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Az MVM Zrt. közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 2014. december 24. napjától hatályos módosított rendelkezései
alapján döntött az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 883 darab, 10 475 912 Ft értékű részvényének és a Vértesi Erőmű Zrt.
40 428 darab, 10 268 712 Ft értékű nem
állami tulajdonban lévő részvényének
MVM Zrt. általi megszerzéséről annak

érdekében, hogy az MVM Csoport két
meghatározó erőműve az MVM Zrt. 100
százalékos tulajdonába kerüljön. A törvénymódosítás célja az volt, hogy a lakosság és a gazdasági szereplők számára
alapvető szolgáltatásokat nyújtó társaságokban az állami részvényes vételi jogot
gyakorolhasson az ellátásbiztonság növelése és a nemzetgazdasági stratégiai
célok megvalósulása érdekében.

Nemzetközi nukleáris kommunikációs
csúcstalálkozó a Paksi Atomerőműben
Magyarországon rendeztek először
nemzetközi szakmai konferenciát
nukleáris kommunikációs szakértők
számára Pakson. Az Atomerőmű Üze
meltetők Világszövetsége (WANO) és
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közös
rendezvényén április 21. és 23. között
a nukleáris létesítmények külső és
belső kommunikációjáról, az atom
energia békés célú felhasználása
minél szélesebb körű elfogadásának
erősítéséről, a felelős és transzparens
kommunikáció fontosságáról gon
dolkodott közösen 9 ország mintegy
60 nukleáris kommunikációs szak
embere.
A háromnapos kommunikációs szakmai esemény célja a világszövetség
egyik legfontosabb tevékenységéhez,
az ismeretek megosztásához kapcsolódik. A rendezvény résztvevői beszámoltak hazájuk energia- és klímapolitikájáról, illetve az adott ország nukleáris
kommunikációjának legfontosabb célkitűzéseiről, valamint eredményeiről.
A szakértők egyetértettek abban,
hogy az ágazat kommunikációjának két

kulcsszava a felelősség és az átláthatóság. „A nukleáris kommunikációval kapcsolatban elvárás, hogy hiteles, szakmai,
és rendszeres legyen. A Paksi Atomerőmű kiemelkedően magas társadalmi elfogadottsága azt mutatja, hogy nálunk
ez megvalósul” - mondta Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója az esemény megnyitásán.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a személyes kapcsolatok fontosságára hívta fel a figyelmet: „A bizalom
megteremtése érdekében nemcsak a
megfelelő üzenet és csatorna kiválasztása fontos, hanem az is, hogy minél
szorosabb közvetlen kapcsolatot tudjunk építeni a célcsoportjainkkal. Pakson ennek két legfontosabb eszköze a
Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint a több szempontból is egyedülálló Atomenergetikai Múzeum. Az a
tapasztalatunk, hogy a látogatásokat
követően nagyon magas lesz azok aránya, akik a nálunk megszerzett információk hatására a nukleáris energia
támogatójává válnak.”

Közmeghallgatás Pakson
A Baranya Megyei Kormányhivatal
2015. május 7-én közmeghallgatást
szervezett Pakson, a Csengey Dénes
Kulturális Központban, az új atomerő
művi blokkok környezetvédelmi enge
délyezési eljárása részeként.
A közmeghallgatás iránti érdeklődés
igen nagy volt, több mint 500 fő jelent
meg. Az eseményen a város lakói és a
megjelent civil szervezetek képviselői
összesen több mint 70 kérdést tettek fel.
Az esemény levezetője dr. Horváth
Zoltán, Baranya Megye kormánymeg-

bízottja volt, a Miniszterelnökséget L.
Simon László parlamenti államtitkár
képviselte, míg az engedélyest dr. Aszódi Attila kormánybiztos, aki előadásában
tájékoztatást nyújtott a Paks II. projekt
aktualitásairól és a Környezeti Hatástanulmány eredményeiről. Az előadást az
előzetesen, illetve a közmeghallgatás
alatt megfogalmazott kérdések megválaszolása követte. A több mint 6 órás
rendezvény nem sokkal éjfél előtt ért
véget.

Majális 2015
Több mint háromezren vettek részt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. idei hagyo
mányos majálisán. A szervező Üzemi Tanács és a Tájékoztató és Látogatóköz
pont csapata a Paksi Atomerőmű dolgozóit, a munkavállalók családtagjait és
barátait invitálta kibővült programkínálattal.

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Zrt. 100 százalékos tulajdonába
kerül a Paksi Atomerőmű és a Vértesi Erőmű

A tradíciónak számító főzőverseny idén sem maradhatott el: a kora reggeli órákban megérkeztek a csapatok, elfoglalták a főzőhelyeket, és nekiláttak az ízletes
magyaros ételek elkészítésének. Összesen 25 társaság mérte össze tudását. A
versenyzők munkaszervezetekből, érdekképviseleti szervezetekből, valamint a
dolgozók által meghívott családtagokból tevődtek össze. Katona Dániel, a Paris
Budapest Restaurant mesterszakácsa zsűrizett, és az értékelés mellett gasztroshow-val szórakoztatta a közönséget. A győztes főzőcsapat az Reaktor és Készülék
Karbantartó Osztály lett, második helyen a Üzemidő Hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt – Karbantartás Irányítási Osztály végzett, a harmadik helyezést pedig az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztály érte el. A Majális Foci Kupa hasonlóan
népszerű volt, szervezetek közötti mérkőzések zajlottak. A kupát ez alkalommal a
Vegyészeti Főosztály tudhatta magáénak.
A 11-es rúgóversenyen inkább a fiatalabb korosztály képviseltette magát, akik
a kimagasló teljesítményért értékes ajándékokat kaptak.
A felnőtteknek szóló programsorozatban szerepelt életmód-tanácsadás és
részvételi lehetőség különböző edzéseken. A funkcionális köredzéseken számos
eszközzel dolgoztak a résztvevők, ezzel eredményesebbnek és hatékonyabbnak
bizonyult a testmozgás. A Deep work-öt és az Iron box-ot a már mozgásban lévőknek ajánlották – a végrehajtott gyakorlatsorozatokat előre eltervezett és gondosan felépített tematika alapján mutatta be az életmódsátor házigazdája, az Optimum Fitness Klub. A tréningeket sztárvendégek népszerűsítették, többek között
Tatarek Rezső testépítő és fitneszedző, ökölvívóedző, az Iron Box koncepció megalkotója, valamint Czégel Erika, a Gymstick magyarországi arca és nagykövete.
Városunkban kimagasló a sportolási lehetőségek száma, így – főként a gyerekekre gondolva – lehetőség nyílt sportágválasztó programokon részt venni. Jelen
voltak a sportágak képviselői, edzők, élsportolók, akik szakmai tanácsadással látták el az érdeklődőket, valamint bemutatóval népszerűsítették a mozgás örömét.
Képviseltette magát a kajak-kenu, judo, karate, twirling, búvárkodás, íjászat, floorball, bocsa, röplabda, továbbá a sakkszakágazat is, Ács Péter sakkszimultánnal kiegészülve.
A korábbinál jóval több szórakoztató és élményprogram várta a látogatókat: a
közkedvelt légvárak, óriás csúszdák, trambulinok mellett újdonságként nagy örömet nyújtott a gyerekeknek többek között a bag jump, az óriás zorb és a buborékfoci.
A kézművessátorban lehetőség nyílt különböző díszek és ékszerek elkészítésére, továbbá a bébisziget is itt kapott helyet.
A programok mellett folyamatosan színpadi műsorok zajlottak, a Roger Schilling fúvószenekart a Duna Party Táncklub, a Destiny’s Dancers, az Iberican táncegyüttes, a The Bits – Beatles-emlékzenekar és a Coffee Ring követte, amelynek
tagjai erőműves dolgozók.
A töretlen sikerű és rendkívül közkedvelt Tűzvirág Táncegyüttes fellépését követően idén is átadták az Igazgatósági Nívódíjakat. A rendezvényt a Back II Black
és Nagy Edmond közös koncertje zárta.
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– Miért kezdtek el foglalkozni a Facebookkal?
– Egyszerűen szükségesnek látszott, főleg mivel a
cseh lakosság mintegy fele fent van a Facebookon vagy
más közösségi oldalon. Amikor láttuk ezt a trendet 5
évvel ezelőtt, a ČEZ úgy döntött, hogy eszközként fogja használni a közösségi médiát. A legjobbnak a Facebookot találtuk – van Instagram és Twitter profilunk
is, de a Facebook még mindig domináns. Hét fő profilunk van, különböző célokra. Csak a „For nuclear”
nevűt 30 ezren követik. Remek közösség teremtődött
ott, és tényleg nagyon hatékony: ezek az emberek válaszolnak valamennyi kérdésre, nem kell működtetni
az oldalt, nem kell túl sokat aktivizálni magunkat. Nagyon olcsón el lehet így érni a nagyközönséget.
– Mire jó egy Facebook profil?
– Az elmúlt három évben azt láttuk, hogy a Facebook és egyéb közösségi médiumok hatalmas szerepet
kapnak a kríziskommunikációban. Az elmúlt időkben
megtapasztalt válságok során – az egyik legutóbbi pl. a
párizsi terrortámadás volt ebben az évben – azt figyelhettük meg, hogy a közösségi médiában az információ iszonyú gyorsan terjed, és nagy médiumok, mint
a Reuters hírügynökség vagy a csehországi Czech TV,
amelyekkel közvetlen kapcsolatokat ápolunk, külön
specialistákat alkalmaznak, akik figyelik, kutatják a
közösségi médiát és a megszerzett információkat fel is
használják. Így aztán úgy véltük, hogy abszolút szükség van arra, hogy használjuk ezt az eszközt, különösen a kríziskommunikációban.
Tisztában vagyunk vele, hogy ellenőrizni nem tudjuk a közösségi médiát, de kezelni igen, ha adunk neki
információt. Nagyon erős közösségünk van, amelyik
a valós információt terjeszti, adja tovább közvetlenül
az embereknek. Tagjai között vannak alkalmazottaink
és szakértők középiskolákból, kutatóintézetekből, akik
készek válaszolni a kérdésekre. Így ez a dolog valóban
működőképes. Tavaly teszteltük egyébként, és tényleg
működött.
– Nincsenek ellenző kommentek?
– Ó, dehogynem! De természetesen ezeket is kezelni kell. Amikor néhány éve elkezdtük, értek minket támadások pl. atomenergia-ellenes szervezetek részéről,
de a közösség annyira erős volt, hogy hamar leszerelték az aktivistákat. Semmit nem kellett csinálnunk ez
ügyben. Természetesen rá kell szánni az időt, természetesen rá kell szánni egy Facebook-szakértő idejét –
a központunkban van egy hölgy, aki a Facebook-beli
és más közösségi médiabeli tevékenységeink koordinálásáért felel. A ČEZ-csoportnak 112 tagvállalata van
a világ számos országában, így elég kiterjedt a feladat.
Minden emberi viselkedés rejt magában kockázatot. Példának okáért kezelni kell olykor olyan munkatársaktól érkező kommenteket és posztokat is, amiket
nem szívesen látunk ott, de még ezzel együtt is, a közösségi média előnyei jócskán nagyobbak, mint a benne rejlő veszélyek. ToDó

A londoni székhelyű Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) 1989 óta rendszeresen vizsgálja a
világ nukleáris létesítményeinek biztonságát, valamint
ajánlásokkal, háttérismeretek, módszerek és szaktudás
megosztásával törekszik arra, hogy az atomerőművek
biztonságos működését és megbízhatóságát maximalizálja. A nonprofit szervezet célja a nukleáris biztonság
folyamatos növelése, mégpedig a tapasztalatok egymás közötti megosztása által.
A WANO 130 tagja 35 országban több mint 540 atomreaktort üzemeltet világszerte.
A WANO 1992 óta a Paksi Atomerőműben is rendszeresen tart
vizsgálatokat, és fogalmaz meg
ajánlásokat. A partneri vizsgálati programban egy nemzetközi
szakemberekből álló független

csoport által lefolytatott alapos és objektív vizsgálat
során a tagerőműveknek lehetőségük adódik saját tevékenységüket a legjobb nemzetközi tapasztalatokkal
összehasonlítani. A 2012-es partneri vizsgálat során a
szakértői csoport semmilyen biztonságos üzemeltetésre veszélyt jelentő hiányosságot nem talált. A partneri
vizsgálatot néhány évvel később minden esetben utóvizsgálat követi, amelynek során ellenőrzik a korábbi
vizsgálat során tett észrevételek hatását. Ez az utóvizsgálat 2014 februárjában zajlott a Paksi Atomerőműben.

Fotó: Bodajki Ákos

A közösségi média, és különösen a Facebook használata viszonylag új elem az atomerőművek, nukleáris létesítmények kommunikációjában. Sokan inkább fenyegetésnek látják, mintsem lehetőségnek,
mondván a gyorsan terjedő, ellenőrizhetetlen információ áradása ronthatja a reputációt. A WANO
nemzetközi kommunikációs workshopján ezzel a
vélekedéssel szembemenve Petr Šuleř, a ČEZ kommunikációs igazgatója a közösségi média egy üdítően új megközelítéséről mesélt.

A WANO

WANO nemzetközi nukleáris
kommunikációs workshop Pakson
A Tájékoztató és Látogatóközpont
munkatársainak régi elképzelése
volt, hogy szorosabbá kellene tenni
a környező országok kommunikációs szakemberei közötti kapcsolatokat. Első körben a V-4 államok
és a velünk határos országok atomerőműveit terveztük bevonni ebbe
az együttműködésbe, ennek megfelelően tettük meg az első tapogatózó lépéseket. A fordulatot a
WANO bekapcsolódása jelentette
a projektbe: akkortól mertünk nagyot gondolni és a moszkvai központ alá tartozó országok atomerőműveire bővítettük a résztvevők körét.
Hosszú és intenzív előkészítő munka után április
21-én Csehország, Irán, Litvánia, Szlovákia, Oroszország, Ukrajna és természetesen a házigazda Magyarország szakembereinek részvételével megkezdődött
a háromnapos kommunikációs workshop, amelyre
Belgiumból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból és Oroszországból hívtunk meg plenáris előadókat. A rendezvény rangjának megfelelően elsőként
Hamvas István vezérigazgató köszöntötte a résztvevőket, és mutatta be a Paksi Atomerőművet. További
plenáris előadások során dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató, Szergej Novikov, a Rosatom kommunikációs igazgatója, Christian Taillebois, az EdF
fűtőanyag-igazgatóságának kommunikációs igazgatója, Damien Hennequart, a Foratom kommunikációs
igazgatója, Dimitrij Jablokov, a WANO MC tanácsadója, Nigel Knee, az EdF Energy nukleáris politika osztályának vezetője, Jevgenyina Mikhina, a Rosatom kommunikációs igazgatóhelyettese, valamint Robert Holy,
a mochovcei Energoland igazgatója osztották meg nézeteiket és tapasztalataikat a nukleáris kommunikáció
terén. A plenáris előadásokat követően kiscsoportos
műhelyülések, kerekasztal-beszélgetések és brainstorming formájában igen intenzív munka folyt, különböző hipotetikus kommunikációs helyzetekre dolgoztak
ki a résztvevők megoldási javaslatokat. A hangsúly
a jó gyakorlatok (best practice) megosztásán volt,
ugyanakkor igyekeztünk feltárni a nukleáris kommunikáció kevésbé sikeres területein elszenvedett vereségek okait is.
Fotó: Bodajki Ákos

„Ellenőrizni nem tudjuk a
közösségi médiát,
de kezelni igen”

2015. május

A belső kommunikációban sokan kiemelték a menedzsment, ezen belül is a vezérigazgató szerepét a jó
munkahelyi közérzet megteremtésében, amihez szervesen hozzátartozik a dolgozók gyors és hatékony informálása és a visszacsatolás lehetőségének megteremtése (vezérigazgatói blog, „Kérdezz a vezérigazgatótól”
oldal az intraneten, „Reggelizz/ebédelj havonta egyszer
a menzán a melósokkal” kezdeményezés), valamint az
is, hogy fontos a vezérigazgató rendszeres megjelenése a technológiai helyiségekben. Nagyon sok jó ötletet,
megoldást láttunk a külső kommunikáció területén
kollégáink előadásaiban, például Oroszországban egy
erőmű hűtőtaván wakeboardpályát építenek, máshol
hasonló vizeken horgászversenyeket rendeznek, ezzel
is demonstrálva az atomenergia biztonságát. A hagyományos kommunikációs eszközöket alapvetően és sűrűn meg kell újítani, arculatot váltani, mert a közösségi
média rendkívül gyors terjedése és népszerűsége mellett bizonyos célcsoportoknak az írott szóval, rádióval,
TV-vel lehet csak hatékonyan üzenni.
Szóba kerültek a nukleáris kommunikáció mítoszai, melyeket megcáfolt a gyakorlat – pl. a balesetek
ártanak az atomenergia fejlődésének, ezért jobb róluk
nem beszélni; az a jó hír, ha nincs hír; ha nincs probléma, nincs szükség a kommunikációra; stb. A lakossági
kommunikációban el kell felejteni a technológiacentrikusságot, mert a nukleáris technológia az egyszerű
emberek számára értelmezhetetlen. Inkább egyszerű,
ha lehet, akkor az érzelmekre ható üzeneteket kell közvetíteni.

