelennek meg. Új elemként a portálon
hetente változó tartalmú kvízjáték indul jutalmazással. A vállalkozói és beszállítói körnek az atomerőmű internetes felületén nyújtunk szakmai tájékoztatást.
A kampányhónap keretén belül a szakmai
igazgatók és főosztályvezetők részvételével mixcsoportos területi bejárások kezdődtek júniustól
minden héten egy alkalommal. Ennek célja az egymástól való tanulás és tapasztalatszerzés. A helyszíni ellenőrzések során jegyzőkönyv készül.
A BK-program másik pillére a motivációs program, amely 2013 óta folyik. Ennek célja a munkavállalók ösztönzése a példaértékű, biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására.
2014 óta a kiemelkedő biztonsági teljesítmények
elismerésére félévente kerül sor. A jelöltekből egy
bizottság maximum 10-10 főt választ ki, akik a biztonságtudatosság növelése érdekében tett aktív
munkájuk tiszteletéül kapják meg az Ezüstkártya
díjat. (Idén az első félév jelöltjeit június 30-ig lehet
megküldeni a Biztonsági Igazgatóságra indoklással együtt.)
A kampányhónap lezárását követően az év
vége felé kérdőíves felmérést fogunk végezni,
hogy képet kapjunk a biztonsági kultúra aktuális
helyzetéről a cégen belül. L.I.

Irányítástechnikai teszt alatt az új PVE
Sikeresen tesztelték az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. új pótvíz-előkészítő üzemének irányítástechnikai szoftverét. A szakemberek a több mint kéthetes időszakban az egyszerűbb feladatoktól a bonyolultabbakig haladva tanulták és szokták meg a rendszer logikáját, felépítését, amelyek révén alkalmas arra, hogy a pótvíz-előkészítőhöz kapcsolódó
nagy terjedelmű, igen összetett feladatokat ellássa.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mintegy
hat évvel ezelőtt új pótvíz-előkészítő
(PVE) üzem építése mellett döntött. A műszaki tervezés 2010-ben elkezdődött az új
épületnek helyet adó területen, 2013-ban
pedig a vasúti vegyszerlefejtő állomás
elbontása történt meg. Ezzel egy időben

elindultak a földmunkák, valamint az építkezés is. A technológiai épületben pillanatnyilag 98%-os a gépészeti készültség,
a villamos kivitelezés zajlik éppen.
Az MVM OVIT Zrt. megbízásából a Yokogawa Hungária Kft. szállítja az irányítástechnikai rendszert, és a folyamatirányítási
szoftvert is ők fejlesztik. A folyamatirányító számítógép (DCS) szoftvertesztjére áprilisban került sor az MVM OVIT Zrt. telephelyén. Több külső cég és belső szakmai
szervezet (Irányítástechnikai Műszaki
Osztály, Biztonsági Rendszer Osztály, Projekt Főosztály, Vegyészeti Technológiai
Osztály) segítségével valósult meg. Tesz-

telték a grafikus megjelenítést, illetve a
rendszervezérlő logikát, a csoportvezérlő
logikát, valamint az egyedi funkciókat.
Ezekkel a tesztekkel bizonyítható, hogy az
irányítástechnikai rendszer képes lesz ellátni feladatát, és ez biztosítja a zökkenőmentes üzembe helyezést.
A tesztelés két munkacsoportban zajlott több mint két héten keresztül. Egy
munkacsoport több szakemberből állt,
akik egy 50”-os és két 24”-os monitoron
dolgoztak. Minden egyes funkciót, logikát
„check list” alapján ellenőriztek. A program során az egyszerűbb rendszerektől
haladtak a bonyolultabbak felé, így a csa-

pat folyamatosan tanult, szokott hozzá az
egész rendszer logikai felépítéséhez. Az új
pótvíz-előkészítő technológiai és logikai
kapcsolatainak bonyolultságából, terjedelméből fakadóan nagy koncentrációt
igényelt a feladat. Bátran mondhatjuk,
hogy próbára tette a résztvevőket.
Gáspár Gyula, a Vegyészeti Technológiai Osztály technológus mérnöke elmondta, hogy a teszt sikeresnek bizonyult, teljesültek az alapkritériumok, a javításra
szoruló részeket a szerződéses partner
módosítja, melynek tesztelése későbbi
feladat lesz.

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

5. rész: A fax használata – SZAB-IBIR 4.1.4 fejezete
Mondhatják sokan, hogy a faxberendezések kora lejárt, manapság már alig használjuk. Ez nagyjából igaz
is. Gyakoribb, hogy beszkennelt anyagokat küldünk
e-mail mellékleteként, de vannak olyan hivatali eljárások, amikor megkerülhetetlen a fax használata, és
ezekben az esetekben többnyire igen érzékeny információkról van szó.
E-mail küldése során könnyen előfordulhat az
e-mail cím elgépelése, és ez faxolásnál a telefonszám
beírásakor is elképzelhető. A magánlevelezésemben
nem olyan régen például tévesen esküvői szertartáshoz kapcsolódó árajánlatot kaptam, előtte pedig
orvosi leletet. Természetesen rögtön értesítettem a
feladót, és töröltem az e-mailt.
Egy sima faxolás, akár személyes kontextus nélkül
is megtörténhet – gondolok arra, hogy nem beszélünk közvetlenül senkivel – hiszen miután létrejön a
kapcsolat a küldő és a fogadó között, automatikusan

átmegy az anyagunk. Bizalmas információk küldésekor és fogadásakor azonban nem így kell, és nem is
szabad így eljárni.
Társaságunknál faxot küldhetünk önálló faxkészülékekről és multifunkciós, nyomtató-lapolvasó-fax
berendezésekről is. Bárhonnan is küldjük a dokumentumot, küldés előtt azonosítsuk a fogadó felet. Ez abban az esetben, ha rendszeresen küldünk anyagokat
egy telefonszámra, azt jelenti, hogy pontosan írjuk
be a telefonszámot, és ellenőrizzük a kijelzőn küldés előtt. Abban az esetben, ha új címzettnek küldjük, telefonhívással ellenőrizzük le a megadott szám
pontosságát. De akkor is hívjuk fel a fogadó felet, ha
különösen érzékeny információt kell elfaxolnunk, és
szeretnénk, hogy a jogosult címzett személyesen is
jelen legyen. A faxfedőlapra – téves kapcsolás esetére, a fogadó számára – a következő szöveget írjuk:
„Amennyiben Ön ezt a faxot tévedésből kapta, te-

Oroszország nukleáris energetikája –
válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak a következő cikksorozatban, felidézhetik vagy megismerhetik az
atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.

Az orosz (szovjet) atomerőmű-ipar kezdetei
Az orosz (szovjet) nukleáris technika első lépései az 1930-as években
történtek, amikor Vitalij Hlopin radiokémikus
akadémikus vezetésével intenzív radiokémiai
kutatásokat kezdtek a
szentpétervári Rádium
Intézetben az urán spontán maghasadásával és a
láncreakcióval kapcsolatIgor Kurcsatov akadémikus
ban. (1945-ben ebben az
intézetben állították elő az Európában elsőként itt létesült ciklotronnal az első adag szovjet plutóniumot.) [2]
A II. világháború visszavetette az ez irányú kutatásokat, de másfél hónappal az amerikai Manhattan-terv
beindítása után, 1942. szeptember 28-án a Honvédelmi
Állami Bizottság (orosz rövidítéssel GKO) már határozatot hozott az uránnal kapcsolatos munkák megszervezéséről. Ebben kötelezte a Szovjetunió Tudományos Akadémiáját, hogy újítsa fel a kutatásokat
az atomenergia felhasználásának az uránatommag
hasadása útján való megvalósíthatóságáról, és adjon
tájékoztatást az uránalapú atombomba és az urán
mint energiaforrás létrehozhatóságáról. E határozatot
alátámasztották azok a titkos információk, amelyek
Angliában és az USA-ban az atombomba megalkotását célzó serény tevékenységről szóltak. [1]
A határozat a tudományos akadémia elnöksége
számára a következő konkrét feladatokat írta elő:
– Az Akadémián belül létre kell hozni egy speciális
atommag-laboratóriumot.
– 1943. január 1-jéig a Radiológiai Intézetben ki kell
dolgozni és meg kell építeni az U-235 és az U-238

izotópok termodiffúziós szétválasztását végző berendezést.
– 1943. március 1-jéig a Radiológiai Intézetben és
a Fizikai-Műszaki Intézetben centrifugálással és
termodiffúzióval elő kell állítani annyi U-235-öt,
amennyi a fizikai kutatásokhoz szükséges, és 1943.
április 1-jéig a speciális atommag-laboratóriumban
le kell folytatni azokat a kísérleteket, amelyek igazolják az U-235 atommag hasíthatóságát. [1]
1943. február 11-én a GKO határozatot hozott az
atombomba létrehozását célzó gyakorlati munkák beindításáról. Ezek általános irányítója Vjacseszlav Molotov külügyminiszter lett, aki Igor Kurcsatov akadémikust bízta meg az atomprogram vezetésével.
Két hónappal később a tudományos akadémia alelnöke határozatot hozott arról, hogy Kurcsatov vezetésével létre kell hozni az Akadémia 2. sz. Laboratóriumát.
A GKO 1944. április 8-án kötelezte a Vegyipari
Népbiztosságot, hogy 1944-ben tervezze meg a nehéz-

A Paks II. erőmű reaktorblokkjainak Szentpéterváron
épülő elődje (2014)

lefonon azonnal értesítse a küldő szolgálati helyet.”
Az átvitel után érdemes telefonon visszaellenőrizni, hogy megkapta-e a címzett teljes egészében az
anyagot.
Amennyiben olyan faxot kapunk, amely lényeges
üzleti jelentőségű, győződjünk meg a küldő azonosságáról. Ehhez ellenőrizni lehet a kinyomtatott faxon
a géppel kiegészített küldősort, a küldési időt, a telefonszámot és a küldő nevét tartalmazó adatokkal.
Ezek manipulálhatók úgy, hogy egy másik küldőt mutassanak vagy az eredetit eltitkolják. Szükség esetén
visszahívással kell meggyőződni az információ és a
küldés valódiságáról.
További védelmet jelent, ha a faxkészüléket állandó felügyeletű, zárható helyiségben helyezzük el.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként!

Susán Janka

Megalakult a TEIT
Ellenőrző Csoportja
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) Ellenőrző Csoportja
május 27-én megalakult. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK
Kft.) paksi irodaépületében tartották első ülésüket Fülöp János elnök, faddi polgármester
vezényletével, majd megtekintették a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója épülő moduljának
építkezését. Az újabb négy tárolókamrát magában foglaló modul beruházása az elmúlt évben
kezdődött, és várhatóan 2017 elején fejeződik
be. A kivitelezők most a vasbeton falak építését
végzik.
A TEIT Ellenőrző Csoportjának joga, hogy
időről időre a térség nukleáris létesítményeinek
működését vizsgálja, ellenőrizhet minden folyamatot, ezzel is a lakosság érdekeit és a kölcsönös
bizalmat szolgálva.

vízgyártó üzemet és az urán-hexafluoridot (UF6-ot)
gyártó üzemet, a Színesfém-ipari Népbiztosságot pedig
arra, hogy 1944-ben állítson elő 500 kg fémuránt, 1945.
január 1-jéig építse fel a fémuránt előállító üzemet, valamint arra, hogy szállítson a 2. sz. Laboratórium részére néhányszor 10 tonna legjobb minőségű grafitot.
Hirosima és Nagaszaki 1945. augusztus 6-i és 9-i
amerikai atombombázása után a Szovjetunió eddigi
anyagi és emberi erőforrásainak sokszorosát irányította a nukleáris területre.
Források: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Создание_
советской_атомной_бомбы
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлопин,_Виталий_
Григорьевич

Kimpián Aladár ny. főmérnök
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
Dukovany újabb blokkokkal bővülhet
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot vezető Jan Mladek május 4-én tájékoztatta az érdeklődő újságírókat arról, hogy a cseh kormány a Dukovany telephelyet részesíti
előnyben új atomerőművi blokkok építésére a korábban
favorizált Temelínnel szemben. Az ország energiapolitikájáért felelős vezető arról számolt be, hogy Dukovanyban
2035-ben fogják leállítani az 1. blokkot, a másik hármat
pedig 2037-ig. Egy igen erőteljes támogató lobbi van jelen
ebben a régióban, míg ez az aktivitás Temelín környékén
nem tapasztalható. Az új blokkok építése egy hosszabb
időszakot ölelne fel, és üzembe lépésükkel nagyjából pótolnák a kieső kapacitást. Temelín bővítésének lehetőségét is életben tartanák, ha esetleg nem várt események
nehezítenék a másik beruházást. Arra is figyelmeztetett a
miniszter, hogy az osztrák zöldmozgalmak kifejezték tiltakozásukat minden csehországi atomerőmű-építés vonatkozásában.
Az állami tulajdonú Cseh Elektromos Művek (ČEZ) korábban versenypályázatot hirdetett két temelíni blokk építésére, de ez a folyamat 2014 áprilisában megszakadt, amikor a kormány visszautasította a garantált ár bevezetését
a majdan itt termelendő villamos energiára. A pénzügyi
finanszírozásra több forgatókönyv is szóba jöhet. A lehetséges szállító meghatározott mértékig betársul a ČEZ-be,
és teljes felelősséggel tartozik a programért. Szóba jöhet
új állami vállalat létrehozása az építkezés lebonyolítására.
Harmadik opció lehet egy ipari konzorcium megalakítása,
amely megvásárolja a telephelyet az elektromos művektől
és végrehajtja a projektet. Ez utóbbi megoldást a miniszter „nagyon összetettnek” minősítette. Mladek személyes
véleménye szerint az orosz cégek előre nem zárhatók ki a
majdani tenderből, bár bizonyos prominens kormányzati
tagok támogatják ezt az elgondolást. Nem hiszi, hogy az
oroszok kizárása megvalósul, de bármi megtörténhet – tette hozzá. Azzal szemben azonban neki is kétségei vannak,
hogy orosz ajánlattevők nyerik meg a tendert.

Háromszáz napra leállították a Dél-Ukrajna
atomerőmű 2. blokkját
Felkészülés a 10 éves üzemidő-hosszabbításra

Az állami tulajdonú üzemeltető Energoatom hivatalos közleménye szerint a blokk május 10-én történt leállítása után
elvégzendő munkák nagy volumene indokolja a hosszú
nagyjavítást. Az 1000 MW-os, nyomottvizes egység 1985ben kezdte meg kereskedelmi üzemét, tervezett üzemideje 30 év volt. A nagyjavítás alatt számos olyan biztonságnövelő módosítást hajtanak végre, amelyek kidolgozása az
elmúlt években történt meg. A visszaindításra csak akkor
kerülhet sor, ha a blokkon minden elvárást kielégítően
megvalósították az átalakításokat. A 2. blokk modernizációs programja 2,4 milliárd hrivnyát igényel (114 millió USD),
ami – az ukrán kormány becslései szerint – tizedrésze egy új
blokk építési költségének. Három ukrán blokk üzemel már
a tervezett időn túl, ezek a Dél-Ukrajna 1. blokk, valamint a
Rovno–1 és Rovno–2 blokk. Egy nemzetközi környezetvédő
csoport május 4-én azt közölte, hogy a 2. blokk jelen állapotában nem alkalmas a további üzemeltetésre, és azonnal
le kell állítani azt. A csoport nemzeti kampányfelelőse, Irina
Holovko szerint a további üzemeltetés komoly fenyegetést
jelent az ukrán emberekre és a határon túl élőkre. Ez a telephely egyébként az egyetlen Ukrajnában, amely részben
a Westinghouse által szállított üzemanyaggal üzemel.
Forrás: Nucleonics Week, 2015. május