Szerbin Pável
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18. Szilárd Leó fizikaverseny az ESZI-ben
18. alkalommal rendezte meg az Országos Szilárd Leó
Fizikaversenyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) és a
paksi Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány a magyarországi és határon túli középiskolások számára
április 17–19. között az ESZI-ben.
Két kategóriában hirdették meg a versenyt: a középiskolások utolsó két évfolyamán tanulók az I., míg ez előtti
két évfolyam diákjai a II. kategóriában mérhették össze
tudásukat.
A jelentkezett diákok előbb februárban a saját iskolájukban oldották meg az azonos, modern fizikai tárgyú
feladatsorukat. A versenyre 255 tanuló jelentkezett, de
csupán 39 első és 20 második kategóriás érte el a küszöbszintet.
Végül az eredményeik alapján az I. kategóriából 20, a
II.-ból 10 tanulót hívtak meg a döntőbe. Az ország minden részéből érkeztek a versenyzők, Debrecenből, Miskolcról, Győrből, Hódmezővásárhelyről, Szigetszentmiklósról, Zalaegerszegről például.
Szombaton délelőtt 10 példából álló elméleti feladatsort oldottak meg, délután szimulátoron dolgoztak, majd
laborban radonsugárzást mértek, értékeltek.

Fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

Szergejev Vlagyimir Nyikolajevics, az Orosz Föderáció
Nagykövete, és Mazin Andrej, a ROSATOM képviselője
látogatott az atomerőműbe

Lányok napja az atomerőműben

Ezüst Galamb díjat kapott
Krizbai Levente
Fotó: Bodajki Ákos

Krizbai Leventének, a Biztonsági
Igazgatóság Minőségfelügyeleti
Főosztály főtechnológusának ítél
te oda az Ezüst Galamb díjat a Tár
sadalmi Egyesületek Nemzetközi
Szövetsége.
Az Ezüst Galambot április 16-án
Moszkvában, a Kozmosz Szálló
színháztermében vette át ünnepélyes keretek között.
A 2010-ben alapított díjjal azon személyek munkáját méltatják, akik a társadalmak és országok közötti
együttműködés elmélyítésében végeznek kiemelkedő munkát. Krizbai Leventét a Nukleáris Energetika és
Ipar Veteránjainak Nemzetközi Szövetsége ajánlotta a
díjra, mivel a Magyar Nukleáris Társaság senior szakcsoportjának titkáraként, valamint az említett nemzetközi szervezet elnökhelyetteseként kiemelkedő munkát
végzett, hogy a nukleáris ipar veteránjainak szervezeti
életét javítsák, jogaikat és lehetőségeiket megőrizzék.
A korábban díjazottak között elnökök, művészek, társadalmi és állami szervezetek vezetői szerepeltek.L.I.

Este a „Fény éve” alkalmából a kevésbé fázósak az
ESZI épületének homlokzatára vetített mintákban, fényfestésben gyönyörködhettek, miközben dr. Piláth Károly,
Csajági Sándor és Nagyné Lakos Mária tanár kollégák látványos fizikakísérletekkel szórakoztatták a közönséget.
Üde színfolt volt a mozgásra csábító Country Road Club
bemutatója, tánctanítása.
Vasárnap előbb ismertették a feladatok helyes megoldásait, majd következett a díjkiosztó:
I. kategória (középiskola két utolsó évének tanulói) –
díjátadók: Sükösd Csaba, a BME Nukleáris Technika
Tanszék címzetes egyetemi tanára és Volent Gábor, az
MVM PA Zrt. biztonsági igazgatója
1. Holzer András, felkészítő tanárok: Dombi Anna,
Simon Péter – pécsi Janus Pannonius Gimnázium,
2. Öreg Botond, felkészítő tanár: Horváth Gábor –
budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium,
3. Németh Flóra Boróka, felkészítő tanár: Farkas
László – keszthelyi Vajda János Gimnázium.
II.kategória (középiskola 9–10. o. tanulói) – díjátadó:
Süli János, Paks polgármestere
1. Kovács Péter Tamás, felkészítő tanár: Juhász Miklós – zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium,

2. Bajczi Levente, felkészítő tanár: Thuróczy Erzsébet – gödöllői Török Ignác Gimnázium, Tompa
Tamás Lajos, felkészítő tanár: Zámborszky Ferenc – miskolci Földes Ferenc Gimnázium,
3. Szentivánszki Soma, felkészítő tanár: Simon Péter – pécsi Leővey Klára Gimnázium, Turi Soma,
felkészítő tanárok: Zsigri Ferenc, Basa István –
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
és Kollégium.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 10 db Fizikai
Szemle folyóirat-előfizetésről szóló oklevelet adott át a
diákoknak. Mindkét kategória első 3 helyezettje kedvezményesen vehet részt a nyári szünetben rendezendő gödi fizikatáborban.
Az iskolák elismerését, a Marx György-vándordíjat 2003 óta ítélik oda, most egy évre a budapesti
Baár-Madas Református Gimnázium vihette haza. Felkészítő tanáruk, Horváth Norbert, a Magyar Nukleáris Társaság tanári különdíját nyerte el. A Szilárd Leó
tanári Delfin díjat Horváth Gábor, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium tanára és Vastagh
György versenybizottsági tag kapta.
gyulai

Gázgyújtóból szikratávíró, és földre szállt csillagok
Előadások a 18. Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen
Míg a diákok az írásbeli feladataikat oldják meg, felkészí
tő, kísérő tanáraik – már hagyományosan – előadásokat
hallgathatnak meg.
Dr. Piláth Károly, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
tanára bebizonyította, hogy nemcsak Öveges profes�szor tudott egyszerű eszközökkel nagyszerű fizikai kísérleteket bemutatni. Az Országos Fizikatanári Ankétok eszközkiállításán számos alkalommal nyerte el az
I. díjat. Fillérekért kapható gázgyújtóból szikratávírót
készített, de felhasználta a töltésindikátorhoz, potenciálkádhoz és még számos elektrosztatikus kísérlethez.
A számítógép hangkátyáján keresztül mérhetővé teszi
az üvegcsőben száguldó matchbox sebességét. Átalakított webkamerával fénytani kísérletek özönét mutatta be a fénytöréstől a bankjegytitkosításig. Nem véletlenül ítélték neki elsőként a Magyar Nukleáris Társaság
által alapított Öveges-díjat. Este az ESZI előtt a nagyközönségnek is bemutatta „kincseit” működés közben.

WANO MC ülés Siófokon
Április 21–22-én Siófokon tartották az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége Moszkvai Központjának (WANO MC) ülését, amelyen Volent Gábor biztonsági igazgató vett
részt.
Vaszilij Aksenov, a WANO MC igazgatója nyitotta meg a háromnapos rendezvényt. Az esemény
első másfél napján a moszkvai WANO-központhoz tartozó erőművek igazgatóinak ülése zajlott,
amelynek témái az aktuális biztonsági teljesítmény, a WANO-val történő együttműködés, valamint a súlyosbaleset-kezeléssel és -elhárítással
kapcsolatos önértékelés áttekintése voltak.
Második nap délutánján a WANO MC igazgatótanácsa, majd közgyűlése ült össze. Az igazgatótanács áttekintette a 2014-es év gazdálkodását,
megtárgyalta a fukushimai baleset óta tett intézkedések előrehaladását, valamint az atomerőművek biztonsági teljesítményének értékelésére

A jelenségeket kivetítőn is követni lehetett, a tanár úr jó
humorú kommentárjai kíséretében.
Dr. Papp Gergely, a Max Plack Princeton Center tudományos kutatója valaha a versengő diákok közt foglalt helyet,
majd elvégezve a Műegyetem nukleáris szakát, mérnök
lett, megszerezte az egyetemi doktori címet – most a fúziós reaktorok fejlesztésével foglalkozik Münchenben és
szerte a nagyvilágban. Előadásának alcíme: Hogyan hozzuk le a csillagokat a Földre? Előbb összehasonlította az
ipari energiatermelés lehetőségeit. Míg a kémiai (pl. eltüzelés) energiaátalakítás korlátozott bázisra épül és egy család éves energiaszükségletének fedezésére 1 q-1 to anyag
kell (szén, olaj), az atomerőművek esetén ez a mennyiség
1 gramm. Mind a nehézelemek bomlásából és a könnyűek
egyesítéséből az atommagok kötési energiakülönbsége
szabadítható fel. Bár a csillagokat alkotó hidrogénplazmában „lassú” magfúzió zajlik, ennél jobb folyamatot lehet/
kell földi körülmények között megvalósítani.gyulai

bevezetni kívánt eljárások tervezetét.
A WANO MC
közgyűlésén döntöttek az igazgatótanács új tagjairól.
Volent Gábor biztonsági igazgatót az igazgatótanács tagjává választották. A közgyűlés támogatta az MVM Zrt. III. kategóriájú taggá válásáról
szóló javaslatot, a tagságot véglegesen a WANO
igazgatótanácsa hagyja majd jóvá. Nagy Sándor,
a WANO MC igazgatótanács elnöki posztjáról
lemondott a WANO londoni iroda új megbízatásának okán. Az új elnök megválasztására egy
jelölőbizottság alakult, amelynek feladat lesz az
új elnök kiválasztása, akit a közgyűlés ősszel fog
jóváhagyni.
A WANO MC igazgatótanácsa április 23án látogatást tett a paksi atomerőműben, ahol
Hamvas István vezérigazgató fogadta az igazgatótanács tagjait.
L.I.
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Emlékező Füzetek

Igénylik az iskolák a kihelyezett fizikaórát

hajdani és emlékezetes brigádtalálkozókon
készült – két felvétel.
Ezek a visszaemlékezések nagyon fontos üzem- és kortörténeti dokumentumok,
amelyek az atomerőművet építő és üzemeltető emberek napi örömeit, munkasikereit örökítik meg az utókor számára. Jó
lenne, ha a munkahely és beosztás átadása
nemcsak az adott munkaterület szakmai
feladatainak átadását jelentené, hanem a
mindennapok nehézségeivel küzdő ember
helytállását is bemutatná az utódoknak az
Emlékező Füzetek segítségével.-beriFotó: Bodajki Ákos

A 2014–2015-ös tanévben az Atomenergetikai Múzeum „A fizika nagy
szerű, mert egyszerű” címmel hirdetett programsorozatot, amelyre a
Duna jobb és bal partján lévő TEIT-es településekről vártak hetedikes
diákokat.

Brigádvetélkedő – 1978
(Topor Béla, Toporné Eötvös Mária, Radva Ferenc,
hátul: Kovács Lajosné Klári, Schubert Györgyi)

A nyomdában lévő ötös számban Radva
Ferenc írta le emlékeit az atomerőműben eltöltött évtizedeiről. A visszaemlékezést több
fotó teszi érdekesebbé, köztük az itt közölt –
Brigádkirándulás Sötétvölgybe – 1979

Kortársalgás

Fotó: AEM fotó

Új múzeumpedagógiai programmal bővült az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atom
energetikai Múzeumának (AEM) palettája. Szabó Nóra, a fiatal paksi festő szerve
zésében az intézmény adott otthont 2015. április 28-án a Kortársalgás című ren
dezvénynek, melyen a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulói
közül huszonhárman vettek részt.
A művész – akinek első önálló tárlata május 20-ig látható
az AEM-ben – kiállított festményeiről beszélgetett az
alsó tagozatos diákokkal. Az
esemény második részében
a gyerekek a képzelőerejüket
használva rajzoltak egy olyan
tájképet, tájat, ahová gyakran járnak, jól ismerik, szeretik, ahol jól érzik magukat.
A lényeg az volt, hogy növényekkel teli környezetünket
ábrázolják, fákat, bokrokat,
erdőt. Ebbe a tájrészletbe
kellett aztán elhelyezniük egy geometriai
Szabó Nóra a kétórás foglalkozás után elformát oly módon, hogy az a legesztétiku- mondta: a program jó hangulatban telt, besabb helyre kerüljön. Ezáltal minden gyermek váltotta a hozzá fűzött reményeket, így jó
megtapasztalhatta, milyen is környezetünket esélyt lát annak folytatására.
építeni, rendezni, önállóan komponálni.

- ve -

A kihelyezett fizikaóra annyira sikeresnek bizonyult, hogy azóta az ország
számos általános iskolájából jelentkeznek rá az osztályok.
Az Atomenergetikai Múzeum 2014–2015-ös tanéve 26 fizikaórával zárult, amelyen összesen 614 tanuló vett részt. A különleges programnak akkor
láthatóan jó híre ment, hiszen idén tavasszal további iskolák jelezték részvételi szándékukat. Április 16-án elsőként a dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola 47 diákját és két tanárát fogadta a múzeum. A rendhagyó
fizikaóra keretében a diákok aktív részesei lehettek olyan kísérleteknek, amelyek bemutatták a gázok állapotváltozásait (nitrogén és léggömb), a légnyomást és erőt (Magdeburgi félteke) vagy a Van der Graaf-generátor révén a
statikus elektromosságot. A Nemzeti Alaptantervre épülő fizikai kísérleteket
Krizsán Árpád, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium fizika munkaközösségének vezetője mutatta be. A program iránt érdeklődő csoportok jelentkezését továbbra is várja az Atomenergetikai Múzeum.bki

Fotók: Bodajki Ákos

Az Atomenergetikai Múzeum a fenti
címmel megjelentetett sorozatának ötödik kötete került a nyomdába. Ezekben
a füzetekben az atomerőmű nyugdíjasai,
nyugdíj előtt álló dolgozói adják közre
visszaemlékezéseiket.

Csütörtökönként 10 és 12 óra között tárlatvezetéssel várja az erőműves munkatársakat az Atomenergetikai Múzeum.
Az atomerőmű északi területén, a Karbantartó Gyakorló Központ szomszédságában álló Atomenergetikai Múzeum 2011 ősze óta fogadja látogatóit. A Paksi
Atomerőmű fenntartásában működő intézménynek
az elmúlt három és fél évben 45 ezer vendége volt.
A mind több külsős érdeklődő mellett ugyanakkor szeretnénk vendégül látni az atomerőműben
dolgozó munkatársainkat is, hogy a régi 306-os
számú épületben megtekinthessék a vállalat elmúlt
évtizedeiben használt berendezéseket. Lehet, hogy

Játékos ismeretterjesztő programmal várja már az ovisokat is az Atomenergetikai Múzeum.

Múzeumi meghívó
már a kétezer négyzetméteres kiállítótérbe lépés is
élmény sokaknak: azon kollégáinknak, akik 2010
előtt jártak az akkori raktárban. Közülük bizonyára
sokan látnak majd olyan, ma már műtárgynak számító eszközt, gépet, amellyel hajdanában ők talán
még dolgoztak is.
Természetesen nem csupán műszaki munkatársakat várunk, hanem mindenkit, akinek felkeltettük
az érdeklődését az atomerőmű múltját bemutató állandó kiállításunk iránt. Szívesen látjuk azokat is,
akik megtekintenék a galériánkon berendezett idő-

szaki kibernetikai kiállítást vagy az ugyanott látható,
nagyobbrészt erőműves ihletésű festményeket: ezek
egy fiatal paksi alkotó, Szabó Nóra keze munkáját
dicsérik.
Érdemes tehát bejelentkezni a múzeumba (atommuzeum@npp.hu) és eljönni hozzánk. Csütörtökönként 10–12 óra között munkatársainkat tárlatvezetéssel várjuk, ettől eltérő időpontban, nyitva
tartásunk ideje alatt egyéni látogatóként is szívesen
látjuk a Paksi Atomerőműben dolgozó kollégákat és
családtagjaikat is.
Nyitva tartásunk: hétfőtől péntekig 8–15 óra,
szombaton 9–13 óra között.
Vöröss E.
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A C15 projekt – Az új üzemanyag-kazetta kifejlesztése

Fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön
álló fejlesztése 2015-ben
a 4,7%-os átlagdúsítású gadolíniumtartalmú
üzemanyag-kazetta, valamint az alkalmazásával megvalósítható 15
hónapos üzemeltetési
ciklus bevezetése. A feladat végrehajtására létrehozott projekt „hivatalos” megnevezése: 15 hónapos
Üzemelési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt
Projekt. Az atomerőmű szakmai gárdája röviden
csak C15 projektként emlegeti. Ebben a megnevezésben a C betű a ciklusra, a 15-ös számjegy pedig
a 15 hónapra utal. A sokrétű fejlesztést lapunk egy
cikksorozattal szeretné bemutatni, amelynek mostani témáját dr. Nemes Imre, a Reaktorfizikai Osztály vezetője, a projekt üzemanyag-kazetta fejlesztéséért felelős tagja segítségével járjuk körül.
– A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése sokféle
szakterületet és aspektust ölel fel, de megvalósíthatósága
az új üzemanyag-kazetta kifejlesztésén alapul. Hogyan
jött az ötlet, és mi az innováció lényege, illetve melyek
voltak a fejlesztés fő lépései?