Varga József

Hírek Japánból
Megvannak az első eredmények
a talajfagyasztásról
A TEPCO sikeresnek minősítette a beavatkozást

A cég közleménye szerint az első etapban -15 °Cra sikerült csökkenteni a talaj hőmérsékletét a
hűtőcsövek közvetlen környezetében. A fagyasztással létrehozott védőfal elsődleges szerepe, hogy
a fukushimai balesetben megsérült blokkokból
származó szennyezett vizet távol tartsák a környezettől. A tervek szerint 30 méteres mélységben
és -30 °C-on kívánják állandósítani a védőfal paramétereit. A TEPCO azt is közölte, hogy nincsenek
pontos információi a megfagyasztott talaj pontos
tömegéről. Számos olyan pont is van az ellenőrzött

ROSATOM
NEWSLETTER
A TVEL távlati tervei

Jelentősen nőhet a cég teljesítménye 2030-ra
A cég globális piaci szerepe egyértelmű. Jelenleg 17%-os a részesedése a nukleáris üzemanyagok
gyártásában, ezt 2030-ra 30%-ra kívánják emelni.
Tervezik az urándúsításból való részesedés 6%-os
emelését is a jelzett határidőre, ebben a programban a TENEX vállalatra is számítanak. Az ambiciózus
tervekről Jurij Olenyin elnök számolt be. A jól működő cég versenybe kíván szállni a nyugati tervezésű
és építésű nyomottvizes (PWR) reaktorok piacán is.
Az ok egyszerű – sokkal nagyobb a PWR-blokkok
száma a világon, mint a hasonló elven működő
VVER-blokkoké. A 2014-es adatok szerint ez 234 és
73, míg 2030-ra 369 és 87 blokk a várható adat. Minden üzemeltető arra törekszik, hogy legalább három
független beszállítója legyen. Néhány gyártó kiszállt
már ebből a körből a gyenge minőségi mutatók vagy
az alacsony árak miatt, de vállalatunk jó ajánlatokat
biztosít ezen a piacon – közölte az elnök. Már korábban is töltöttek be orosz gyártású üzemanyagkötegeket és egyéb komponenseket nyugat-európai
PWR- és BWR-blokkokba, ebben a programban az
Areva volt a partner. Történt már orosz szállítás In-

Alapozási munkák kezdődtek a
Fuqing-5 blokkon

Sikeresen elvégezték a reaktorépület alapjának
betonozását
A beruházó cég közleménye szerint az első beton
kiöntését május 7-én, a reggeli órákban kezdték
meg, amely esemény egyúttal az építkezés indításának hivatalos kezdetét is jelentette. A munkát pontosan két nap alatt végezték el, összesen
9157 köbméter betont dolgoztak be a műveletek

területen, ahol nem tapasztaltak jelentős hőmérséklet-csökkenést. Ennek okát elsődlegesen abban
látják, hogy a hőmérők esetleg túl messze vannak
a bevezetési pontoktól. A telepítéskor ezek bizonyították működőképességüket, így várhatóan hos�szabb időre van szükség az adatok kiértékeléséhez.
Az erőmű körül 1,5 kilométeres körben telepített
hűtőrendszer és a védőfal feladata kettős. Egyrészt
meg kell akadályoznia, hogy a talajvíz bejusson az
épületekbe; másrészt meg kell gátolnia a szennyezett víz környezetbe való kijutását.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2015. május

Varga József

dia nehézvízzel működő reaktoraiba is, és a holland
kutatóreaktor is orosz R-20 üzemanyaggal üzemel.
Az urándúsítás egy másik növekedési lehetőség. Bár a TENEX-szel közösen jelentős piaci erőt
képviselnek, az Areva és a Westinghouse komoly
versenytársak. A beszállítók összkapacitása meghaladja a dúsítási és a gyártási igényeket, így ebben
a helyzetben csak úgy lehet nyerni, ha optimalizáljuk a költségeket. Az egyedüli beavatkozási lehetőség olyan árral fellépni, amely különleges figyelmet
kelt – nyilatkozta Olenyin. Mind a konverzió, mind a
dúsítás ára jelentősen csökkent az elmúlt években,
így csak a proaktív viselkedés hozhat eredményeket.
A két cég azt tervezi, hogy jelenlegi részesedésüket
a mostani 36%-ról 42%-ra növelik 2030-ig. A dúsítás
piacán Kína 5%-ot visz, az Areva részesedése 13%,
míg az Urenco 32%-ot birtokol.
A TVEL nem nukleáris tevékenysége biztonsági
csomagként szerepel a cég üzleti életében. A legfontosabb termékek a hengerelt áruk (titán és
rozsdamentes acél), továbbá fémkalcium és lítium
gyártása, izotópok előállítása, zeolitkatalizátorok,
cirkónium és szupravezetők gyártása és más termékek előállítása. Ezekre jelentős kereslet van a
nemzetközi piacon, a bevételek jól szolgálják a cég
növekedését. Termékeik jelen vannak az ITER- és a
CERN-projektekben is.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2015. május

Varga József

során. A reaktorépületet tartó lemez átmérője 56
m, vastagsága 4,5 m. A beépített acélrácsozat súlya 1700 tonna. A beruházó állami vállalat 2014
novemberében azt jelentette be, hogy az 5. és a
6. blokkon a saját fejlesztésű Hualong One nevű
tervezési modellt alkalmazzák, és ez a program
ennek a rendszernek az első felhasználása. Az Állami Tanács 2015 áprilisának közepén hagyta jóvá
a beruházás megkezdését. Korábban az ACP 1000
modell szerepelt a projekt terveiben, de ezt az elgondolást – az ország atomiparának átszervezése
miatt – elvetették.
Forrás: World Nuclear News, 2015. május

Varga József
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Kávézás prémium minőségben már Pakson is

Gyermeknap
Minden év májusának utolsó vasárnapja
a gyermekeké. Felhőtlen szórakozásuk és
örömük biztosítását minden szülő, felnőtt
és társadalmi szervezet a magáénak érzi.
Az atomerőmű tűzoltói is rendszeresen
összefognak és programokkal készülnek

annak érdekében, hogy a gyermekek jól
érezzék magukat e jeles napon. Az idei
évben Pakson, Németkéren, Dunaszentgyörgyön és Tolnán szórakoztatták a gyerekeket füstsátorral, kötélpályával, habzuhataggal és vetélkedőkkel.

Fotó: Szabados Gergő

Komoly szakmai múlttal és kávéházi üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkező beszállítóval kötött együttműködést követően, a szálloda kávéháza kibővítette és prémium
kategóriába emelte kávékínálatát, megteremtve ezzel a minőségi kávézás lehetőségét
Pakson is. Kiváló minőségű ültetvényekről, kétszeri kézi átválogatással szüretelt kávészemek aromazáró csomagolásban érkeznek a kávéházba, ahol friss pörkölést követően
a legkülönbféle íz- és aromavilággal bíró kávéfajták közül választhat a vendég. A kávézás maradandó élménye
mellett, az egyedi igényeket,
ízléseket is figyelembe tudják
venni. A kiváló ültetvényekről
származó, odafigyeléssel válogatott kávéfajták, a kávéfőzés
gondosan kivitelezett módja
együttesen szavatolják a kávézás maradandó élményét.
Kedves olvasó, tegyen ön is
próbát! Látogasson el a szálloda kávéházába, és kapcsolódjon ki pár percre, élvezze a
különféle kávéfajtákból készített kávék selymes, olykor enyhén kakaós vagy mogyorós
ízvilágát, vagy válasszon az afrikai kávék erőteljes aromájához társuló pikánsan fűszeres kávéfajtákból! Kísérletezzen bátran az eltérő kávépörkölési módokkal is, amellyel
befolyásolható a kávé ízének az intenzitása, aroma- és illatanyaga. Kávéházi kellemes
élményeit otthonába is újraélheti, hiszen aromazáró csomagolásban, több mint 12-féle
arabica kávéfajta kapható a kávéházban.
BRóbert

Fotók: Atomerőmű Tűzoltóság

Ne hagyja ki Ön sem a kiváló minőséget jelentő kávézás lehetőségét az Erzsébet
Nagy Szálloda kávéházában! Színvonalas nyitórendezvény keretében május 16-án
hirdette meg legújabb szolgáltatását a kávéház, amelynek révén több mint 10 prémium kategóriás kávékülönlegesség közül választhattak a rendezvényre látogatók. Immáron Paks város lakossága és környéken élők is minőségi szinten hódolhatnak kávézási szokásaiknak.