– Munkánkhoz általában is hozzátartozik az új
megoldások keresése, átlagosan 5-6 évenként sikerül valami módosítást, fejlesztést létrehozni az üzemanyagban vagy üzemanyag-stratégiában. Legutóbb
a teljesítménynöveléshez biztosítottuk a megfelelő
üzemanyaghátteret, majd megoldottuk a gadolíniumos
üzemanyag-kazettákra történő áttérést. A 15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetéséhez ezeknek az üzemanyag-kazettáknak a dúsítását kellett megnövelni, átlagosan 4,7%-ra.
Az ötletet először a Műszaki Igazgatóság 2010. év
végi záró megbeszélésén vetettük fel, egyben javasoltunk egy lehetséges ütemezést is a megvalósításra.
Nagyjából aszerint is történtek a dolgok, 2011-ben véglegesítettük, az orosz szállítóval egyeztettük az üzemanyag tervét, 2012 elején pedig már megkezdődtek a
biztonsági elemzések hazai és orosz intézményeknél
a megkötött szerződés értelmében. A korábban egy
ütemben tervezett engedélyeztetést a környezetvédelmi
kérdések miatt több lépcsőben valósítottuk meg. Példaértékű volt az RHK Kft. együttműködése: a kazetta
időben engedélyt kapott a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában (KKÁT) történő tárolásra. Ma az üzemanyag tekintetében minden engedély rendelkezésre áll,
a 3. blokkban üzemel tesztelésként 12 db 4,7% dúsítá-

A törpénél kell szabadságot kérni
Tíz éve kezdték építeni
a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót
Hosszas kutatások, vizsgálódások, engedélye
zési eljárások és előkészítő munkálatok után tíz
évvel ezelőtt, 2005. február 8-án Bátaapáti mel
lett, a geológusok által megfelelőnek nyilvánított
Mórágyi Rögnek nevezett gránitképződményben
elkezdték a föld alatti vágatok mélyítését. Ez
zel elindult a később Nemzeti Radioaktívhulla
dék-tárolónak (NRHT) nevezett kis és közepes
aktivitású, atomerőműből származó radioaktív
hulladékok befogadására alkalmas végleges le
rakó építése.
Berta József, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. (RHK Kft.) főmunkatársa akkor még a kivitelező Mecsekérc osztályvezetőjeként dolgozott, Agod Zoltán
pedig az RHK Kft. munkatársa volt, ma
műszaki ellenőre. Velük elevenítettük föl
a hőskort s az eltelt tíz esztendőt. Ami
bizony hosszú volt – mondják mind a
ketten –, mert hát annyi minden történt
azóta. Már 2002–2003 körül elkezdődtek a munkálatok Bátaapátinál: a Mecsekércnek ki
kellett építenie a dombtetőn a felszíni utakat, Agod
Zoltánék pedig a megelőző vizsgálatok lebonyolításában vettek részt, például 25 méterre leásott kutakból a talajnedvességet elemeztették, hogy a csapadék által kimosott trícium milyen mélyre jutott le.
2005. február 8-án ünnepélyes keretek között,
bár kissé hideg, szeles időben elkezdődött a vágathajtás az akkori mórágyi, illetve bátaapáti polgármester feleségéről elnevezett Mária (keleti) és
Eszter (nyugati) lejtős aknában. Mintegy kétszáz
ember dolgozott ekkor ott, kemény munkát végeztek a gyönyörű tájjal övezve. Kis bányásztörpe
állt az egyik akna bejárata mellett, azt mondogatták az emberek, ha szabadságot akarsz most kivenni, menj, kérj a törpétől! Ha ad, mehetsz! Végül

is az átadásig legalább nyolcszázan vettek részt
ilyen-olyan formában a munkálatokban. A gránit kemény, robbantások sorozatával lehetett csak
előre haladni, 1–2 méteres fogásokkal. Érdekesség,
hogy a lazább részeknél óvatosabban lehetett előre
menni, ahol pedig tömörebb volt a gránit, nagyobb
fogást lehetett venni. Megjegyzendő, hogy az egész
vágathajtás alatt, pedig összességében mintegy 5,5
kilométer hosszúságúról van szó, egyetlen komolyabb baleset sem történt, s ez a nemzetközi gyakorlatban is rendkívül jó eredmény. Igaz, kitűnő volt

a gépesítettség, a legkorszerűbb eszközökkel dolgozhattak a bányászok. A külföldi szakértői felügyelők is elismeréssel nyilatkoztak a munkálatokról a
folyamatosan készített éves jelentéseikben.
Sztorit persze bőven termett ez a tíz esztendő.
A nyári hőségben meztelenre vetkőzött bányász
esetétől a felhőszakadások okozta riadalomig lehet hosszan sorolni, mint ahogy a találkozókon
meg is teszik ezt az egykori (és mai) kollégák. A
legnagyobb büszkeséggel tehetik ezt, hiszen az
NRHT-ban egymást követik a hazai és külföldi látogatók. Akik elmondhatják, hogy világviszonylatban
is rendkívül jól, átgondoltan megépített és biztonságosan üzemelő létesítményt láttak.
Az RHK Kft. alkalmazottainak pedig az NRHT tíz
éve immár – a történelem.

sú üzemanyag-kazetta. A tesztprogramot folyamatosan
értékeljük, a 2. és a 3. blokkot már hosszú kampányokra
tervezzük, a jövő évben pedig csak három blokkunkat
tervezzük leállítani, a 3. blokk üzeme átlépi az évet.
– A fejlesztésekért kollégáiddal több díjat is kaptatok.
– Az üzemanyag-gazdálkodás fejlesztésén gyakorlatilag a kezdetektől dolgozunk. Az elismerések miatt
sem panaszkodhatunk, például még 2000-ben kaptunk
kiemelt elismerést a Magyar Innovációs Nagydíj keretében. A jelenlegi fejlesztést a társasági Műszaki Alkotói
Pályázat 1. díjával ismerték el.
– Van egyéb járulékos hatása, előnye a 15 hónapos
ciklus bevezethetőségén túlmenően a nagyobb dúsítású
üzemanyag-kazettákkal történő üzemeltetésnek?
– Igen, az előzőeken túlmenően a tervezett töltetek
olyanok, hogy bár az új kazetta „erősebb”, ennek ellenére a megnövekedett üzemidőre a reaktortartály falát érő
neutronfluencia mégis kisebb vagy egyenlő az eddig alkalmazott kazettákhoz képest.
(Amint a zárógondolatokból is kitűnik, a nagyobb
dúsítású üzemanyag-kazetta alkalmazása az üzemidő-hosszabbítással is összefügg. Cikksorozatunk következő része ezzel a kérdéssel foglalkozik majd.)


Prancz Zoltán

Ízfokozás – Atomix Kft. Vendéglátóés Idegenforgalmi Szakágazat
Az áprilisi számban az Atomix Kft. Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakágazat által üzemeltetett büfék és az étterem kínálatát, új
szolgáltatásait tekintettük át. A folytatásban a minőség bemutatására helyezzük a hangsúlyt.
A szakágazat az elmúlt években folyamatosan megújult. Elsőként 2005
szeptemberében az erőműhöz kapcsolódó vendéglátási tevékenységeket, az erőmű éttermét és az ASE éttermet, majd 2008 márciusától a
kereskedelmi büfék és a primer köri speciális büfé üzemeltetését is átvette az Atomix Kft., 2013-tól pedig tevékenységi körük kibővült az
Erzsébet Nagy Szálloda (ENSZ) vendéglátási feladatainak elvégzésével.
Leskó László, az Erőmű étterem csoportvezetője (konyhafőnöke)
kiemelte a saját és beszállítóik által végzett tevékenységekkel szembeni
szigorú elvárásokat, az ISO-minősítésnek való megfelelést. Komolyan,
rendszeresen ellenőrzik a teljes konyhai technológiát, a részfolyamatokat visszakövethető módon dokumentálják. Beszállítóikat minősítik, a beérkezett áruk, alapanyagok minőségét vizsgálják. Törekszenek
arra, hogy frissen elkészített, konyhakész alapanyagokat használjanak.
A tárolási körülményeket, a főzés folyamatát szigorú szabványok szabályozzák, amelyek betartását lépésről lépésre ellenőrzik.
Az elmúlt években a konyhatechnológia területe sokat fejlődött.
Energiaszegény ételeik a legújabb táplálkozástudományi eredményeket ötvözik az aktuális étkezési igényekkel (sószegény, borsmentes étrend), néhány ételt ismét kacsazsír vagy disznózsír felhasználásával
készítenek. Kétféle leves, konyhafőnök ajánlata, kétféle a’la carte fogás,
illetve köret, házi tészta, vegetáriánus étel, valamint főzelék feltéttel –
ezek mindennap szerepelnek az étlapon. Április 1-jétől a menü választékát is bővítették, bevezették a „D” menüt, amely kímélő egytálételt
tartalmaz. A palettát színesítik különféle hagymamentes saláták, friss
gyümölcslevek, kímélő ételek, rizottók.
Váradi Ilona megbízott szakágvezető fontosnak tartotta kiemelni,
hogy a „D” menü két nappal korábban igényelhető az Erőmű étterem vevőszolgálati pultjánál és a kereskedelmi büfékben egyaránt.
Az Atomix Kft. által biztosított éthordók tisztaságára vonatkozó
élelmiszer-biztonsági előírásokat szigorúan betartják, ugyanakkor a
vásárlóknak ügyelniük kell arra, hogy az étel az átvételtől számított
legfeljebb két órán keresztül tárolható. Ennél hosszabb idő után hőkezelni kell az ételt 750 watt teljesítményű mikrohullámú sütőben
minimum 3 percig. 
BRóbert
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Fotó: Molnár Gyula

A férfi kosárlabda NB1 középszakaszának utolsó mérkőzésén az Atomerőmű SE
ugyan 68-60-as vereséget szenvedett a kecskeméti KTE–Duna Aszfalt együttesétől,
ám ezen az estén nem a kosárlabda játszotta a főszerepet. A paksi meccs teljes bevételét ugyanis egy leukémiával küzdő nyolcéves kislány gyógykezelésére ajánlotta
fel az egyesület.
Feil Eszternél pár hete diagnosztizálták a betegséget, amelynek kezelését azonnal megkezdték Pécsen. A paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában másodikos kislányra a felépülésig számos
kezelés vár, ám az utazás, a szállás és az ellátás
anyagilag komolyan megterheli a családot, amin
ez a jótékonysági kosármeccs hivatott enyhíteni.
A klub mellett az Atomic Boys Szurkolói Egyesület is csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, és
egy adománygyűjtő urnát helyezett el a bejárat
mellett.
A mérkőzés végére összesen 570 000 forint
jött össze, ami teljes egészében Eszter gyógyulását szolgálja.
Természetesen van lehetőség a továbbiakban is segíteni a családot a következő
bankszámlaszámra való utalással:
Feil István, bankszámlaszám: 11991119-98159286-00000000

Mobilitás Hét és
Autómentes Nap Pakson
Az egész várost megmozgató környezetvédelmi programsorozatot szervezett az
önkormányzat: a „Mobilitás Hét és Autómentes Nap” elnevezésű rendezvényre
három napon át várták a paksi családokat május 13. és 15. között. Az önkormányzat családok, felsős és középiskolás
diákok számára az alternatív közlekedéssel kapcsolatos rajzpályázatot hirdetett: környezetbarát, személygépkocsit
helyettesítő közlekedési lehetőségek
bemutatását várták képzőművészeti eszközökkel. Az alkotásokat május 5-ig lehetett
benyújtani a Paksi Képtárban, amelynek Hangárjában kiállítást rendeztek a munkákból.
Ugyanitt vasútmodelleket láthatott a közönség, illetve bemutatták a régi paksi, főként
kétkerekű közlekedési eszközöket. A korábban meghirdetett „Toldd el a biciklit!” felhívás célja az volt, hogy megtalálják Paks legrégebbi kerékpárját.
Ugyanitt „A mi városunk, a mi jövőnk” címmel meghirdetett alkotópályázat kiállítása is megtekinthető volt, amelyre általános és középiskolások, valamint családok
rajzait várták arról, hogyan képzelik el a környezetbarát Paksot a jövőben. Az alkotópályázatra nevezők között értékes jutalmakat sorsoltak ki. A rendezvénysorozat
második napján az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiummal közös programra
várták az érdeklődőket, ahol egyebek mellett az elektromos közlekedés kiépítésével
kapcsolatos paksi tervekről is tájékozódhattak a résztvevők. Az autómentes napon a
Rákóczi és a Rosthy utca közötti lezárt Dózsa György úti szakaszon várták programokkal
az érdeklődőket. 
Wollner Pál

Ötkarikás paksi remények
Paksra eddig egy arany- és két bronzérem került az
ötkarikás játékokról. Cselgáncsban Magyarország
eddigi egyetlen aranyérmét Kovács Antal 1992-ben
szerezte, míg a kenus Kozmann György 2004-ben és
2008-ban is a dobogó harmadik fokára állhatott. Milyen kilátások vannak 2016-ra?
Az Atomerőmű Sportegyesület két bástyája, a cselgáncs
és a kajak-kenu kecsegtet újabb olimpiai indulókkal.
Judóban a világranglista-helyezés alapján lehet kikerülni Rio de Janeiróba. A világversenyeken, amilyen
a világ- és az Európa-bajnokság, valamint a világkupák,

Húsvéti gurítás
A paksi Tekéző adott otthont húsvétkor az idei év második nyílt tekeversenyének. Közel 30 versenyző gyűlt
össze az Ürge-mező szomszédságában, hogy a negyven gurításos versengésben megméresse magát, és
természetesen hogy újra találkozzon
a sportbarátokkal. Hölgyek és urak
korosztálytól függetlenül rajthoz álltak, végül a jó hangulatú és sportsze-

rű versenyből Fenes László került ki
győztesen.
Áprilisban megkezdődött az ötfordulós Atom Kupa, amely májusban is
hoz még izgalmas gurításokat. Ezután sem maradnak verseny nélkül a
tekések, hiszen a Pünkösd-kupán ismét megmérettethetik magukat egy
negyven gurításos viadalon.

Tóth Márton

Nyári táborok az ASE-ban
Sok fejtörést okoz a szülőknek, hogy nyáron, amikor felkerül az ó a vakáci végére, hol töltsék csemetéik a jól megérdemelt szünetet. Nagyszülők, rokonok, utcai csatangolás, otthoni számítógépezés? Egyszerűbb és hasznosabb programot jelenthetnek a családnak és az
év vége mámorában lévő gyerekeknek az Atomerőmű SE szakosztályainak nyári táborai.