A győzelem napján koszorúzott
a Paksi Orosz Klub
A II. világháború befejezésének 70. évfordulóján Dunaföldváron és Pakson a szovjet katonák sírjainál koszorúzott a Paksi Orosz Klub (POK). Az alkalomra a Paksi
Polgármesteri Hivatal felújíttatta a 6-os út mellett az elesett szovjet katonák tiszteletére állított műemléket és sírt. A koszorúzáson részt vett Süli János polgármester.
Hetven évvel ezelőtt, 1945. május 9-én
véget ért a II. világháború Európában.
Minden idők legborzasztóbb és legpusztítóbb háborújának végét, a 70. évfordulót
ünnepelte az emberiség, ezen a napon a
közel 50 millió áldozatról szerte Európában megemlékeztek. A Paksi Orosz Klub
Dunaföldváron és Pakson szervezte meg
a koszorúzást a szovjet katonák sírjainál
és műemlékeinél. A POK megalakulása
óta gondját viseli a Pakson és környékén
elesett honfitársai sírjainak. Nagy öröm,
hogy Pakson az ünnep alkalmából az önkormányzat felújította a 6-os útnál lévő
szovjet műemléket és sírt. Süli János,
Paks polgármestere, Barnabás István alpolgármester és Magyarné Nagy Edina

képviselő-testületi tag vett részt a koszorúzáson.
Pakson 180 szovjet katona földi maradványai vannak eltemetve, jelenleg két
helyen, az emlékhelyen és a Fehérvári úti
sírhelyen. A 6-os út melletti műemléktől
a megemlékezők átmentek a Fehérvári úti
sírokhoz is koszorúzni. Utóbbi helyen név
szerint is ismerünk egy elesettet: Kuznecov Semjön főhadnagy 24 évet élt, 1945.
március 14-én halt meg Pakson. Két hónap választotta el őt a háború befejezésétől, idegen földön elesett, nagyon fiatalon
meghalt mások szabadságáért. Azért is
kell emlékezni a háború áldozataira, hogy
ez tragédia sose történjen meg újra.

Szucsán Marina

Új helyszínen volt véradás
Nagy kincsünk az egészség. Jól tudták ezt azok a dolgozóink is, akik június 3-án reggel
7 és 14 óra között, ez alkalommal új helyszínen, véradással segítették embertársaikat.
Az idei évben már második alkalommal szervezett véradó napot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének megkeresésére. Ez alkalommal
június 3-án szerda reggel 7 óra és délután 14
óra között volt lehetősége dolgozóinknak,
hogy véradással segítsék embertársaikat,
amelyre ezúttal új helyszínen, az Oktatási
Épület MSZO Személyzetfejlesztési Csoport
helyiségeiben került sor.
– A szervezők öt helyszínt biztosítottak az
eseménynek; a regisztrációnak, a próbavérvételnek és vérnyomásmérésnek, a kérdőív
kitöltésnek, a z orvosi vizsgálatnak, illetve a

vérvételnek történt aztán ezekben – tájékoztatott Lászlóné Németh Ilona a Munka- és
Személyügyi Osztály osztályvezetője.
Reggel 7 és 10 óra között folyamatos telt
ház volt, délig 111 főt regisztráltak. Összesen
149 dolgozó adott vért.
A Vöröskereszt képviselői külön kiemelték Etessyné Kovács Zsuzsanna munkáját,
aki a véradó napot a cég részéről koordinálta.
A szervezők minden megjelent véradó
felé köszönetüket fejezik ki, hogy véradásukkal elősegítették a betegek mielőbbi gyógyulását.

Lehmann Katalin
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Az ördög nem alszik!
Kullancsveszély
A jó idő beköszöntével, a szabadban töltött órák számának növekedésével arányosan nő a kullancsok jelentette veszély. Azonban miként az elővigyázatlanság,
úgy a túlzott félelem sem helyes ennek kapcsán. Nincs ok arra, hogy visszarettenjünk a kirándulástól, a kertészkedéstől vagy a szabadban végzett sportolástól,
sétától. Mint általában, itt is a megelőzés a leghatékonyabb védekezés. Ám ha megtörténik a kullancscsípés, akkor sem kell kétségbeesni. Mindenképpen hasznos viszont, ha néhány alapvető információval tisztában vagyunk.
A kullancsok kevésbé gazdaspecifikus, vérszívó paraziták. Főként emlősökön élősködnek,
de olykor madarakon, hüllőkön is. Számos fajuk él hazánkban. A veszélyt a kullancsok által terjesztett fertőzések, azaz
a bélrendszerükben élő baktériumok, egysejtűek, vírusok jelentik, amelyek a vérszívás során jutnak be a megtámadott szervezetbe. Az ilyen módon
terjedő legsúlyosabb betegségek között egyebek mellett a
Lyme-kór és az agyhártya-, illetve agyvelőgyulladás említhető. A veszélyt növeli, hogy a csípés teljesen fájdalommentes, sőt, az élősködő mászását sem érzékeljük. Hozzájárul még ehhez az is, hogy a kullancs olyan testfelületeket
keres, ahol nehéz felfedezni (ilyen például a hajas fejbőr).
Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden kullancsfaj,
illetve az adott fajokon belül sem minden egyed hordoz
kórokozót. Ugyanakkor a kullancscsípés és vele a fertőzés kockázata jelentősen csökkenthető néhány egyszerű
„óvintézkedéssel”. Ilyenek a kullancsok élőhelyének – így
mindenekelőtt a magas fű, a gazos területek – kerülése,

hosszú nadrág viselése, illetve a nadrág szárának betűrése a zokniba, a leülés, heverészés helyett a mozgás, séta
előnyben részesítése, esetleg valamilyen kullancsriasztó
szer alkalmazása (ezek hatásosságát illetően megoszlanak
a vélemények). Ugyancsak fontos, hogy a szabadból hazaérkezve ellenőrizzük magunkat, akár segítséget is igénybe
véve. Ennek során feltétlenül át kell vizsgálni a már említett, kevésbé szem előtt levő testfelületeket (a hajas fejbőrt,
a hajlatokat stb.). A mielőbbi átvizsgálás azért is fontos,
mert ilyen módon gyakran még a befúródás előtt felfedezhető és eltávolítható a kullancs.
A megelőzés további eszköze lehet a védőoltás. A kullancs elleni védőoltás megnevezés félrevezető, mivel nem
a kullancs, hanem az általa terjesztett agyvelőgyulladás ellen véd, és valójában oltási sorozatról van szó. Fontos információ idevonatkozóan, hogy – noha értelemszerűen a
legtöbben akkor gondolnak erre a megoldásra, amikor a
kullancsveszély fellép – a védettség tavaszra történő kialakulásához már a szezont jóval megelőzően, a téli hónapokban célszerű elkezdeni az oltási sorozatot.
Akkor sincs ok a kétségbeesésre, ha megtörténik csípés, azaz a kullancs befúródása. Ilyenkor is jó, ha minél