Kajak-kenu
Nyáron kevés jobb dolog van a víznél és a vízpartnál, és ebben a táborban mindkettő
megtalálható. Közös biciklizés a csónakházba, délelőtt és délután evezés, közte sok-sok
játék, majd a napi program egy újabb bicikliúttal zárul. Persze az élmények és a mozgás
mellett a vízen járás elsajátítása is nagyon fontos szempont, amit a gyerekek is megtanulnak az ittlét alatt.
A tábor ideje:
Jelentkezés:

2015. június 15–19.
2015. június 22–26.
2015. június 29. – július 3.
Feil Imre: 20/932–3589
Tóth Márton: 20/588–5889

Judo

A cselgáncsosoknál hagyománya van a nyári tábornak. Ilyenkor lehetőség adódik a speciális versenytechnikák, gyakorlások mellett övvizsgára, de a kirándulások alkalmával
sütögetés, strandolás, horgászat és játék is szerepel a programban. Minden nap 9–16
óráig (pénteken 15:00-ig) tartanak a foglalkozások.
A tábor ideje:
Jelentkezés:

2015. június 15–19.
2015. június 22–26.
Kanczler István 20/939–7408
Dobai László: 20/584–2203
Péri Balázs: 20/929–7724

Vitorlázás
A víz és vízpart meghatározó szereplője ennek az ott alvós, játékos táborozásnak, amelynek keretében a vállalkozó kedvű 8–12 éves gyerekek megtanulják a vitorlázás alapjait a
Fadd-Dombori holtágban.
A tábor ideje:
Jelentkezés:

2015. június 28. – július 3.
2015. július 5–10.
Stadler Csaba: 20/965–5501

pontokat kapnak a sportolók, s ezek alapján áll össze
a kiutazók listája. Csoknyai László (81 kg), Cirjenics
Miklós (100 kg) és Bor Barna (+100 kg) kijutó helyen
áll, ám a még juniorkorú 48 kg-os Pupp Rékának is
megvan a matematikai esélye a kvalifikációra.
Kajak-kenuban más metódus szerint zajlik a kvóta
megszerzése. Itt a versenyszezon májusban kezdődik,
ám csak az augusztusi világbajnokságon derül ki, hogy
lesz-e kiutazó magyar egység egy-egy versenyszámban.
Míg judóban a versenyzők maguknak szereznek indulási jogot, addig ez kajak-kenuban nem feltétlenül van
így. Az olimpia évében újra mindenkinek be kell állnia
a rajtgépbe és végig kell eveznie a távot, és csak a be-

érkezés után derül ki, hogy kinek a nevét lehet felírni a
Brazíliába szóló repülőjegyre. Boros Gergely 1000 méteren párosban az olimpiai aranyérmes Dombi Rudolffal fut neki az idei kvalifikációnak. Ebben a számban
májusban az első válogatót követően, már a duisburgi világkupán eldől majd, hogy kinek a kezében lesz a
kvótaszerzés lehetősége, amivel jókora lépéssel közelebb kerül Rióhoz.
A kilátások jók, az elszántság megvan. Abban pedig
csak bízni tudunk, hogy legalább az eddig megszokott
körülmények megmaradnak a zökkenőmentes felkészülés érdekében!

Tóth Márton
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Térségi kitekintő
PIME 2015 konferencia (II. rész)
Huszonhetedik kommunikációs konferenciáját tartotta a nukleáris ipar, ezúttal Pozsonyban. Tudósítónk a
szakmai program során a Jaslovske Bohunice erőműben járt.
Nem maradhatott el a szokásos szakmai program
sem, jómagam a Jaslovske Bohunice erőművet választottam. Sokszor jártam már a telephelyen, most
– hosszabb kihagyás után visszatérve – jelentős változásokat tapasztaltam. A területet szigorúan kettéválasztották, nincs átjárás a leszerelés alatt lévő blokkok
és az üzemelő blokkok között. Megszűnt a korábbi
látogatóközpont, a leszerelést végző és a radioaktív
hulladékok kezelését végző JAVYS cég által 2014 decemberében megnyitott modern központ vette át a
tájékoztatási feladatokat. A társaság kommunikációs
vezetője, Dobroslav Dobak tartott előadást, majd 3D-s
filmvetítésen láthattuk a lebontás mozzanatait. Ezt követően kezdtük meg a terület bejárását. A látogatók
aktív kártyát kapnak, minden kapunál blokkolni kell,
plusz a kísérő személynek rá kell blokkolnia a vendég
kártyájára (most már Pakson is így megy). Az A1 nevű
gázhűtésű, nehézvizes blokkot még 1977-ben leállították. A telephely rendelkezett két VVER440/V230 típusú blokkal is (V1 kiépítés). Ezeket 2006 és 2008 utolsó
napján le kellett állítani az Európai Unióhoz való csatlakozás követelményei miatt. Az első nagyobb csomag
végrehajtása 2011 végéig tartott. Ennek során elszállították az elhasznált üzemanyagot egy átmeneti tároló-

ba, elvégezték a keletkező hulladékok kezelését, kiszállították az inaktív hulladékot, folyamatosan végezték
a környezet ellenőrzését – természetesen mindezt a
korábban beszerzett leszerelési engedély alapján. 2012
és 2015 között elvégezték a nem radioaktív rendszerek és létesítmények lebontását (a munkák nagyrészt
megegyeztek az előző pontban felsoroltakkal).
2015-ben indult az aktív részek szétszedése és lebontása a kívánatos dekontaminálással együtt, illetve
a jelentősebb épületek elbontása. A saját tőkén kívül
pénzügyi forrásként szerepel az EBRD hozzájárulása
is. Befejezési időpontot nem találtam sem az előadásban, sem a kapott brosúrában. De nézzük meg dolgokat a valóságban! Most már viszonylag kis létszámú
munkaerő van a helyszínen, a gépesítés azonban magas fokú. Leszerelték és eladták (vagy a trösztön belül
felhasználták) az összes turbinát, generátort és transzformátort. A gépház üres, a turbinaasztalok elbontva,
a kondenzátorok eltávolítva – csak az alsó betonréteg
látható. Ha jól láttam, valamelyik nagynyomású előmelegítő élte végóráit a darabolást végző szakember
kezei között (ez volt az egyetlen berendezésmaradék
a csarnokban!). A kábelek és a feldarabolt csövek egységes méretre vágva várják sorsukat valamelyik konténerben a gépház végében. A turbinacsarnok és a
hűtőtornyok közötti területen több tízezer tonnányi
gépészeti berendezés és betontörmelék. Az acél és az
egyéb fémhulladék kohóba kerül, a betont folyamato-

Az ország legjobb középiskolái
között van az ESZI
A HVG legutóbbi felmérése szerint az alapítványi iskolák rangsorában a
Paksi Atomerőmű bázisiskolája, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) az előkelő hatodik helyen áll, és vannak olyan mutatók,
amelyek alapján még ennél is jobb helyen. A rangsor összeállításánál
a diákok tanulmányi és felvételi eredményeit, tanulmányi versenyeken
elért helyezéseit, a 10. évfolyamosok kompetenciamérésének eredményeit, az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőibe jutott
tanulók számát, a négy kötelező érettségi tárgyból elért eredményeket, valamint a harminc legjobb hazai egyetemi karra bejutott diákok
arányát vették figyelembe.
Az idei évben már most számos sikerről számolhatunk be, amely ezt
a felfelé ívelő tendenciát is alátámasztja:
Horváth Barbara 12. D osztályos tanuló az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjében 8. helyezést ért el
a szakközépiskolások mezőnyében. Felkészítő tanár: Csergő Vilmosné.
Az ESZI-ben rendezték meg a Tolna megyei Szilárd Leó fizikaversenyt. Papp Zoltán 11. C osztályos tanuló erős megyei mezőnyben
nyújtott teljesítményéért dicséretben részesült. Felkészítő tanár: Nagyné Lakos Mária.
Rácz Anikó 12. D osztályos tanuló egyéni 3. helyezett lett a nemzetközi ifjúsági gépíróversenyen, csapatversenyben pedig hazánk az igen
előkelő 2. helyen végzett. Felkészítő tanár: Nagy Éva.
Az országos protokollverseny döntőjén Budapesten az ESZI 12. D
osztályos tanulói – Bata Cintia, Lénárt Nikolett és Salihu Gentiana – a 6.
helyen végeztek. Felkészítő tanár: Nagy Éva.
Az informatika országos tanulmányi verseny (OSZTV) döntőjén kimagasló eredményt, országos 9. helyezést ért el Tatai Titusz 1S/13. osztályos tanuló.
Az Országos CNC-programozás és -gépkezelés szakmai verseny
döntőjén 2. helyezést ért el Bernát László 2G2/13. osztályos tanuló.
Pere Szabolcs gépgyártás-technológiai technikus az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen negyedik helyezést ért el.

Orbán Ottilia

san darálják. Elbontották a hűtővizet biztosító rendszer már nem használt felét. Ez kényes művelet volt,
mivel a V1 és V2 kiépítések hűtőtornyai közé esett egy
jelentős része. Jövőre fognak hozzá a használaton kívüli hűtőtornyok bontásához. Mindenütt talajcsere
zajlik, takarítás, rendezkedés látható. A két blokkhoz
tartozó vezénylőterem műszereinek és kapcsolóinak
nagy része már eltűnt, nyomasztó az egész kép. Egy
személy teljesít itt szolgálatot – telefon, világítás és
szellőzés jelenti a komfortot.
Elhagyva a bontási területet, tovább indultunk az
üzemelő V2 kiépítésre, ahol Anton Venhart üzemviteli igazgató volt a kísérőnk. A ki-bejutás itt sem volt
egyszerű, de itt legalább nem kellett a tenyerünket
használni az azonosításhoz. Nem a blokkok felé vitt
az utunk, a védett vezetési pontot (VVP) kerestük fel.
A két éve átadott létesítmény alkalmas öt napon át önellátásra, tisztálkodásra, és külön teremben lehetőség
van tanácskozásra vagy sajtótájékoztatók tartására.
A beléptetési pontokon a PATRIK-rendszerhez hasonló képernyők adnak tájékoztatást az általános erőműves eseményekről és tudnivalókról, de szükség esetén
baleseti információk vagy utasítások is közölhetők.
Mindkét helyszínen barátságos, nyílt, szakmailag kifogástalan hangnemben és tartalommal kaptuk meg
az ismereteket.

Varga József

Megújult Dunapataj egykori óvodája
Az impozáns emeletes ház egykor
óvoda, korábban egészségügyi központ volt „Zöldkereszt” néven, előtte Községi Szálloda, még korábban
pedig kocsma. Az épület és az előtte
lévő piactér Dunapataj fontos kereskedelmi, közéleti központja volt
több évszázadon keresztül.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően több mint 30 millió forintból kijavították a tetőszerkezetet, új
cserépfedést, vízelvezetést kapott az
épület, kicserélték a külső nyílászárókat, és a teljes külső hőszigetelést is elvégezték.
Mint Dusnoki Csaba polgármestertől megtudtuk, jelenleg négy civilszervezet: a Nyugdíjas
Egyesület, a Dunapataji Fényes Csillag Citerazenekar, a Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület és a Dunapataji Sporthorgász-egye-

sület használja rendezvényeikhez, kulturális és
közösségi célokra az épületet, amelynek belső
felújítását is szeretnék még az idén vagy a jövő
év elején elvégezni. A tervek között szerepel a
hatalmas udvar megújítása és hasznosítása is.

Zsigmond Enikő

Ballagás az ESZI-ben
Elbúcsúztak az iskolától, diáktársaiktól és tanáraiktól az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) végzősei április 30-án.
A rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan az
érettségizők ballagásával és a technikusok elbúcsúzásával indult. A négy végzős osztály 117 tanulója ünnepélyes osztályfőnöki órán elevenítette
fel az elmúlt évek emlékeit, majd az érettségiző
12. osztályosok az iskolai csengőszóra végigjárták
a feldíszített osztálytermeiket. Az ünnepség zászlóátadással és Szabó Béla igazgató búcsúztatójával folytatódott. A 11. osztályosok rövid műsora

után a kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzősök
részesültek elismerésben. A főiskolai nagyelőadóban a technikusbúcsúztatóval folytatódott az eseménysor, ahol az intézmény igazgatója köszöntőt
mondott. Az ünnepségen a végzősök szakmájukra jellemző jelvényt tűztek fel a szakmafára jelképesen, amely emlékül az iskolában maradt, és
ugyanilyet tűztek fel a ruhájukra.
Az érettségi vizsgák május 4-én magyar nyelv
és irodalommal kezdődtek. Az intézményben
idén összesen 168-an érettségiztek.

Orbán Ottilia
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Térségi kitekintő

Fotó: Polgármesteri Hivatal, Harta

Bemutatkozik Harta

A Duna-Tisza közti síkság nyugati oldalán, a Duna bal partján fekszik, Budapesttől 100 km-re délre. Legközelebbi városok: Solt, Kalocsa és Kiskőrös. A Duna-program és az 51. sz. főút közelsége miatt logisztikai szempontból kedvező
hely, ezért vonzza az új beruházókat, vállalkozókat. A nagyközség lakossága
alapvetően mezőgazdaságból él, növénytermesztő profillal.
Az itt működő vállalkozások hozzávetőleg 800 helybélinek biztosítanak
munkalehetőséget. Jelentős a társadalmi élet, 20 civilszervezet, egyesület, alapítvány működik, szerteágazó tevékenységi körrel. Az iskola jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretein belül működik, alapfeladata a
német nemzetiségi nyelvoktató program szerinti nevelés-oktatás. A korábbi
Általános Művelődési Központ felbomlásával a már korábban is együttműködő
két község, Harta és Dunatetétlen új intézményfenntartó társulást hozott létre.
Ennek keretében a szintén német nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó Hétszínvirág Óvoda és a Hársfavirág Szociális Központ biztosítja az óvodai
nevelési és a szociális alapszolgáltatási feladatokat. Az önkormányzat művelődési központja biztosítja a közművelődési feladatok ellátását, a közösségi programok és az információáramlás lehetőségét.
A Duna közelsége kiváló természeti és turisztikai adottság. A Duna-parton
és a környező tavaknál jó horgászati lehetőség és gazdag vadállomány nyújt izgalmas kikapcsolódást az érdeklődőknek. A Böddi-szék jelentős vízi- és partimadár-élőhely a Kárpát-medencében. A 6 km hosszú Széki lile tanösvény tíz
állomással rendelkezik, természetvédelmi, botanikai, zoológiai, geológiai, valamint kultúrtörténeti jelentősége is van.
A helytörténeti gyűjteményben a hartai festett bútorok gazdag díszítésű darabjait találjuk. A két világháború között komoly megélhetést jelentett a bútorfestés a településen.
A kor követelményeinek megfelelő életvitelt az önkormányzat igyekszik folyamatosan fenntartani, élve a fejlesztési lehetőségekkel, ezért szoros együttműködést tart fenn az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvánnyal. A közelmúltban az alábbi fejlesztések valósultak meg
a településen: napközi otthonos óvoda, épület nyílászárócseréje, az általános
iskolában a fűtés és a melegvíz-ellátás felújítása, energetikai fejlesztés, energiaracionalizáló komplex hőszigetelés kialakítása, az egyesületi ház energiaracionalizáló komplex felújítása. 
Polgármesteri Hivatal, Harta

Tüzelőanyag-tároló központ épülhet Kalocsán
Egy, a közelmúltban megtartott kalocsai képviselő-testületi ülésen tárgyalták a városatyák azt az
előterjesztést, amely a volt miskei úti lőszerraktár
megvásárlásáról szólt. A nyolchektáros ingatlant
mintegy huszonnégy millió forintért vásárolta meg
egy cég. A területen égetésre szánt hulladékokat
tárolnának, majd innen szállítanák el a pécsi hőerőműbe.
A beruházás részeként új munkahelyek is létesülnek, a most még elhanyagolt, jelenleg leginkább
illegális hulladéklerakóként használt telepen. Ha
a tervek megvalósulnak, akkor legálisan gyűjtenék
itt a tüzelésre szánt fűtőanyagokat.
***
Új vezető a kalocsai Porcelán Manufaktúra élén
Kárász László Csaba személyében új ügyvezetőt
választott a Kalocsai Porcelán Kft. A kalocsai minta iránt tapasztalható növekvő érdeklődésnek köszönhetően új üzlethelyiséget és bemutatófolyosót alakítanak ki a látogatóknak. Az üzem részleges
felújítását követően újabb látványelemek várják
majd a turistákat. Az ügyvezető azt is elmondta,
hogy a korábban megálmodott és porcelánba öntött étkészletes kollekció újabb elemekkel egészül
ki a jövőben.
***
Gerillakertészek szépítik a várost
A Kalocsai Ökopont, a Kalocsai Gerillakertész Mozgalommal és a Kalocsai Roma Önkormányzattal
karöltve, április 11-én egy nagyszabású szemétszedést hajtott végre. Igazi, kőkemény feladat végrehajtására került sor a kalocsai Malomszög utcában,
amelyre önkénteseket is vártak. A résztvevőket
nem mindennapi látvány fogadta, hiszen a csatorna partján és a csatornában irdatlan mennyiségű
szemét volt, amelyet konténerekbe, illetve zsákokba gyűjtöttek az elszánt környezetvédők.
***
25 éves a kircheimi testvérvárosi kapcsolat
Május hónapban a németországi Kircheim Unter
Tech-be, Kalocsa testvérvárosába utazott egy 40
fős delegáció, hogy megerősítse az immár 25 éve
köttetett kapcsolatot.