Az Energetikai Szakkollégium féléves
összefoglalója
Sikeresen lezárult az Energetikai Szakkollégium számára
is a 2015-ös tavaszi félév, amelynek során több színvonalas programot láthattak az energetika iránt érdeklődők. A félév alatt számos nyilvános, illetve belső előadást és üzemlátogatást szervezett a szakkollégium.
Többek között február 17-én került sor a Schenek
István-emlékfélév első belső előadására, ahol az érdeklődők a nukleáris fegyverek történetéről, működéséről és
felépítéséről hallhattak részletesebben. Az előadó Csige András, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének
tanszéki mérnöke volt, aki a híres Manhattan-terv nyilvánosságra hozott
adatait, valamint a fúziós bombák létrehozásáról szóló Teller–Ulam-koncepciót ismertette a jelenlévőkkel.
A félév kiemelt rendezvénye az április 23-án megrendezett „Tehetséges
hallgatók az energetikában” című előadásest volt, amely során a szakkollégium tagjai bemutatták a munkájukat, amivel egyetemi éveik alatt foglalkoznak. A rendezvény keretében két előadásblokk és egy poszterszekció valósult
meg. Nagyon széles körű előadásokat hallhatott a közönség a hulladékgazdálkodástól a villamos autókon át egészen a fúziós reaktori kutatásokkal
bezárólag. Ezt a rendezvényt az Energetikai Szakkollégium szeretné hagyományként megőrizni, ezzel is támogatva a hallgatók munkáját, kutatásait.
Egy üzemlátogatás keretén belül az érdeklődők a Paksi Atomerőműbe
látogathattak el a szakkollégium szervezésében április 29-én. A program
résztvevői a Karbantartó Gyakorló Központot, az Atomenergetikai Múzeumot, a Tájékoztató és Látogatóközpontot, illetve a blokkvezénylőt, turbinacsarnokot és a reaktorcsarnokot tekintették meg. A Karbantartó Gyakorló
Központban a látogatók két csoportra osztva felváltva járhatták végig a primer, illetve a szekunder köri helységeket. Az Atomenergetikai Múzeumban és a Tájékoztató és Látogatóközpontban pedig megismerkedhettek egy
atomerőmű működésével, a Paksi Atomerőmű történetével, illetve a magyar
villamosenergia-rendszerrel. Az üzemlátogatás résztvevői így gyakorlati tapasztalatokkal bővíthették elméleti ismereteiket.
Bővebb információkat programjainkról: www.eszk.org. ESZK

előbb felfedezzük az élősködőt, mivel – egyes források
szerint – az egy napon belül eltávolított kullancs szinte
bizonyosan nem okoz fertőzést. A művelet nem igényli,
hogy orvoshoz forduljunk. Az erre a célra kialakított eltávolító csipesz és kanál a gyógyszertárakban beszerezhető, de egy szemöldökcsipesz is megfelelő eszköz lehet (a
már nagyobbra duzzadt kullancs, amely „teleszívta” magát, ujjal körülfogva is eltávolítható). A kullancsot a bőrhöz a lehető legközelebb kell megfogni, majd óvatos, de
határozott mozdulattal kell kihúzni. Különösen ügyeljünk
arra, hogy a potroha ne nyomódjon meg, vagy szét, mert
eközben kórokozókat öklendezhet a sebbe. Ha a feje beleszakad, nem jelent külön kockázatot, egy idő után kilökődik. A művelet után a sebet és az eltávolító eszközt le kell
fertőtleníteni, majd alaposan kezet kell mosni.
Ha megtörténik a kullancscsípés, természetesen fokozottan figyeljünk az esetleges fertőzés jeleire, tüneteire
(például bágyadtság, láz, a csípés helyén kialakuló centrikus bőrpír, ízületi fájdalom stb.). Ezek jelentkezése esetén
sürgősen orvoshoz kell fordulni.

Prancz Zoltán

Jelölés Ezüstkártya díjra
Folytatódik 2015-ben is a Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program keretén belüli
motivációs program, ösztönözve a munkavállalókat a biztonságtudatos viselkedés
és gondolkodásmód alkalmazására. 2015 első félévének jelöléseit június 30-ig lehet megküldeni a Biztonsági Igazgatóságra indoklással együtt.
Milyen módosításokat tar
talmaz a program a tavalyi
évhez képest?
– A kiemelkedő biztonsági
teljesítmények elismerésére félévente kerül sor,
maximum 10-10 munkavállaló elismerésével.
– A javaslatokat az adott
félév végéig (június 30ig) a Biztonsági Igazgatóságra kell eljuttatni
indoklással együtt.
– A javaslatokat az igazgatóságok egyegy vezető beosztású munkavállalójából álló bizottság a félévet követő hónapig értékeli. Az elismerésben részesülő
munkavállalókról a biztonsági igazgató
dönt.
– A félévet követő második hónap végéig
történik meg a maximum 10 munkavállaló formális keretek között történő
elismerése.
– Az Ezüstkártya elismerés névre szóló ezüstből készült kártya, melyhez
100 000 forint pénzjutalom jár.
Kik és miért kaphatnak Ezüstkártya díjat?
Azon munkavállalókat lehet Ezüstkártya-
jutalmazásra javasolni, akik a biztonsági

üzenetekben megfogalmazott biztonságtudatos magatartás elemeit a napi munkavégzésük során rendszeresen és magas szinten
használják.
Kiemelkedő biztonsági teljesítmény lehet egyrészt a biztonság, az üzemeltetés, a
műszaki feladatok, a karbantartás, a gazdálkodás, a humánpolitika és kommunikáció
bármely területén nyújtott egyéni kiemelkedő biztonsági teljesítmény, amely hozzájárul az atomerőmű hosszú távon történő
biztonságos üzemeltetéséhez; másrészt egy
adott szervezeti egység biztonsági teljesítményének (pl. biztonsági mutatókkal alátámasztott) általános javulásában történő
egyéni szerepvállalás.
L.I.
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Pákai László
A Paksi Atomerőmű Vállalat egyik alapító tagjával, Pákai Lászlóval beszélgettem. Felhívtam telefonon, hogy felkérjem az interjúra, és meglepetésemre a közel négy évtizede történt eseményeket úgy idézte fel, mintha tegnap lettek volna.
– Mikor kerültél a PAV-hoz, melyik területen dolgoztál?
– Az egyetem elvég
zése után a visontai erő
műben helyezkedtem el.
Az iparági körökben egyre
többet lehetett hallani a
paksi nagyberuházásról.
Figyelemmel
kísértem
az építkezést, és amikor
hallottam, hogy megin
dultak a felvételek, jelent
keztem. A visontai hét év
után, 1976-ban kezdtem meg a munkát
a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Kevesen
voltunk akkoriban a cégnél, az íróaszta
lok üres papírokkal vártak bennünket.
Fiatalos lendülettel elkezdtük a szerve
zetek kialakítását, az alapok lerakását.
Nem gondoltunk arra, hogy a „történe
lem” részesei leszünk. A kezdeti időket
szép emlékekként őrzöm. A Kalorikus

Osztály vezetésével kezdtem a munkám,
majd a Gépészeti Osztály vezetője lettem
1984-ig. A Szimulátorköz
pont irányítását 2003-ig
láttam el, majd a Straté
giai Főosztályra kerültem,
ahonnan az első adandó
alkalommal
2004-ben
nyugdíjba mentem.
– Hogyan emlékszel
vissza a kezdeti és az erőműben eltöltött időkre?
– Az erőmű üzembe
helyezésének nagy pillanatait már sokan
színesen elmesélték, én bennem inkább
a hétköznapok emlékei maradtak meg.
Szívesem emlékezem vissza okos kolle
gáimra és kedves kolleganőimre.
– Mivel töltöd a napjaidat?
– Mindig van legalább tíz elvégzendő
feladatom. Családi házban élünk, ahol
akad bőven tennivaló. A kertben szíve

sen dolgozom. Sokat olvasok, viszonylag
szisztematikusan, ami azt jelenti, hogy
egy-egy szerzőtől sorban, lehetőleg min
dent elolvasok. Már „végeztem” az orosz
klasszikusokkal, Dickensszel, Thomas
Mann-nal, Steinbeckkel. Most a magya
rok vannak soron. Jelenleg Krúdy a ked
vencem. A kortársak közül Nádast és Es
terházyt szeretem.
– Szerettek utazni, világot látni?
– Az utazás már fárasztó, fiatalko
runkban sokat utaztunk, nagyon sok
szép emléket őrzünk. A nyár nagy részét
a Balatonon töltjük. A kert ott is ad elég
munkát. Hajnalonként elmegyek hor
gászni. A balatoni horgászat minden
mástól különbözik, elsősorban a Balaton
miatt. Általában még sötétben megyek
ki, akkor még kevesen vannak, és el tu
dom kapni a napkeltét. Csodás látvány,
megéri a korai ébredést, nem lehet betel
ni vele. Főleg békés halakra horgászok,
keszeggel, kárásszal ellátom a szomszé
dokat, a pontyokat megtartom. A leg
nagyobb balatoni pontyom 8,9 kiló volt.
– A konyhában vagy kint a szabadban
te is szoktál főzőcskézni?