Dr. Bálint József, a város polgármestere a látogatással kapcsolatban elmondta, hogy a városatyák
mellett a Piros Rózsa Néptáncegyüttes, Leányfalusi
Vilmos orgonaművész, a város korábbi polgármesterei, a termelői körből pedig a Chili Trade Kft. és
a Kalocsai Porcelán Manufaktúra kapott felkérést a
programon való részvételre.
***
Turistaváró rendezvény Kalocsán
Minden turisztikában érintett utazási iroda, szállásadó cég, pincetulajdonos és egyéb turisztikai attrakciót fenntartó intézmény, illetve az önkormányzatok együttműködésére is szükség van ahhoz,
hogy a turisztikai ágazat fejlődni tudjon. Ebben
egyetértettek a kalocsai rendezvény résztvevői,
azonban az is elhangzott, hogy ennek a célnak az
eléréséhez a térségi feladatokat ellátó Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM), továbbá a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. – mint koordináló szervezet – fenntartási költségeinek biztosítása is szükséges. Rendszeres információközlésre
van szükség a program-, valamint a szálláslehetőségeket illetően, amelyeket elektronikus és egyéb
felületeken is meg kell jeleníteni és naprakészen
kell tartani.
Sipos Zsolt, a kamara titkára megnyitóbeszédében
hangsúlyozta, hogy a turizmusban az a cél, hogy a
szezonalitást elkerüljük, és lehetőleg az év minél
nagyobb időszakában szolgáltatásokat, látnivalókat tudjuk nyújtani a látogatóknak. Fontos feladat
az egészségturizmus fejlesztése, és hogy olyan új
internetes felületeket hozzunk létre, melyek a régióban fellelhető turisztikai szolgáltatásokat mutatják be és segítik azok elérését.
Horváthné Csortán Krisztina, a Kalocsa és Térsége
Turisztikai Nonprofit Kft. vezetője azt is elmondta,
hogy Kalocsa és térsége látnivalókban kiemelkedő lehetőségekkel bír országos viszonylatban is.
Rajtunk múlik, hogy ki tudjuk-e használni a turisztikai lehetőségek gazdaságra, foglalkoztatásra
gyakorolt pozitív hatásait. Ezt gátolja egy nagyobb
létszámot is befogadni képes szálloda hiánya, a sok
felújítás alatt álló és emiatt zárva tartó épület és a
programok összehangolatlansága.

Parlagfű családi nap
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Kalocsai hírek

Kutyaterápiás bemutató, allergiatotó és lufiröptetés
is volt az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány családi és egészségnapján. Az április 25-i családi nap
délelőttjén gyermekeket és felnőtteket egyaránt
rendkívül gazdag programokkal várták a szervezők
az Atomfitt Centrumnál, az alapítvány székhelyén.
A rendezvényen közel 250 fő vett részt, dr. Szilágyi
Éva 40 fő allergiaszűrését és kiértékelését végezte el,
a vércukor- és koleszterinszint-mérésen 45 fő, a hajdiagnosztikai vizsgálaton 45 fő vett részt. Buci bohóc
150 lufit hajtogatott a gyermekeknek, akiket félórás
bohócműsor, kutyaterápiás bemutató (a Csiga Biga
Alapítvány közreműködésével), arcfestés, légvár és
kézművessarok is várt.
A felnőttek az egészséges életmódhoz kapcsolódó
bemutatókon vehettek részt, kecsketejet és kecskesajtokat kóstoltak, bioszappanokat és természetes alapanyagú kozmetikumokat próbálhattak ki.

Wollner Pál
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Erőműves híradások
Munkavállalói kitüntetések a majálison
méltatását, tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.
Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. kiváló teljesítményt nyújtó
munkavállalóit hagyományosan a társasági majális rendezvényen jutalmazza. Az idei
évben megváltoztak a kitüntetésekre vonatkozó szabályok.
Az eddig megszokott rendszer
átalakításával a társaság célja a
munkáltatói díjak értékének és

megbecsültségének megőrzése,
rangjának emelése volt. A változások eredményeként az idei
évben megszűnt az Atomerőmű Kiváló Karbantartója és az
Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díj. 2015-től egységesen
Igazgatósági Nívódíjban részesülnek a közvetlen munkáltatói jogkört gyakorló vezetők
által előterjesztett és az igazgatóságok főosztályvezetőiből,

osztályvezetőiből álló testület
által pozitív elbírálásban részesült kollégák. Idén ugyan
kevesebb a díjazott – a díjban
igazgatóságonkénti bontásban,
a 2015. január 31-i zárólétszám
1,5%-ának arányában részesülnek a munkavállalók –, az
elismerés mellé járó pénzjutalom azonban jelentősen emelkedett, növelve ezáltal is a díj
presztízsét. E változások ered-

ményeként 2015-ben az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. összesen 38 munkavállalóját tüntette ki. A díjakat, az okleveleket
és emlékérmeket a cégvezetés
köszöntője után vehették át a
kollégák a szakterületi igazgatóktól.
Valamennyi kitüntetett munka
társunknak gratulálunk!

Fotó: Bodajki Ákos

A kiemelkedő teljesítményt elérő munkavállalók elismerése
minden munkáltató számára fontos és elengedhetetlen.
Az anyagi javakban mérhető
jutalmazás mellett legalább
ennyire lényeges az erkölcsi
elismerés a kollégák számára, hiszen ezzel a munkáltató a dolgozó szaktudásának,
munkájának, eredményeinek

Igazgatósági Nívódíjban részesülő kollégáink:
Vezérigazgató közvetlen szervezetei
Dr. Gerse Károly, jogi főszakértő/helyettes vezető jogtanácsos (Jogi Osztály)

Karbantartási Igazgatóság
Benke Mihály , műszakvezető (KAFO Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály)
Bukóczkiné Kiss Erika, karbantartási műszaki ellenőr (SZFO Gépész Szerviz Osztály)
Gulyásné Récsei Éva, csoportvezető (ÜFFO Digitális Rendszerek Osztály)
Halasi László, vezető szerelő (KAFO Villamos Karbantartó Osztály)
Hegedüs János, műszerész (ÜFFO Automatika Osztály)
Jakab Angéla, karbantartási műszaki ellenőr (SZFO Építészeti és Szakipari Szerviz Osztály)
Schreiner Ferenc, vizuális vizsgáló (KAFO Reaktor és Készülék Karbantartó Osztály)
Szabadi Vilmos, technológus (KAFO Armatúra és Csővezeték Karbantartó Osztály)
Vigh Lajos, technológus mérnök (ÜFFO Biztonsági Rendszer Osztály)

Biztonsági Igazgatóság
Hadnagy Jelena, önálló mérnök (BIFO Üzemviteli Biztonsági Osztály)
Kenyeres Zsolt József, szolgálatvezető (SKVFO Dozimetriai Osztály)
Magyar István, anyagvizsgáló (MINFO Anyagvizsgálati Osztály)
Pánczélné Varga Ágnes, rendészeti ügyintéző (Rendészeti Osztály)
Üzemviteli Igazgatóság
Bucsi Gábor, főosztályvezető (Üzemviteli Főosztály)
Horváth Ferenc, főgépész (ÜVFO Külső Technológiai Osztály)
Horváth Ferenc József, művezető (ÜVFO Reaktor Osztály)
Kabai Péter, főtechnológus (Üzemviteli Főosztály)
Kovács Zoltán, főkoordináló (Karbantartás Irányítási Osztály)
Leber László, blokkügyeletes (ÜIFO Üzemirányítási Osztály)
Menzer János, szolgálatvezető (ÜVFO Turbina Osztály)
Dr. Pintér Tamás, osztályvezető (VEFO Vegyészeti Ellenőrzési Osztály)
Putnoki Gergely, víztisztító műszakvezető (VEFO Vegyészeti Technológiai Osztály)
Rácz István, szolgálatvezető (ÜVFO Villamos Üzemviteli Osztály)
Rodenbücher József, ügyeletes műszerész (ÜVFO Irányítástechnikai Üzemviteli Osztály)
Tarnóy László, főtechnológus (ÜIFO Üzemirányítási Osztály)
Trábert János, üzemeltetésvezető (VEFO Radioaktív Hulladékkezelési Osztály)

Humán Igazgatóság
Bernáth Viktor, szakterületi mérnök (HUIG OKFO Szimulátor Osztály)
Lászlóné Németh Ilona, osztályvezető (HUFO Munka- és Személyügyi Osztály)

Krausz Attila

Fotó: Bodajki Ákos

Műszaki Igazgatóság
Baranya Sándor, csoportvezető (NUFO Öregedéskezelési Osztály)
Feil Roland, berendezésmérnök (MFO Irányítástechnikai Műszaki Osztály)
Réhm Miklós, csoportvezető (RTFO Rendszertechnikai Osztály)
Repovszkiné Kis Erzsébet, berendezésmérnök (MFO Gépész Műszaki Osztály)
Szabóné Vágó Klára, projektfelelős (PFO Projekt Támogató Osztály)
Wiszthaller Zoltán, műszaki szakértő (Üzemidő Hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt)

Gazdasági Igazgatóság
Beke Zsolt, logisztikai csoportvezető (LOGFO Beszerzési Osztály)
Bodajki Anita, gazdasági csoportvezető (GKFO Kontrolling Osztály)
Sipos Lajos, szakterületi mérnök (SZGFO Létesítmény Üzemeltetési Osztály)
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Fotók: Bodajki Ákos, Vincze Bálint, Vöröss Endre, Wollner Pál, Torma Dóra

Majális képekben
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Akik ünnepnapon is dolgoznak

Rovatunkban ez alkalommal olyan munkatársakat mutatunk be, akik három műszakos munkarendjük miatt az ünnepnapokon
is, például karácsonykor, húsvétkor vagy éppen május elsején is dolgoznak, s az ünnepet nem családjuk, barátaik körében töltik.

Balázs Pál
szolgálatvezető
Fotók: Bodajki Ákos

Hajdú-Bihar megyében, Nádudvaron született, és itt járt általános iskolába. Ezt követően
a Mechwart András Gépipari
Technikum és Szakközépiskola gépész szakát végezte el,
később pedig ugyanitt gépjavító karbantartó technikusi képesítést szerzett.
A szakmájában helyezkedett el, először Budapesten,
majd szülővárosában. Az atomerőmű a harmadik munkahelye, 1982-ben lépett be a Külső Technológiai Osztály (KTO) elődszervezetéhez gépészként. 1985-ben
főgépésszé nevezték ki. 1987-től az „A” műszakot irá-

nyítja művezetőként, illetve a munkaköre átnevezését
követően szolgálatvezetőként.
Feladata a blokkok kiszolgálásának biztosítása. Hozzá, illetve beosztott munkatársaihoz tartoznak a vízmű,
a dízelgépházak, a kis- és nagynyomású levegőrendszerek, a hűtőgépház, a technológiai szivattyúházak, a
szellőzőrendszerek, az ivó- és tűzivízrendszerek, a nitrogén- és hidrogénellátás – azaz majdnem minden, ami
a kiszolgáláshoz szükséges. Emellett a fiatalok szakmai
– tantermi és gyakorlati – betanítását is végzi.
Berendezéseik a „nagykorúságot” már régen elérték,
így több munkát adnak, de – kollégánk elmondása szerint – az a dolguk, hogy üzemeltessék őket a legjobb
tudásuk szerint. A szakmai tapasztalat értéke kapcsán
vallja, hogy „30 év szakmai tapasztalatot 30 év alatt lehet megszerezni.”
1982 óta műszakozik. Mint mondja, megszokta, sőt
nem is igazán vágyik a délelőttös munkarendbe, mert

Szabó Attila

Kőműves István

turbinagépész

művezető

1966-ban született Zalaegerszegen. Tizennyolc
éves koráig szülővárosában lakott. Középiskolai
tanulmányait Nagykanizsán végezte: dízelmozdony-szerelői képesítést szerzett, 1983-ban fejezte
be az iskolát. A bizonyítvány kézhezvételét követően öt hónapig a MÁV-nál dolgozott tanult szakmájában. Ekkor adódott lehetősége elhelyezkedni a Paksi Atomerőműben,
amivel élt is.
Az akkori blokküzemeltetésnél, a mai Turbina Osztályon állt munkába,
mint mondja: Sztrida Feri bácsi jóvoltából, aki ebben az időben vezette a
szervezetet. Immár harmincegy éve dolgozik az 1. blokk C műszakjában,
eleinte ügyeletes lakatosként, majd turbinagépészként. Feladata – munkatársaival együttműködve – a turbinák és kiszolgálóegységeinek napi huszonnégy órás üzemeltetése, a legnagyobb odafigyeléssel, gondossággal.
Attila szakmai elvei között szerepel, hogy próbálja tartani magát a régi,
jól bevált munkamorálhoz, amit a kezdetekben megismert és elsajátított.
Elmondása szerint akkor még nem volt olyan sokrétű szabályozás, mint
most, ami időnként kissé körülményessé is teszi a munkavégzést. A kezdeti időkben inkább a lelkesedés, a teljes elkötelezettség volt a lelkiismeretes
teljesítés alapja. Az új szabályozások és az új körülmények között szocializálódott kollégák miatt nagyobb rugalmasságra van szükség.
A folyamatos műszakos munkarendről így vall: „Ennyi év után már beállítottunk egy rendszert, ami nem a naptárhoz alkalmazkodik. Nálunk
máskor vannak az ünnepnapok.”
Attila boldog családi életet él feleségével, Melindával és három lányával, Lilivel, Fruzsival és Csengével. Ha van ideje és kedve, szívesen motorozik, de mint mondja, szeret bütykörészni a garázsban, és olykor a TV előtt
lustálkodni is, és persze a ház és környékének rendben tartása szintén ad
programot a szabadidő eltöltéséhez.

Prancz Zoltán

Bérces Béla
blokkügyeletes

Gyöngyösön született 1970. augusztus 30-án. Gyöngyösön és
Pakson járt általános iskolába,
majd 1988-ban Pécsett atomerőmű-gépész szakon végzett.
1997-ben a pécsi Zipernowsky
Károly ipari szakközépiskolában technikus minősítőt
szerzett, majd 2008-ban diplomázott Dunaújvárosban.
Az atomerőműben először nyári gyakorlaton járt
1985–1987 között, és közben lehetősége volt ösztön

műszakban sokkal inkább a „maga ura”, azaz maga
dönthet egyes problémák megoldásában, természetesen a felelősséget is vállalva. A családja már régen elfogadta a műszakozás jelentette körülményeket.
Felesége szintén az erőműben dolgozik humánpolitikai előadóként. Két fiuk és egy lányuk van. Az idősebbik fiú Kecskeméten, a Mercedes-nél dolgozik a feleségével együtt. Lányuk jelenleg gyesen van a második
unokával, a férje az OVIT dolgozója. Legfiatalabb fiuk
Budapesten él, a GRUPAMA alkalmazottja, s a tervek
szerint idén nősül.
Munkatársunk szeret családostól horgászni, számítógépezni, és nagycsaládos kirándulást is szoktak szervezni, ha lehet évente, akár 20 fő részvételével is. Mint
mondja, mivel kertes házban lakik, és van két kicsi unokája, nem okoz gondot a szabadidő eltöltése.
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Szekszárdon született 1972-ben, gyerekkorát Tengelicen töltötte, és az általános iskolát is itt végezte.
1990-ben a szekszárdi Garay János Gimnáziumban
orosz speciális osztályban érettségizett, bár úgy gondolja, hogy az orosz nyelvtanulás előnye a rendszerváltással elveszett. Ezt követően az 505. Sz. Ipari
Szakmunkásképző Intézetben rádió-tévé műszerészként kétéves képzésben szerezte meg szakmun-

kás-bizonyítványát.
Az Atomix Kft.-nél 2004-ben kezdett betanuló irányítástechnikai műszakos
műszerészként az „F” műszakban, majd 2006 végén került a PA Zrt. állományába. 2012 végétől tartalék művezetői státuszban dolgozik. Sok évig szeretne még
tapasztalatot szerezni jelenlegi beosztásában. Magánéletében a hitelek mielőbbi
eltüntetését tűzték ki legközelebbi céljuknak, és gyerekeiket szeretnék útnak indítani az életben.
István felesége köztisztviselő, Szekszárdon élnek. Első házasságából van egy 19
éves lánya, Kata, akit négyéves kora óta feleségével együtt nevelnek. Közös fiuk,
Soma, 12 éves lesz év végén. Hobbija a barkácsolás, nem szeret azonnal kidobni
semmit, inkább próbál más megoldást találni. Legfontosabb dolog az életében a
barátságok ápolása, úgy gondolja, minden más csak feladat.
A műszakozást szerinte nem lehet megszokni, óriási alkalmazkodást kíván a
család részéről. A majálist nem gondolja kiemelt ünnepnek, amióta műszakba
jár. A ritka szabad hétvégéket értékesebbnek érzi, hiszen legtöbbször beleesik a
műszakbeosztás, vagy aznapra, illetve előtte-utána való napra jut a műszak. Idén
délelőttös lesz május elsején, de családja természetesen kilátogat majd a városi
rendezvényre. Délutánra rövidebb kirándulást, közös mozit, talán horgászatot
szeretnének, ha engedi az időjárás, vagy grilleznek a barátokkal az udvaron, ha
éppen úgy adódik.


díjasként szerződni. Az erőműbe 1988-ban nyert felvételt, majd az alaptanfolyamok elvégzését követően
három műszakos munkarendbe került. Gépész jogosító
vizsgát tett, ezt követően pedig sorkatonai szolgálatot
teljesített. Visszatérte után 1995-ben primer köri főgépészi, 1998-ban reaktoroperátori, 2006-ban turbinaoperátori vizsgát tett. 2007-ben sikeres blokkügyeletesi
hatósági vizsgát követően került a jelenlegi munkakörébe. Munkahelyi, illetve magánéleti tervei között
szerepel idén júniusban az ismétlő hatósági vizsgán
való helytállás, a távolabbi jövőben pedig 27 év után a
műszakozásból való kilépés és az angol nyelv tanulása.
Feleségével, Andreával, 1996 óta házasok. Két gyermekük van, Renáta (17) és Bálint (14). Szabadidejét a ház
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körüli munkák, az edzőterem látogatása, motorozás és
a családjával töltött idő teszi ki. Életében a legfontosabb
dolog mindenképpen a család, felesége és a gyermekei.
Véleménye szerint a műszakosok számára nagy nehézség és probléma, hogy velük ellentétben az ünnepeket – ilyen a majális is – a többség a családjával tölti.
Aki műszakban dolgozik, az a műszakrendhez igazodva tud részt venni a programokon: délutánra vagy délelőttre ér csak oda, vagy esetleg egyáltalán nem, mert
esetleg éppen éjszakára pihen elő. Idén délelőtt dolgozik, a programtól függően valószínűleg délután kimegy
a családdal.
OrbánO
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Führpasz Sándor
elektrikus

Szekszárdon született 1980.
november 23-án, második
fiúgyermekként a családban.
Édesapja, Führpasz György
szabályzós csoportvezetőként,
édesanyja Führpasz Györgyné
Ilona a Számviteli Osztályról ment nyugdíjba a Paksi Atomerőmű dolgozójaként a kétezres években. Általános iskoláit Pakson, az akkor még II. Számú Általános Iskolában végezte, majd a paksi Energetikai
Szakképzési Intézet és Kollégiumban folytatta tanulmányait villamosenergia-ipari technikus szakirányon. Az érettségit követően szerezte meg a technikusi képesítést. Ezt követően a Kandó Kálmán Műszaki
Főiskola hallgatója lett. Első felsőfokú szakképesítését
2003-ban szerezte meg, majd 2007-ben diplomázott
a főiskola villamosmérnöki karán (épület- és közmű-
automatizálás szakon). Fontosnak tartja a folyamatos
műszaki tudás bővítését, fejlesztését, így 2010-ben elvégzett egy felelős műszaki vezető és műszaki ellenőri

Kőfejű
Zoltán

víztisztító-kezelő
Székesfehérváron született 1981.
december 13-án, a Cecei Általános Iskolába járt, és az Öveges
József Szakközépiskolában vegyész szakon érettségizett 2002-ben Balatonfűzfőn.
Az erőműben 2003. szeptember 1-jén kezdett, először az
Atomix Kft.-nél vegyszeres kezelőként, majd 2005 októberében a PA Zrt. állományába, víztisztító-kezelői munkakörbe került műszakosként.
Szabadidejében igyekszik minél több időt a családjával
tölteni. Sokat túráznak, és két és fél éves kisfiának tanítja
kedvenc hobbija, a horgászat szépségeit. Legfontosabb dolog az életben a család, hiszen minden percet, jót és rosszat
velük oszt meg, és mindig számíthatnak egymásra.
A majálist családi körben szokták ünnepelni, egy kis
bográcsozással, lazulással. Zoli úgy gondolja, hogy bármilyen ünnepről legyen is szó, ha azt az ember a családjától távol tölti, máris veszít a fényéből. Amikor műszakos
munkakörbe került, már tisztában volt vele, hogy mit vállal. Az idei ünnepek számára kicsit halványabbak lesznek,
mivel április 2-án búcsúztatta el édesapját.
Legfontosabb feladata a munkahelyén jelenleg az új
vízlágyító őszi beüzemelésében való részvétel, amire kollégáival együtt nagy odafigyeléssel és körültekintően készülnek.
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képzést is. Szakmai pályafutását 2002-ben a főiskola
mellett egy budapesti gépészeti automatizálással foglalkozó cégnél kezdte, ahol projektvezetőként számos
kivitelezésben vett részt (kórházak, bevásárlóközpontok, szállodák). 2011. január 7-én kezdett el dolgozni
az Atomix Kft.-nél mint betanuló elektrikus a 3. blokki „D” műszakban. 2012. december 31-én nyert felvételt a PA Zrt. Villamos Üzemviteli Osztályára, ahol
azóta is a 3. blokki „B” műszakban teljesít elektrikusi
szolgálatot.
Sándor szabadidejében szívesen hódol a horgászat
adta örömöknek a Balaton partján. Szívesen foglalkozik otthon a „házilag megvalósítható zöldenergiák”
felhasználásával az épülő házukban (napelem, napkollektor, hőhasznosítás). Ezekből adódóan sok szabadidővel nem rendelkezik, hiszen az épülő házuk
és a két pici lányuk a maradék szabadidejét is betölti.
Életét gyerekkora óta két cél vezérli. Egyrészt a család
– mint minta – meghatározó szerepet tölt be az életében. Édesapaként és férjként is szeretné megállni a

Mészáros Ferenc
vezető átrakógép-operátor
Tősgyökeres paksi, általános iskolába is
szülővárosában
járt.
Középiskolai tanulmányait Palánkon végezte
gépész szakon, a gépésztechnikusi képesítést pedig Pécsett szerezte meg.
Az atomerőműben primer köri gépészként
kezdte a pályafutását 1985-ben, az éppen üzembe
helyezés alatt lévő 3. blokkon. Sok tapasztalatot
szerzett ekkor. 1986-tól az átrakógépes csoport
tagja lett, és átrakógép-operátorként dolgozott
Finta István, majd Kovács Ferenc csapatában.
2001 decemberében átkerült a Létesítési Osztályra, ahol akkor kezdődtek az átrakógép gépész és irányítástechnikai rekonstrukciós munkái. Nagy kihívást jelentett számára mindebben
részt venni, eközben is fenntartva az átrakógépes
hatósági vizsgát, illetve jogosítványt, ami sokat
segített az üzembe helyezések végrehajtásakor.
Nagyon sokat tanult az ottani szakemberektől,
rendkívül jó kollektíva volt. Ezt követően 2008ban újra visszakerült a Nukleáris Fűtőanyag
Üzemhez (NFÜ), immár Eigner Tibor csapatába. Azóta vezető átrakógép-operátorként dolgozik az ”A” műszakban.
Az „átrakós” szakma feladatai sokrétűek, így
a friss üzemanyag fogadását, annak ellenőrzését,
az adott blokki reaktorba történő elhelyezését,
„átrakását”, majd a kiégett kazetták pihentetése

Sárközi István
reaktoroperátor

Székesfehérváron
született
1965. április 11-én. Most lépett be az ötvenesek táborába,
és úgy gondolja, hogy innentől
már szinte minden nap ajándék.
Általános iskoláit Sárbogárdon végezte, majd Dunaújvárosban a Rudas László Közgazdasági Szakközépiskola következett, végül a Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar (NME KFFK) rendszerszervezői szakán szerzett diplomát.

helyét, hiszen a család így teljes. A másik fontos érték,
amiben hisz, az a harmónia megteremtése a mindennapokban, amely magába foglalja az egészséges életmód, a családi nyugalom, a szakmai kihívások, illetve
a munkatársakkal való ideális munkahelyi légkör kialakítását.
Tervei közt szerepel a további szakmai tudásának
fejlesztése, szeretné magát több területen is kipróbálni. Ha lehetősége adódik, szeretne szakmailag előrébb
jutni, akár a vezénylői életet is jobban megismerni.
A majális mindig nagy szerepet játszik a családja
életében, hiszen a két pici lányuk egyik kedvenc ünnepe, az ezerarcú vásári nyalókával, lovacskázással
és körhintával. Minden évben ellátogatnak az atomerőmű által szervezett majálisra az ASE-sporttelepre,
és ezt követően a városi rendezvényeket is megnézik.
Műszakosként szem előtt kell tartaniuk a munkabeosztását. Szerencsére Sándor családja nagyon rugalmas e területen, idén például éjszakás volt, így délelőtt
és délután is részt tudtak venni a programokon. Számára is jó kikapcsolódási lehetőség, ő is szereti a majálisok hangulatát, ha együtt lehet a családjával.

Orbán O

Az erőműben 1986 júliusa óta dolgozik, először az
akkori Beruházási Igazgatóságon (BERIG) előkészítő mérnöki beosztásban, majd 1994 novembere óta az
Üzemviteli Igazgatóság Reaktor Osztályán. Primer köri
gépészként kezdett, 2005 júniusa óta pedig reaktoroperátorként az 1. blokk „F” műszakjában áll alkalmazásban.
Műszakosként számára a majális ugyanolyan munkanap, mint a többi. Úgy gondolja, hogy tudomásul kell
venni, hogy amíg mások buliznak és ünnepelnek, addig
néhány embernek munkával kell töltenie az ünnepet.

után az átmeneti tárolóba történő elhelyezését és
ellenőrzését végzi. A normál átrakási műveletek
mellett további teendői is vannak, a kazetták kiégettségének mérésétől kezdve, az inhermetikusságuk vizsgálatán át a NAÜ-ellenőrzések végrehajtásában történő részvételig.
Vallja, hogy a feladatok sikeres, biztonságos végrehajtása csak tervezetten, a kollégákkal fegyelmezetten együttműködve lehetséges.
Ugyanakkor a családi háttér stabilitása is fontos
szempont. A folyamatos műszakozás vállalása a
család részéről is elfogadást, támogatást igényel,
mivel a műszakbeosztáshoz kell igazítani az otthoni dolgokat. Persze – mint kollégánk mondja
– az ünnepnapokon még ezzel együtt is nehezebb
bejönni dolgozni.
Ferenc tervei szerint még sokáig ezen a területen kíván maradni, és szeretne részt venni
a „Paks II.” munkálataiban is, az átrakógépek
üzemanyagos, illetve üzembehelyezési feladataiban.
Szabadidejében családi házukat, illetve annak
környezetét rendezgeti, gyümölcsfáit gondozza, és ha ideje engedi, fut és biciklizik. Emellett
igyekszik minél több időt tölteni Medárd fiával,
aki az Óbudai Egyetem gépészmérnöki karán tanul, és akire nagyon büszke.
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Ha időnként szabad volt, akkor igyekezett a családdal tölteni ezt a rövid időt. Céges majálison már régen
vett részt, tavaly például prágai városnézés volt aznap
a programja. Távolabbi célkitűzése az, hogy az igen jó
kollektívával közösen továbbra is a lehető legjobb tudása szerint végezze napi teendőit.
Elsősorban az egészség megőrzését tartja fontosnak,
amiért minden tőle telhetőt meg is tesz. Ha munkabeosztása megengedi, szorgalmasan látogatja Szendrey
Anna funkcionális tréningjeit. Szabadidejében sokszor
járnak gokartozni a kollégákkal, és már most készülnek
a szokásos vitorlázásukra júniusban.
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Generációk

Fiataljaink

Fotó: Bodajki Ákos

Enikő Szekszárdon született,
tősgyökeres paksi család sarjaként nőtt fel. Édesanyja
számviteli ügyintézőként dolgozik egy paksi vállalkozásnál, édesapja pedig a Külső
Technológia Osztály munkavállalójaként gépész munkakörben látja el feladatait. Általános iskolai tanulmányait a Bezerédj Általános Iskola
és Kollégium balett tagozatán végezte, ezt követően
a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola
ének-zene tagozatán szerzett érettségi bizonyítványt.
Egyetemi tanulmányait Budapesten, a Szent István
Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán
végezte, a 3 éves képzés során itt szerzett közgazdász
végzettséget emberi erőforrás szakon. Az egyetem
után Enikő egy munkaerő-közvetítő cég segítségével
Kanadában vállalt nyári munkát, majd egy paksi cégnél helyezkedett el először asszisztensként, majd gazdasági ügyintézőként.
Az atomerőműhöz 2014. szeptember 23-án került,
a Munka- és Személyügyi Osztály Munkaidő-nyilvántartási Csoportjához. Elmondása szerint a társasághoz kerülésekor a kollégák nyitottak és segítőkészek
voltak, gyorsan sikerült beilleszkednie az új közegbe,
ahol azóta is jól érzi magát. Munkaköri feladatai közé
tartozik a munkaidő-nyilvántartási rendszer kezelése,
a munkavállalók havi munkaidőadatainak rögzítése,
hónap végén ezek lezárása és átadása a bérszámfejtés felé, a munkaidővel kapcsolatos bizonylatok kezelése és kapcsolattartás a társszervezetekkel. További
feladata a saját gépjármű használathoz kapcsolódó
munkaidő-elszámolás ellenőrzése, feladása a pénzügyi szervezet felé, az SAP PT modul kezelése, továbbá a tanulmányi munkaidő-kedvezmények igénybevételének ellenőrzése.
Enikő a munka mellett a tanulást is fontosnak tartja. Tervei között szerepel az alapképzésen szerzett
diploma után a mesterképzés elvégzése a közgazdász
szakon, valamint célja angol és német nyelvtudásának továbbfejlesztése. Szabadidejében szeret utazni,
párjával belföldön és külföldön egyaránt szívesen fedeznek fel új tájakat, városokat, emellett nővérével és
édesanyjával szívesen járnak színházba Pakson és Budapesten egyaránt.
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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 Bihari családból István, az édesapa és fia, Péter a beszélgetőtársunk.
Bihari István 1954-ben született. A nyírbátori gyermekéveket követően az általános lakatos szakmát már
Budapesten szerezte meg.
Töretlen lendülettel képezte
magát, érettségizett, majd
Kaposváron
karbantartó
szaktechnikus
képesítést
szerzett. Szakmai tapasztalatait először a nyírbátori
fúrógépgyárnál beállító lakatosként, később pedig gyártósori művezetőként szerezte
meg. Unokatestvérének lelkes beszámolói felkeltették érdeklődését az atomerőmű iránt, amelyben – a paksi látogatás után egyértelműen – a kihívást, a szakmai fejlődés lehetőségét látta,
így 1979 novemberétől atomerőműves dolgozó lett.
Mosolyogva gondol vissza betanulásának éveire, amikor is egy kedves művezető kollégája komoly perspektívaként jelölte meg a szellőzőgépész pozíciót. Ehhez
képest már az 1. blokk üzembe helyezésének időszakában főgépészként, majd rövidesen reaktoroperátorként dolgozott. Komoly tudásbázis és reaktorüzemeltetési tapasztalatokkal rendelkező orosz szakértők,
blokkügyeletesek, ügyeletes mérnökök támogatásával
a paksi fiatal személyzet egymástól is tanulva, nyitottsággal és elszántsággal közösen végezte a beüzemelési, operatív irányítási munkákat. Igazi pezsgő élet
jellemezte az erőművet és a várost egyaránt. A közös
célok és egymás segítése összetartóvá kovácsolta őket,
s ezen az alapon mély barátságok alakultak ki. Oroszországban és az NDK-ban eltöltött hónapok alatt rengeteget tanultak kollégáival az ottani szakemberektől.
A 3. blokk indítása óta blokkügyeletesként dolgozik.
Kollégáival közös lelkesedésük, a presztízs, hogy atomerőműben dolgoznak, észrevétlenül áthatotta a családon belüli életet is.
A 35 éves Péter felé fordulva, szinte kérdések nélkül
már görgeti is tovább a beszélgetés fonalát. Gyermekkorának tudatos éveitől kezdve édesapjára mindig is
mint az atomerőműben dolgozó blokkügyeletesre tekintett. Az egyes blokkok üzembe helyezésével kapcsoFotó: Bodajki Ákos
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Bihari család