Egy festmény és mögötte egy festő
Idén tavasszal Párizsban jártunk, és az egyik legemlékezetesebb élményem a Musée de L’Orangerie kiállítása volt. Az épület
két ovális alakú, természetes fénnyel megvilágított termében Monet nyolc, körülbelül két méter magas és hat-nyolc méter
széles tavirózsás festménye tekinthető meg – a látvány magáért beszél a mellékelt képen. A termekben körültekintve a
festő gyönyörű giverny-i kertjében érezhetjük magunkat. Ott állhatunk a tó partján, látva a gyönyörű színeket, fényeket,
tükröződéseket. Nem a pontos mását, hanem a látvány befogadása után a festőben keletkező élményt, impressziót, érzelmeket.
Monet 1840. november 14-én született Párizsban, édesapja
kereskedő volt. A család 5 év múlva Le Havre-ba költözött a
biztosabb megélhetés végett. Az iskolában füzeteibe szívesebben rajzolt karikatúrákat, mint tanult belőlük. 15 évesen már
az egész városban karikaturistaként emlegették, sok megrendelést kapott, szépen keresett vele, még félretenni is tudott. Ez
a kis spórolt pénz segítette később, hogy elindulhatott festői
pályája. Édesapja is támogatta elképzeléseit, de jól jött volna
számukra a város ösztöndíja, amelyet azonban nem sikerült
elnyerni, így családi támogatással ment Párizsba tanulni 1859
tavaszán. A saját útját járta, és ezt apja nem nézte jó szemmel,
megvont tőle minden anyagi támogatást. Első sikereit 1865ben és 1866-ban érte el, amikor a Szalon kiállítására bekerült
képeiről elismerően nyilatkoztak a kritikusok. Az ezt követő
években azonban a családja segítségét kellett kérnie megélhetéséhez, akik azzal a feltétellel segítettek, ha megszakítja
kapcsolatát élettársával Camille-lal, aki
éppen első gyermeküket, Jeant várta.
Látszólag eleget tett a család kérésének,
de valójában nem szakította meg kapcsolatukat. 1870-ben a francia-porosz
háború hatására Londonba utaztak, és
csak a párizsi kommün bukása után tértek vissza. A hazatérésben közre játszott
apja halála is. Argenteuil-be költöztek,
ahol az apai örökségnek és az Angliában
eladott képeknek köszönhetően jobb
körülmények között éltek. 1878-ban
megszületett második fiuk, Michel, majd
a következő évben felesége meghalt tüdőbajban. 1890-ben vette meg a giver-

ny-i birtokot, és két évre rá újra megnősült. 1900-ban egyik
szemére átmenetileg megvakult, és szemproblémái már élete
végéig elkísérték, később hályogot diagnosztizáltak mindkét
szemén. Élete utolsó szakaszában a giverny-i kert megtervezése, megépítése, ápolása és főleg a szépségeinek megfestése volt a fő célja, 250 képe készült itt. A kert olyan gyönyörű
lett, hogy sokan keresték fel, és egyfajta referenciaponttá,
találkozási hellyé vált, amely máig látogatható. Egészségi állapota felesége, majd idősebb fia elvesztése után megrendült,
de tovább dolgozott nagy tervének megvalósításán – amelyben George Clemenceau politikus is támogatta –, tavirózsás
képeinek az Orangerie-ben történő kiállításán. Élete utolsó
napjáig, 1926. december 5-ig ezeken a képeken dolgozott, s a
festményeket a francia államnak ajándékozta. A kiállítás 1927
májusában nyílt meg, és azóta nyújt felejthetetlen élményt az
odalátogatóknak.
Susán Janka

– Igen, szívesen veszem kezembe a
főzőkanalat. Nagyon finom halászlét fő
zök, ezenkívül szeretek süteményeket
sütni és fagylaltot készíteni.
– Szereted a szekszárdi borokat?
– Nagyritkán egy-egy pohárkával el
fogyasztok, de nem vagyok borszakértő.
– Családodról mondanál pár szót?
– Feleségemmel Szekszárdon élek,
46. éve vagyunk házasok. A lányom Pé
csett él, az unokám a nyáron lesz 2 éves.
– Mit üzennél a fiataloknak, akik az
erőműben a stafétabotot továbbviszik?
– Hajrá!

Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. május
— 10 éves —
Lovas Tibor
ÜVIG ÜVFO KTO
Baranya István
KAIG KAFO RKO
Feil Mihály
KAIG KAFO AKO
Magyar Imre
KAIG KAFO AKO
Orosz Lajos
BIG SKVFO DO
Góbor Ferenc
BIG SKVFO DO
Kovács Mónika
BIG SKVFO KVO
Strasszer János
BIG SKVFO KVO
Manga László
BIG SKVFO KVO
Nickl László
GIG SZGFO KSZO
— 30 éves —

Varga István
Brucker Zoltán
Májer József 
Wolf Józsefné
Strausz Tamásné

ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO TO
KAIG KAFO RKO
HUIG HUFO MSZO
HUIG HUFO JLO

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2015. június
Június hónapban felmentését megkezdte:
Pintye Gyula
ÜVIG ÜVFO VÜO szolgálatvezető
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Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit
Barangolások a Kelet-Mecsek tájain – Zengő

Fotó: Lehmann Katalin

Az előző számban megjelent veszprémi városnéző kirándulásunk után
forduljunk kissé délre, Pécs irányába. Ezúttal magunk mögött hagyva a
nagyvárosok zaját, látogassunk el az ország egy igen kedvelt kirándulóhelyére, a Kelet-Mecsekben magasodó Zengőre.