latos események természetesen az otthoni beszélgetéseknek is a részei voltak. Emellett a szülők kollégáival
találkozva egy-egy összejövetelen sok szó esett az erőművi munkákról, annak szépségeiről, nehézségeiről
egyaránt. Diákként természetesen volt egy varázsa az
atomerőműnek, de komolyabb érdeklődést még ekkor nem váltott ki Péterben a nukleáris műszaki terület.
1998-ban mechatronikai műszerészként végzett Szekszárdon, majd elvégezte az erősáramú technikumot
Pakson. Ezután a pécsi Pollack Mihály Főiskolán tanult,
első nyári szakmai gyakorlatát pedig az atomerőműben
töltötte, ahol szinte kivétel nélkül mindenki „csak” a Bihari István fiaként emlegette.
Ezen élmény hatására kategorikusan elzárkózott attól, hogy
valamikor is az erőműben dolgozzon. A következő gyakorlatot már egy biztonságtechnikai
cégnél teljesítette, ahová később aztán a villamosmérnöki
diplomájával a zsebében felvételt is nyert. Szakmai tapasztalatait kiszélesítette, és közben
főmérnöki beosztásba került. Karrierjében egy pécsi
elektronikai eszközöket gyártó cég következett, ahol
kiváló kollektívában, komoly szakmai munkát végezhetett. A gazdasági válság viszont összeroppantotta
a céget, Péternek váltania kellett. Számos elképzelés
után az erőműből megkeresték, így 2009 szeptemberétől erőműves dolgozó lett. 2013 nyarán átkerült az Irányítástechnikai Műszaki Osztályra berendezésmérnök
munkakörbe, fél éve pedig már vezető berendezésmérnök. Az elmúlt évekre visszatekintve maga is meglepődött azon, hogy amennyire tartott az erőműves munkahelytől, már számos előnyét látja , ahol a folyamatos
működés egyben biztos munkahelyet is jelent. Összehasonlíthatatlan jobb egy ilyen állapot, a hektikus piaci
megrendelések szerint működő és ott munkát végzők
helyzetéhez viszonyítva. Emellett itt is egy összetartó,
kimagasló szakmai tudással rendelkező kollektíva tagja
lehet. Természetesen a közel 4 évnyi műszakos munkarend lemondásokkal is járt. Édesapja örömére testvéreivel együtt Péter is megtalálta azt a szakmát, hivatást,
amiben jól érzi magát, továbbfejlődhet.
Panelkörnyezetben eltöltött pár év után immár másfél éve családi házban él feleségével és gyermekeivel,
amit felújítottak, és most tervezik a bővítését, így szabadidejének jó részét ez le is köti. Családjával igyekszik
minél több időt a szabadban, játszótereken tölteni,
emellett szeret olvasni és a számítástechnika is komolyan érdekli.
BRóbert

Ismét munkatársi elkötelezettségfelmérés az MVM Csoportnál
Számos felmérés igazolja, hogy szoros összefüggés áll
fenn a vállalatok üzleti eredményessége és dolgozóik
elkötelezettsége között. Az elkötelezettség növelésével pozitívan befolyásolható a munkavállalói attitűd,
a munkatársak lojalitása és innovativitása, ezzel egyszersmind növelhető a vállalat produktivitása, eredményessége is.
Az MVM Csoport 2013 után idén második alkalommal indította el munkavállalói elkötelezettségfelmérését, amelynek célja, hogy az MVM vezetése
megismerje a munkatársak munkáltatójukról, munkakörülményeikről, személyes fejlődési lehetőségeikről alkotott véleményét, észrevételeit, megtudja, hogy

milyen elkötelezettek a cégük iránt, illetve, hogy melyek azok a területek, ahol a munkavállalók véleménye
szerint problémák vannak és beavatkozás, fejlesztés
szükséges. Az idei évben első alkalommal az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és az ATOMIX Kft. munkavállalói mondhatták el véleményüket a bérjegyzékkel eljuttatott kérdőívek kitöltésével, amelyeket az atomerőmű
paksi telephelyén elhelyezett gyűjtődobozokba dobhattak be az érintettek. A kérdőíves vizsgálatot 2015ben is fókuszcsoportos interjúk egészítik ki, melyeket
a munkatársak véleményének mélyebb megismerése
érdekében szervezett a lebonyolításban közreműködő tanácsadó cég. Az interjúkra a Paksi Atomerőmű

esetében 6 csoportban került sor, e célból a vezetők és
termelés/tevékenységirányítók, a műszakos munkavállalók, a karbantartás területén foglalkoztatottak,
a szellemi foglalkozásúak, a női munkavállalók és a
35 év alatti munkatársak közül választottak ki 12 főt.
A fókuszcsoportos interjúkon részt vevők létszámát
tagvállalatonként, létszámarányosan határozta meg a
tanácsadó.
A közeljövőben valamennyi tagvállalatnál lezajlik
a munkatársi elkötelezettségfelmérés, amelynek eredményeiről a kapott információk feldolgozását követően kaphatunk bővebb felvilágosítást.
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– Mióta dolgozol az
erőműben? Hogy alakult
a pályafutásod az iskolák
befejezését követően?
– 1981. március 10-e
óta dolgozom itt, előtte a
budapesti Üteg utcai középiskola elvégzése után
1980 szeptemberétől fél
évig a Dél-dunántúli Áramszolgáltató (DÉDÁSZ) paksi
kirendeltségén dolgoztam szerelőként.
– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni ebben az időben?
– Mint mindenki abban az időben (a Paks környékiek), én is szerettem volna előbb bekerülni az erőműbe,
de „létszámstop” volt abban az időszakban. Az akkori Villamos TMK vezetéséből sokat köszönhetek Jámbor Gézának, aki biztatott, hogy legyek türelemmel, és ha alkalom
adódik, alkalmazni fognak. Ne féljek, DÉDÁSZ-os munka
is építi az embert. Ebben teljesen igaza volt, mert azóta is
sokszor emlegetem, és jó kapcsolatban vagyok az akkori munkatársaimmal. Miután bekerültem a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, a VTMK beosztott villanyszerelője
lettem. A mostani szivattyús műhely volt a rezidenciánk.
Jámbor Géza azt a vezetőt testesítette meg akkor, aki követel, szigorú, de emberséges. Két év múlva technikusminősítő vizsgát tettem több kollégámmal együtt, Haaz
Ferenccel, Hirt Józseffel, Jankovics Lajossal és másokkal.
Később a mostani 163. sz. épületet kaptuk meg, berendeztük magunknak, építettünk hozzá még műhelyeket.
Sajnos ekkor hunyt el egyik kollégánk, Tari János. Töreki
Győző, Domonkos József, Nagy Pál László, Hüffner Ferenc, Szabó József, később Kiss Károly, Kiss Sándor, Berkes Ferenc, Makai János, Auerveczk Ádám, Sautek Géza,
Haaz Ferenc, Turi Ferenc voltak a munkatársak, elnézést
kérek azoktól, akik kimaradtak. Kern Sándor, Riczkó József lettek még vezetőim ebben az időszakban. Nagyon
szívesen emlékszem vissza erre az időre, mert a napi gondok mellett az összetartás, családias jelleg, egymás segítése dominált. A munkát azonban megkövetelték, és meg
is csináltuk. Akkoriban még kézzel írt munkautasítások
voltak, majd jött a Commodor 64, a számítógépes időszak
kezdete, MIR rendszer és a többi. Megalakult a villamos
karbantartás területét érintő Méréstechnikai Csoport Szeip Attila, Körmöczi Zsolt, jómagam részvételével, később
ehhez csatlakoztak mások is. Ez a csapat a 400 kV-os alállomás épületében volt a megszakító-karbantartó csapattal
együtt. Feladatunk a villamos vizsgálatok, kábelek, trafók
és sok egyéb mérési feladat volt, még rezgést is mértünk.
Járművünk egy régi UAZ volt, azzal jártuk a kábelhibahelyeket keresni az erőmű területén régi NDK-s műszerekkel. Szép volt. Azóta két bátyám is az erőműben dolgozik.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– Horváth Miklós osztályvezetősége alatt elindult a
generátormegszakítók teljes cseréje, sínhídcsere. Miholics János akkori mérnököt bízta meg a projekt vezetésével, és én mellé kerültem teljes munkaidőmmel műszaki ellenőrként 1993-tól. Végig részt vettem a nyolc
megszakító kiváltásában, ami nagy munka volt több éven
keresztül, nemcsak nekünk, de a Villamos Labornak és
a Vertesznek mint fővállalkozónak is. 1994-ben a megszakító- és elosztó-karbantartó csapatnak lettem a művezetője Szabó Antal nyugdíjazása után. Feladatunk a 6
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Akik a kezdetektől itt dolgoznak
és 0,4 kV-os megszakítók karbantartása, javítása. Szakály
Árpád csoportvezető, Kozma Sándor, Wolf Ferenc, Tóth
József, Halasi László, illetve Király István csoportvezető, Kovács István, Suplicz Sándor, Felső László és mások
voltak a beosztottak. Ekkor már a megszakítókiváltások
is elkezdődtek az ABB által gyártott SACE különböző típusaira. A csapatnak itt is komoly részt kellett vállalnia.
Most már közülük csak Wolf Feri, Pataki Levente, Halasi
Laci és külsősként Wiedemann Sanyi van velünk, a többiek nyugdíjba mentek vagy más beosztásban dolgoznak.
Az ezt követő időszakban a jelenlegi helyünkre, a 172.
épületbe költöztünk, és megkezdődött a megszakító nyomatópad rekonstrukciója, ami a mai napon már komoly,
számítógép által vezérelt primer nyomatást tesz lehetővé,
nagy pontossággal. A korábbi beosztottak közül többen
előléptek műszaki ellenőrnek, berendezésfelelősnek, Suplicz Sándor, Gaál Zoltán, Mármarosi Józsi, Szeip Attila
pedig művezető lett. Ez jó érzéssel tölt el, mert ez arra bizonyosság, hogy jól végezték korábban a munkájukat, és
megérdemelték a kiemelést. Amire büszke vagyok még,
hogy bizonyítandó a kiváló munkát, a csapatomból többen Céggyűrű kitüntetést is vehettek már át.
– Közösség, család, szabadidő, hobbi? Mit jelentenek
számodra?
– Összetartó csapatunk volt anno, és mai napig is az.
Többször találkoztunk évente közös rendezvényeken, majálison (ami ma is tart), ahová mindig meghívjuk nyugdíjasainkat is.
Családszerető ember vagyok, pedig a hobbim miatt sokat vagyok távol. A foci „szerelmese” vagyok. 18 éves koromtól labdarúgó-játékvezető voltam, NB I.-ig eljutottam,
sok jó kollegára tettem szert ott is. Elmondhatom, hogy az
ország bármely szegletében van ismerősöm, és nemcsak
én ismerem meg őket, hanem viszont. Jelenleg ellenőrként
segítem a fiatalokat NB II.-ben és alacsonyabb osztályban.
Egy kicsit még focizom is. A tényleges szabadidőm a családé, szeretek futni és egyáltalán mozogni. Jelenleg is heti
3 alkalommal edzeni járok óvónő párommal, akivel 1987
óta vagyunk házasok. A nagy pihenéseink helyszíne a Balaton, és síelni is nagyon szeretünk. Egy lányunk van, aki

hálás gyerek. Hálás, mert felismerte a tanulás fontosságát,
ezért meg is tesz mindent. Gyakorta jár haza, és fontos
számára az otthon, a családi fészek. A Corvinus Egyetem
hallgatója, nemzetközi gazdálkodásból van alapdiplomája, mesterszakon jelenleg pénzügyet hallgat Norvégiában,
Bergenben Erasmus-ösztöndíjjal. Angolul, németül nagyon jól beszél, oroszul bontogatja szárnyait, és most a
„vikingek” nyelvét tanulja.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– A munkahelyen a jó légkör fenntartása folyamatosan. Egészségen élni és dolgozni, hobbijainkat művelni.
A távoli jövőben pedig az unokákkal foglalkozni.
– Sok erőműves év és sok tapasztalat van mögötted.
Mégis, ha röviden kellene megfogalmaznod azt, hogy mi a
legfontosabb dolog az életedben, mit válaszolnál?
– A családom, és talán még fontosnak érzem a jó emberi kapcsolatokat, egymás megbecsülését.

Orbán O

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

AEM

Szakmák az atomerőműben
A Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztályán (ÜFFO), a Metrológiai Üzem Méréstechnikai Laboratóriumában Lengyel György kalibráló technikussal
beszélgettünk.
György 1961-ben született Sztálinvárosban (ma: Dunaújváros). Elektronikai műszerészként érettségizett a székesfehérvári Ságvári Endre Gép- és Híradásipari Szakközépiskolában.
A középiskolát követően, 1979-ben nyert felvételt a Paksi
Atomerőműhöz, ahol a Folyamatirányítási Osztály Analóg
Csoportjának (a mai ÜFFO Biztonsági Rendszer Osztály
Elektronikai Csoportja) alapító tagja lett. Itt laborműszerek,
irányítástechnikai mérőeszközök, vezérlőegységek, emelőgépek elektronikájának javítását, karbantartását végezte.
1981–82-ben híradástechnikai készülék-karbantartó
technikus képesítést szerzett. 1987-ben az akkor megalakított Rezgésdiagnosztikai Csoportba került, ahol a forgógépés reaktor-rezgésdiagnosztika számítógépes mérőrendszerének üzemeltetésével, karbantartásával foglalkozott,
valamint új mérőberendezések fejlesztésében is részt vett.
1993-ban az említett két csoportot és feladatait összevonták, amely Elektronikai Csoport néven üzemelt tovább.
A Metrológiai Üzem Méréstechnikai Laboratóriumának ka-

libráló technikusaként tevékenykedett 2000-től, majd 2002-ben
metrológustechnikusi minősítést
szerzett.
Két fő szakterülete van: a technológiai hőmérséklet-érzékelők
(reaktor, hurok, tápvíz, turbina,
generátor, integrális tömörségvizsgálat, RVR‑, SBK-rendszer,
hőmérők), valamint a javítás-ellenőrzéshez használt elektronikus labor- és kézi műszerek kalibrálása.
Munkája során éves szinten hozzávetőlegesen 500 db
mérőeszköz fordul meg a kezei között. Szakterületi érdekesség, hogy a 0–360 °C-os méréstartományban üzemelő
hőmérők kalibrálását a Méréstechnikai Labor 0,06 °C alatti
mérési bizonytalansággal végzi.
György munkája elismeréseként 1987-ben „Kiváló dolgozó”, 2010-ben pedig az „Atomerőmű Kiváló Karbantartója” díjban részesült.
Szabadidejében a ház körüli munkák mellett három leánygyermekét segíti, valamint a hegyekben szeret túrázni.