A Kelet-Mecsek legérintetlenebb táján fekszik a Mecsek legmagasabb csúcsa, a
Zengő (hegy). A ritkán Zöngő ejtésváltozattal használt Zengő középkori neve
Vas-hegy volt. Nevét a népmonda azzal magyarázza, hogy ,,zúgása” a hegyben
rekedt kincskeresők kiáltásai, míg mások a szél zenélő hangjait vélik felfedezni
morajában.
A Zengő magassága 682 méter, alkotó kőzete permi homokkő, jura és triász
kori mészkő. Kedvelt kirándulóhely a völgyekkel, hegyhátakkal és patakok
kal tarkított vidék. A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága szervezett tú
raajánlatokat kínál az aktív kikapcsolódás iránt érdeklődőknek, akik akár 10
km-es túrákat is megtehetnek. A túracsomagok megtekinthetőek az igazgató
ság honlapján.
A Zengő színes és változatos élővilágát a mediterrán és kontinentális ég
hajlati jegyeket ötvöző klímájának köszönheti. Mintegy 9348 hektáron, a hegy
lankáin terül el a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet (1977). Itt él a szigorúan
védett bánáti bazsarózsa egyedeinek mintegy kilencven százaléka, a mediter
rán éghajlatot kedvelő kaukázusi zergevirág, az olasz müge, a szúrós csodabo
gyó, a baranyai peremizs, illetve még számos védett növény. Jellegzetes látvány
nyújt a Nagymezőn elterjedt tavaszi hérics, a fekete- és leánykökörcsin és az
agárkosbor. A Kelet-Mecsekben számtalan madárfaj is fészkel; fekete harkály,
fekete gólya, héja, egerészölyv, darázsölyv, békászó sas, zöld küllő és még hos�
szan folytathatnánk a sort.
Kirándulásaink és a hosszú túrák megtétele után a Zengő lábainál található
települések bármelyikében kellemes pihenést tehetünk: Kisújbánya, Hosszú
hetény, Pécsvárad, Pusztabánya, Püspökszentlászló, Zengővárkony, Zobák
puszta várja az utazókat.
Az ország egyik leghíresebb szelídgesztenyés ligeterdejében található a ne
ves természetjáró és televíziós szerkesztő, Rockenbauer Pál sírja.
Számos, a Zengőhöz köthető mondával, szokással találkozhatunk a leírá
sokban és a máig élő népi emlékezetben egyaránt.
Ma is élő népszokás az ún. húsvéti bárányles, amelyen a hosszúhetényi
férfiak vesznek részt. Férfiak kisebb-nagyobb csoportja minden húsvét haj
nalában megteszi azt az utat, amely az 1850 körül emelt Bocz-keresztig vezet.
A szokás az első világháborúig vezethető vissza.
Egy másik monda szerint a pécsváradi vár altemploma alól ősi alagút vezet
egészen a Zengővárig, ami sokszor adott menedéket bujdosónak, üldözöttnek.
A Zengő mondája az is, hogy minden évben egyszer a virágvasárnapi mise
ideje alatt megnyílik a hegy gyomra, ahonnan aztán nagy moraj hallatszik fel,
amit a bennrekedt kincskeresők, illetve a kincskereső asszonyoknak a hegy
gyomrában felejtett gyermekük utáni zokogó kiabálása okoz.
Szent László állítólag egy alkalommal a Mecsekben vadászott, amikor egy
meseszép völgyben lelt menedéket, ahol kápolnát alapított. Ez Püspökszent
lászló eredetmondája.
Túraútvonalak és tanösvények, mély völgyek és hosszú hegyhátak pompás
látványa várja a Kelet-Mecsek vidékére látogatókat. Ha sétánk során csende
sen, figyelmesen járunk, szinte mindenütt meghallhatjuk a madarak kedves
énekét, az erdei avar nyüzsgő, ám halk neszét, és meg
érezhetjük a fák ágain oly’ lágyan zenélő szél muzsikáját;
a Zengő hangjait.
Az előző számban megjelent kérdésünkre (Mit ábrázol
a kép?) a helyes válasz:
I. (Szent) István király és Gizella királyné szobra
Következő feladványunk: Mit ábrázol a kép?

Lehmann Katalin

17. Német Nemzetiségi Nap
17. alkalommal szervezte meg a német nemzetiségi napot a paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Sárgödör téren. A rendezvényen idén is átadták a német nemzetiségi kultúra
és emberi kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett közéleti tevékenység elismerésére alapított Arany Rozmaring díjat – ezúttal Horváthné Miszlai Katalin, a Paksi Bezerédj
Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részesült elismerésben.
Paks város etnikai képe ma már teljesen mást
mutat, mint egykoron. A nagyszámú német
lakosság mára abszolút kisebbséget alkot, a ki
telepítések és az asszimiláció következtében.
Pakson 2001-ben körülbelül 400-an vallot
ták magukat németnek, ez a város lakóinak
1,6%-a, azonban ez az arány nem sokat javult
napjainkig. Paks város sváb népszokásairól és
jellegzetes halászlevéről messze földön híres.
Városunk igen sok sváb rendezvénynek ad
otthont. 2000 óta folyik német nemzetiségi
táncoktatás gyermekek részére. Régóta és na
gyon jól működik a német klub, évente több
rendezvényük van általános iskolák német
nemzetiségi osztályaiban tanuló diákok szá
mára, autóbuszos kirándulásokat szerveznek,
és közkedvelt a svábbál és a német nemzeti
ségi nap is. Az önkormányzat fő feladatának
tartja a hagyományok és a német nyelv hasz
nálatának megőrzését, fenntartását.
Idei hagyományos rendezvényét, a német
nemzetiségi napot május 16-án tartotta meg
a paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat
a Sárgödör-téri sörsátorban. A rendezvényt
Féhr György, a paksi Német Önkormányzat
elnöke és Süli János, Paks város polgármes
tere nyitotta meg. Immár hagyományosan a
Roger Schilling zenekar indította a progra
mot, majd színpadra léptek a paksi általá
nos iskolák nemzetiségi csoportjai, és a 2012

őszén megalakult Német Nemzetiségi Hagyo
mányőrző Egyesület Tánccsoportja.
A Paksi Német Nemzetiségi Önkormány
zat idén is döntött a német nemzetiségi kul
túra és emberi kapcsolatok ápolása, fejlesz
tése érdekében végzett közéleti tevékenység
elismerésére alapított Arany Rozmaring díj
odaítéléséről. Az eddigi díjazottak Racskó
Steffi, Kovácsné Váraljai Klára, Pintér Ani
kó, Schämer Imréné és Szabadi Jánosné vol
tak. Az idei díjat Horváthné Miszlai Katalin,
a Paksi Bezerédj Általános Iskola nyugalma
zott pedagógusa vehette át, aki aktívan részt
vett a német nemzetiségi programok, ren
dezvények szervezésében, lebonyolításában.
Az önkormányzat kiadásában jelent meg a
magyarországi németek szokásairól és törté
nelméről szóló kiadványa, melyet a mai napig
is használnak a német nemzetiségi oktatás
keretében.
A nap sztárfellépője a Sramlikings együt
tes volt, és a napot bál zárta a Diamant zene
karral.

Orbán Ottilia

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Nagy Ernő (1940–2015)
74 éves korában, 2015. január 4-én elhunyt Nagy Ernő, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1940. május 8-án született Bükkszéken.
1982. november 9-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993.
augusztus 1-jén történő nyugdíjazásáig az Üzemviteli Igazgatóság Turbina Osztályán dolgozott turbinagépész munkakörben.
Temetése 2015. január 16-án, Pakson a Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.
Molnárné Horváth Judit (1960–2015)
2015. május 9-én, életének 55. évében, elhunyt Molnárné Horváth Judit, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1960. április 14-én született Dombóváron. 1985. március 11-én vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2006. november 11-én történő rokkantsági nyugdíjazásáig
a Humánpolitikai Főosztály Szociálpolitikai Osztályán dolgozott humánpolitikai előadó munkakörben.
Temetése 2015. május 16-án, 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 Molnár Zétény. 2015. március 26-án
láttam meg a napvilágot, reggel 9 órakor, Szekszárdon. Súlyom 2770 gramm, hosszúságom
pedig 57 centiméter volt. Harmadik gyerekként
érkeztem a családba. Testvéreim már nagyon vártak, nővérem, Angelika 5 éves, bátyám, Benedek
2 éves. Sokat nyúznak-húznak, birkóznak velem,
amit én néha szeretek, néha nem. Szeretek szopizni és teli pocakkal nagyokat szundítani. Apukám, Molnár Zsolt, a Villamos Karbantartási Osztályon dolgozik mint kábelhálózat-mérő. Anyukámat, Toldi Erikát, otthon boldogítom én és a testvéreim.

Szeip Dánielnek hívnak, és a szekszárdi kórházban születtem 2015. április 5-én, hajnali 0 óra 25 perckor. Születésemkor súlyom 3760 gramm, hosszúságom 55 centiméter volt.
Első gyermek vagyok a családba, és már nagyon várták érkezésemet. Nagyon jó kisbaba vagyok, jól eszem. Éjszaka
csak egyszer-kétszer keltem fel anyát, amikor éhes vagyok.
Szeretek ölben játszani és autóban utazni. Apukám, Szeip
Ádám, az Atomix Kft. Étterem Csoportjánál szakácsként dolgozik. Anyukám, Szeipné Wenhardt Petra, jelenleg minden
idejét velem tölti.

A nevem Petter Soma László, és Szekszárdon születtem, 2015. április 13-án. Súlyom 2830 gramm,
hosszúságom 51 centiméter volt. Második gyermekként érkeztem a családba, nővérem Panna Kármen hat és fél éves, és már nagyon várta,
hogy megérkezzem. Nővérkémmel rajongunk
egymásért, alig várja, hogy foglalkozhasson velem. Nagyon jó, nyugodt kisbaba vagyok. Jó az
étvágyam, és teli pocival nagyokat tudok aludni. Szeretek fürödni, de a friss levegőt
kevésbé. Apa, Petter László, a Beszerzési Osztályon dolgozik logisztikai csoportvezető
munkakörben, anya, Vaskó Kármen Ágnes, születésemig a Magyar Államkincstárnál
dolgozott.

Poczik Sárának hívnak, 2015. május 3-án, késő este – még
éppen anyák napján – születtem Szekszárdon. Születési súlyom 2800 gramm, míg a hosszúságom 53 centiméter volt,
ami egész jó ahhoz képest, hogy négy héttel korábban érkeztem a tervezetthez képest. Első gyermek vagyok a családban. Mindenki örömére jó étvágyam van, amelyet ébredés után azonnal jelzek is. Egyébként szeretek nagyokat
aludni és sétálni a friss levegőn. Apukám, Poczik István,
az Építészeti Osztályon vezető mérnökként dolgozik, míg
anyukám, Poczik-Pető Andrea, a Paks Kistérségi Szociális
Központnál dolgozott születésem előtt.


Önkéntesek a Duna-part
egészségéért

Strandetikett
Nyáron a forró kánikula napjaiban sokan keres rültünk a frissítő hűs hullámokban, tartsuk szem
nek felüdülést a vízpartokon, strandokon, ame előtt, hogy a víz nem csatatér, általában úszásra,
lyek ilyenkor nemzetiségek, kultúrák és generá illetve labdázásra külön kijelölt medencék szol
ciók találkozóhelyeivé válnak, ahol felértékelődik gálnak.
az írott és íratlan szabályok betartásának jelentő A sok fürdéstől, napozástól az ember rend
sége. Hogy mit szabad és mit nem egy strandon, re meg is éhezik. Akár az otthonról vitt vagy a
helyben megvásárolt éte
azokra lépten-nyomon mé
leket és italokat fogyas�
retes feliratok, piktogramok
szuk, a maradékról mindig
figyelmeztetnek bennünket.
gondoskodni kell, vigyáz
Arról azonban, hogy mit illik
„Ha végre itt a nyár
va környezetünk tisztasá
és mit nem illik tenni, bizony
gára. Az alkoholtartalmú
sokkal kevesebb szó esik.
és meleg az idő
italokkal bánjunk csínján,
Ahhoz viszont, hogy felhőt
lenül jól érezzük magunkat,
Az ember strandra jár, mert a meleg, a napsütés
és a sok alkoholfogyasztás
tartsunk szem előtt néhány
mert azért van itt ő...” együtt nem jár túlzottan jó
alapvető viselkedési szabályt.
eredménnyel. Dohányozni
Az első és legfontosabb, hogy
tartsuk tiszteletben a többi pihenni vágyó embert, a strandon is csak a kijelölt helyen szabad. Nem
veszik jó néven, ha olyan helyen gyújtunk rá, ahol
hogy ők is tiszteletben tartsanak minket!
Gondos keresgélést követően úgy foglaljunk he nincs kitéve hamutartó.
lyet, hogy takarónk, napozóágyunk ne érjen ös� Fürdőhelyen nappal nyugodtan járhatunk még
sze a szomszéddal, maradjon köztünk egy kis az utcán is fürdőruhában, fürdőköpenyben vagy
hely, ahol akadály nélkül közlekedhetünk. És tréningruhában. Azonban a strand nem sztrip
természetesen érkezéskor egy mosoly, egy kö tízbár, ennek megfelelően nem illik a túlzott me
szönés sem árt. Csomagjainkra figyeljünk, ne zítelenkedés. A fürdőruha akkor ízléses, ha össz
szórjuk szanaszét dolgainkat, egyrészt a hely hangban van a viselőjével, annak életkorával és
miatt, másrészt pedig mert így jobban tudunk testalkatával. Ez a szabály a nőkre és a férfiakra
egyaránt érvényes. Uraim, a strandon sok csinos
rájuk vigyázni.
Általában családdal, barátokkal megyünk együtt, nőt (és kevésbé csinosat) is lehet látni. Méltatlan
sokkal lazábbak, felszabadultabbak vagyunk, dolog látványuk hangos értékelése, az utánuk való
mint a dolgos hétköznapokon, de azért ügyeljünk fütyülés meg egyenesen modortalan!
arra, hogy ne legyünk se hangosak, se harsányak, A strandon sokan fényképeznek, s mivel képte
mert a környezetünk nem biztos, hogy minket lenség engedélyt kérni mindenkitől, aki a kame
akar hallgatni. És ugyanez vonatkozik a különbö ra látószögébe kerül, úgy készítsünk felvételeket,
ző zenelejátszó eszközeinkre is, úgy használjuk, hogy csak a családtagok vagy a barátok legyenek
hogy az a többieket ne zavarja. A hangos rádiózás, rajta.
Úgy gondolom, nem betarthatatlan dolgok ezek,
társalgás, harsogó beszéd mindig visszatetsző.
Medencébe lépés előtt ne feledkezzünk meg az amiket említettem. Csak egy kis odafigyelés kell,
egyszerű higiénés szabályokról se, hiszen a zu és semmi más! Mindenkinek szép nyarat és re
hany, illetve a lábmosó használata sok kellemet mek strandélményeket kívánok!
Kovácsné Andi
lenségtől védhet meg mindenkit. És ha már elme 

Mi illik?
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A vízpartok mentén sokszor több tucat eldobált PET-palack és a szemét lehangoló látványa fogadja a szabadba
vágyó embert. Áradáskor a folyó lerakja nem kívánt utasát a partok mentén, illetve előfordul, hogy a kirándulók
sem tesznek meg mindent a part menti erdőségek tisztaságáért, cseppet sem gondolva arra, hogy milyen sérülékeny is értékes élővilágunk és egészségünk.
Jól tudja ezt az a maroknyi helyi és környékbeli önkéntes,
akik a népszerű közösségi portálon értesültek a Dunaparty
Összefogás elnevezésű országos kezdeményezésű szemétgyűjtési akcióról.
Ez az alig húszfős lelkes csapat Madocsa térségét, vízpartját
tisztogatta május 16-án, szombaton. Ezzel egyidejűleg országszerte, többek között a Duna teljes magyarországi szakaszán ugyanilyen jellegű szemétgyűjtési akciók zajlottak.
Az első alkalommal megrendezett szemétgyűjtés helyi szervezője Cserenyecz Gabriella, koordinálója Bonya István volt.
– A szombat reggel 9 órai gyülekezőt balesetvédelmi eligazítás követte, illetve kiosztottuk a zsákokat – tudhattuk meg
Cserenyecz Gabriella szervezőtől. Az önkéntesek a madocsai
Duna-partot és töltést tisztogatták meg a nem kívánt szeméttől, majd a többórás munka befejeztével finom ebéddel,
madocsai babgulyással vendégelték meg a szorgos kezeket.
A húst Molnár István madocsai lakos, az ebéd helyszínéül
szolgáló helyi vadászházat pedig Boldog István biztosította,
az akciót a Madocsai Horgászegyesület is támogatta
– A szemétgyűjtést egy rendkívül finoman elkészített és közösen elfogyasztott gulyás zárta. Fontosnak tartjuk az ilyen
és ehhez hasonló akciókat, hiszen mindannyiunk számára
fontos, hogy egészséges és tiszta környezetben éljünk –
folytatta kérdésünkre Cserenyecz Gabriella. – Az akció rendkívül eredményes volt, mivel közel 50 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze az önkéntesekkel. A szeméttel megtelt zsákok
elszállításáról az Országos Hulladékgazdálkodási Igazgatóság fog gondoskodni. A Dunaparty Összefogás következő szemétgyűjtési akciója ez év szeptemberében várható,
amelyre már most szívesen vesszük a segítők jelentkezését.
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