Kárpáti Viktor
Fotó: Bodajki Ákos

Fotó: Orbán Ottilia

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva
itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő
emlékezetükben élnek. Sóthy András neve hallatán a
régebbiek közül biztosan felkapják a fejüket és bólogatnak – „igen, őt nagyon jól ismerem…”. A Villamos
Karbantartási Osztály művezetője a legnagyobb főjavítási munkák közepette idézi fel pályafutását.
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Weisz Zoltán
Az üzembe helyezési munkák dandárja közepette 1980-ban az üzemelő emelőgépek
ciklikus időszakos vizsgálatainak megszabásához az erőmű kért és kapott felmentést
az akkori szabványok előírásai alól (MSZ
9721). Az engedély kikötötte, hogy a PAV
dolgozzon ki házi előírásrendszert a szabvány szellemében, és azt léptesse is életbe
– megtörtént. Sőt a szabvány változásait is
értelemszerűen lekövették.
A PA Zrt. területén 689 darab emelőgép
üzemel:
• Kiemelt fontosságúnak 16 darab emelőberendezés tekinthető, melyek a főberendezések karbantartásában, az üzemanyag-manipulációban vesznek részt.
• A nem kezelhető helyiségekben 167 darab, amelyeken a vizsgálatokat csak a
blokkleállások alatt, a blokkleállások első
napjaiban lehet végrehajtani. Szerkezeti
vizsgálat ciklusideje 12 hónap, a fő és időszakos biztonsági vizsgálaté 48 hónap.
• Az egyéb daruk az ellenőrzött zóna kezelhető helyiségeiben, szekunder körben
és egyéb technológia épületekben, valamint a kiszolgáló létesítményekben üzemelő daruk. Ezekből összesen 506 darab
üzemel.
Több belső és külső egyeztetés után
2014 áprilisában az MTVO-EGF, GSZO,
KAFO-EÜCS, VIMO részvételével történt
megbeszélésen a résztvevők megbízták a
VIMO-t, hogy az előírásoknak megfelelő
ciklusidők megállapításához készítsen el
egy műszaki megalapozást. A daruk vizsgálati ciklusidői 2015-ben már ezen adatok
alapján lettek betervezve.
A műszaki megalapozás alapján a cég
éves szinten 64 millió Ft-t takarít meg.
Weisz Zoltán
vezető berendezésmérnök
(VIMO)
– Pakson születtem, az
általános iskolát is itt végeztem.
Középiskolába
az „Üteg” utcában jártam.
Az erőműben 1981 óta dolgozom. Különböző beosztásokban darukarbantartással
foglalkoztam, foglalkozom. A munka mellett, levelező képzésen megszereztem a
villamosmérnöki és az energiagazdálkodás
szakmérnöki diplomát. Dunaszentgyörgyön
élek. Szabadidőmben a ház körüli teendőket végzem, illetve szeretek sütni, főzni.

7. V213R típusú átrakógépek
gyorsítási lehetőségeinek
vizsgálata
Eigner Tibor, Fekete Attila,
Kerepesi Viktor
A rendelkezésre állás növelésének projektje
generálta a pályázat témáját. Az átrakógép
több funkciót is ellát: az üzemanyag és fé-

Műszaki Alkotói Pályázat
3. díjas pályázatok (2. rész)
kezőkazetták mozgatása – átrakás, rúdműveletek, hermetikus tokok mozgatása, kazetta- és reaktortartály-vizsgáló eszközök,
C30-as konténer mozgatása, mintafüzérműveletek. Gyorsítás csak az átrakás műveleteinél lehetséges.
Több lehetőség közül megtörtént az átrakógép gyorsítási eljárásainak kiválasztása,
annak időbeni hatását és műszaki ráfordításigényét mérlegelve. Végül a kiválasztott
megoldások: a munkarúd sebességének
növelése, a munkarúd kúszósebességének
növelése, a kúszószakaszok hosszának optimalizálása, a tévé forgatásra engedélyezett
területének kiterjesztése, valamint a híd-,
kocsi- és munkarúdhajtások lassítási görbéjének optimalizálása.
Az átrakógép gyorsítása a Mérő-ellenőrző és Vezérlőrendszerében (MEVR) lévő
fontosabb paraméterek módosításával, a
hajtás PLC-paramétereinek a módosításával, illetve az átrakógép forgatási területének kibővítésével valósítható meg. Jelenleg
az átrakógép 46 700 kg, a munkarúd pozicionálási pontossága 1 mm. Az átalakítási
munkáknál fontos szerepet kell, hogy játs�szon a hajtások beállítása és a próbák precíz
elvégzése.
Az átalakításnak biztonsági szempontból nincs kockázata (üzemanyag-sérülés,
nukleáris biztonság) nem változik a kivitelezési munkák következtében, de 20 órával
rövidülhet az átrakás (20%).
Fotók: Bodajki Ákos, Orbán Ottilia

2. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. területén
üzemelő emelőgépek
vizsgálati gyakoriságának
meghatározása
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Eigner Tibor
üzemvezető (NFÜ)
– Szekszárdon születtem 1972-ben. Tanulmányaimat Pakson, az
Energetikai
Szakképző
Iskolában kezdtem, majd
1991-ben a technikum elvégzése után a
Paksi Atomerőmű Reaktor Osztályán helyezkedtem el mint primer köri gépész.
1994-ben a Reaktor Osztályon belül a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez kerültem átrakógép-operátorként. Ekkor kezdtem meg
tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, ahol 2001-ben energetikai üzemmérnöki végzettséget szereztem.
Az NFÜ önálló üzemvezetői feladatait látom
el 2003-tól.
Feleségemmel és három gyermekemmel (két lány és egy fiú) családi házban
élünk. Nagyon szeretünk a szabadban lenni,
kertészkedünk a családi birtokon, valamint
sokat kirándulunk.
Fekete Attila
rendszerfelelős (BRO)
– Dunaújvárosban születtem 1962-ben. Szakközépiskolai
tanulmányaimat Székesfehérváron
1981-ben fejeztem be, itt
számítástechnikai műszerész szakmát kaptam. Felsőfokú műszaki számítástechnikai
végzettséggel 1992-ben, majd 2003-ban

gépésztechnikusival gyarapodtam. Az erőműbe 1984-ben kerültem a Számítástechnikai Osztályra, és 1996-tól foglalkozom az
átrakógépek irányítástechnikai karbantartásával, 2000-tól a BRO-n vagyok.
Dunaföldváron élünk családommal
1992-től. Három gyermekem van – kettő
már „kirepült”, a legkisebb lányom még tanul. Szabadidőm nem sok van, mert munka után a családi vállalkozás szinte minden
időmet leköti. Hétvégeken feleségemmel
és a barátaimmal túrázni járunk, szeretjük
a Keleti-Kárpátok vonulatait járni. Itthon
a kéktúra teljesítése jelent kihívást szá
munkra.
Kerepesi Viktor
berendezésmérnök (IMO)
– Jászberényben születtem 1980-ban. A pécsi
Hevesy György Műszaki
Szakközépiskolában vezérlési- számítástechnikai
technikus végzettséget szereztem 1999ben. Még abban az évben ügyeletes műszerészként kezdtem el dolgozni a TSZTO-n.
2000-től műszerész, majd a diploma megszerzése után rendszermérnökként dolgoztam a BRO-n. Jelenleg az IMO-n berendezésmérnöki feladatokat látok el.
Megnősültem, feleségem, Huber Ágnes,
középiskolai tanár. Első kislányunk Janka
már 3,5 éves – a Kiscimborák csoport ovisa
a Hétszínvirág Óvodában. Második gyermekünk, Gréta, 9 hónapos, mosolygós kis örökmozgó. Szabadidőmben szívesen sétálok és
kirándulok a kis családommal.

8. Laboratóriumi vegyszerés műszer-nyilvántartás
kidolgozása és bevezetése
Németh Enikő, Csepregi Anikó,
Varjúné Baracska Ilona, dr. Pintér
Tamás
A Vegyészeti Ellenőrzési Osztály három
fő egységében, a Minőség-ellenőrző és
Fémvizsgáló Laboratóriumban, az Üzemellenőrzési Laboratóriumban, valamint a
Radiokémia és Analitika Laboratóriumban
a dolgozók akkreditált eljárások és korszerű
műszerpark segítségével végzik munkájukat. Ehhez a megfelelő minőségű és men�nyiségű vegyszernek, eszköznek kell rendelkezésre állnia. Az SAP-rendszerben csak
a szokásos logisztikai műveletek követhetők, a vegyszerek munkaközi állapota nem
– ezért vált szükségessé egy új nyilvántartó
rendszer kidolgozása.
Egy központi szervereken tárolt Microsoft SQL adatbázison futó, megfelelő elérési
hierarchián keresztül biztosított hozzáférésű program, amely:
• a vegyszer-, eszköz- és oldatkészítés;
• műszerek menüpontokon keresztül egységes, átlátható, gazdaságos nyilvántartását teszi lehetővé.

A vegyszerek felhasználási statisztikája
által optimalizálható a vegyszerrendelés és
a vegyszerfelhasználás, így hosszabb távon
költségmegtakarítás is elérhető.
A szoftver alapvető célja, hogy a felhasználók egy gyorsan és hatékonyan működtethető alkalmazás segítségével végezhessék napi tevékenységük adminisztratív
részét a mérésekhez szükséges feltételekkel
kapcsolatban, valamint, hogy egy egységes
és korszerűbb programot használhasson az
említett három laboratórium.
Németh Enikő
önálló mérnök (VEO)
– Dunaújvárosban születtem 1984-ben. Pécsett,
a PTE-PMMK környezetmérnöki szakán, nappali tagozaton végeztem
2007-ben. A diploma megszerzését követően, pár hónap múlva önálló mérnökként
a VEFO Vegyészeti Ellenőrzési Osztályán, a
Radiokémia és Analitika Laboratóriumban
kezdhettem dolgozni, és jelenleg is ebben a
laboratóriumban tevékenykedek. Jövőbeni
terveim között a folyamatos tudásbővítés,
fejlődés, szakirányú továbbtanulás, nyelvtanulás és természetesen a családalapítás
is szerepel. Hobbim a horgászat és a sütés.
Csepregi Anikó
analitikus laboráns (VEO)
– Esztergomban születtem 1965-ben. A PTE TTK
kémia BSc-szakon szereztem diplomát, és 1985-től
dolgozom a PA Zrt. Vegyészeti Ellenőrzési Osztályán, a Fémvizsgáló
és Minőség-ellenőrző Laboratórium minőség-ellenőrző csoportjának tagjaként.
Egy lánygyermekem van, aki jelenleg
az ELTE TTK biológia BSc-szakos hallgatója.
Szabadidőmben kirándulni szeretek.
Varjúné Baracska Ilona
laborvezető (VEO)
– A Veszprémi Vegyipari Egyetem radiokémiai ágazatán szerzett friss
mérnöki diplomával és a
Magyar Villamos Művek
Tröszt paksi telephelyre szóló ösztöndíjával felszerelkezve csatlakoztam 1979-ben
a Paksi Atomerőmű Vállalat lelkes és fiatal
szakembergárdájához, a Radiokémiai Laboratórium dolgozóihoz.
A WiN (Nők a nukleáris energetikában)
Magyarország alapító tagja lettem 1992ben. Két gyermekem van.
Dr. Pintér Tamás
osztályvezető (VEO)
– Keszthelyen születtem 1953-ban. A Veszprémi Egyetem nappali
tagozatán okleveles vegyészmérnöki szakon végeztem 1979-ben. Első munkahelyem a
Paksi Atomerőmű vegyészeti szakterülete.
gyulai
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Műszaki átalakítások

Fotó: Bodajki Ákos

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

Hermetizáló armatúrák
vizsgálócsonkjainak
beépítése
A hermetizáló armatúrák az
atomerőmű hermetikus terének
izolálására szolgálnak. Jelenlegi
műszaki átalakításuk az erőmű
élettartam-növelésével, illetve
az ehhez kapcsolódó ún. ASMEszabvány bevezetésével függ
össze. A részletekről az átalakítás
szakmai felelőse, Berta Tibor műszaki szakértő adott tájékoztatást.
Az ASME-szabványt az Amerikai Gépészmérnökök Egyesülete
(American Society For Mechanical Engineers) adja ki. Ez a világ
egyik legrégebbi műszaki szabványa, összesen tizenkét kötetes,
és tartalmát tekintve a műszaki
követelmények komplex, logikus
rendszere. Folyamatosan követi a
műszaki tudományok fejlődését
és a gyakorlati tapasztalatokat.
Tartalma rendszeresen megújul,
ennek módja átlátható és „demokratikus”. (Forrás: Rátkai Sándor – Pinczés János: Az ASME kód
követelményeinek adaptálása)
A hermetikus tér izolálására
beépített gyorszáró armatúrák
ASME szerinti ellenőrzése közvetlenül a Karbantartás Hatékonyság
Monitorozás (KHM) bevezetésével függ össze, illetve ebből fakadóan vált szükségessé. A KHM
az Integrált Műszaki Rendszer
keretein belül működik, lehetővé
teszi a szükséges adatok egységes, strukturált kezelését és értelmezését. Ezekhez hozzátartozik a
működés során történt üzemviteli, karbantartási események elektronikus rögzítése is.
A hermetikus téri gyorszárak
zárási tömörségének ellenőrzésére az átalakítást megelőzően nem
állt rendelkezésre megfelelően
kialakított szivárgás-ellenőrzési
pont a gyorszárak által határolt

csőszakaszokon, így a gyorszárak
zárási tömörségének megítélése
nem volt egzakt. Az ASME-kritérium szerinti tömör zárás ellenőrzési feltétele az, hogy a gyorszárak közötti lezárt csőszakaszok
nyomástartási képességét meg
lehessen határozni. Ennek értelmében minden hermetikus téri
gépész falátvezetésnél a gyorszáró armatúrák közötti térrészből
biztosítani kellett egy csatlakozási
lehetőséget a szivárgás ellenőrzéséhez. Ezt a csőcsonkot célszerű volt a hermetikus téren kívüli
vezetékszakaszokra elhelyezni,
hogy a vizsgálatot a hermetikus
téren kívül – kedvezőbb munkafeltételek mellett – lehessen végrehajtani. A biztonságos üzemeltetés és kezelés követelményeit
figyelembe véve a legegyszerűbb
megoldásnak az tűnt, hogy armatúrával ellátott csonkot építenek
be, amelyen egy menetes zárókupakkal rendelkező csatlakozást
alakítanak ki. Az elzáró szerelvény
és a záródugó beépítésével üzemi
állapotban is biztosított a kettős
elzárás, ami nagynyomású rendszereknél alapkövetelmény.
A fentiek alapján 2011-ben
elkészült a műszaki átalakítás
fejlesztési terve, majd – ennek
jóváhagyása után – a k iviteli tervdokumentáció, amit a Gépkar Kft.
szállított. A hatósági engedélyeztetési eljárás 2012 elején sikeresen lezajlott. Ezt követően megtörtént a szelepek beszerzése, és

elkezdődött a kivitelezés a 2. és
a 3. blokkon. Mivel a munka nem
a leállások elejétől indult – azaz
nem volt kihasználható a főjavítás
teljes hossza –, így elsőre csupán
15, illetve 16 csonkot építettek be
az előzetesen tervezett 95-ből.
A közben szerzett tapasztalatok
viszont fontosak voltak, és ilyen
módon felhasználhatóvá váltak,
illetve megkönnyítették a teljes
kivitelezési volumen megvalósítását. Ugyanakkor a tervezett
mennyiség menet közben lecsökkent 53-ra, a dozimetriai és a
zóna-üzemzavari hűtővízrendszer
(ZÜHR) vezetékeinek eltérő módon történő ellenőrzése miatt.
A kivitelezés további sajátossága, hogy a szereléseket kezdetben még a Gépkar Kft. végezte,
ám mivel időközben a cég megszűnt, 2013-tól az OVIT Zrt. vette
át és folytatta a munkákat.
A nagy mennyiségű csonk és
a sok helyszín miatt néhány beépítés áthúzódott 2014-re. Sőt
egyetlen beépítés az 1. blokkon
még 2015-re is. Ez további nehézséget vont maga után, mivel 2014
végén lejárt a hatóságtól kapott
átalakítási engedély érvényessége, így egy teljesen új eljárást
kellett lefolytatni. Azóta az új engedélyezési eljárás is sikeresen
megtörtént. Az immár öt éve tartó projekt az 1. blokk idei leállása
alatt befejeződik.

Prancz Zoltán

el-KÉP-esztő

Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori
mindennapjaiból
Új rovatunkban olyan dokumentumokat, képeket adunk
közre, melyek az erőmű hajdani, a ’70-es évektől kezdődő mindennapjaival kapcsolatosak, ma már vicces és számunkra elképesztő dolgoknak tűnő emlékek. Azonban
ezek is hozzánk tartoznak, múltunkhoz, jelenünkhöz és
talán egy kicsit a jövőnkhöz is.
A most közreadott dokumentumot az egykori Paksi
Atomerőmű Vállalat Vegyészeti Osztályának szocialista brigádnaplójából szemezgettük. 
Orbán Ottilia

Az illusztráción a KisJelEs (Kis Jelentőségű Események) „elődje” látható
egy 1977-ből származó szocialista brigádnaplóból, alkotója Mack
István, a vegyészet munkavállalója.

Gyermekrajz-pályázat
az atomerőműben
Családban élni jó! – ezzel a szlogennel hirdetett gyermekrajzpályázatot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2015 márciusában. A szép számban érkező pályaművek a családalapító munkavállalók részére készült kiadványban is helyet
kaptak.
A pályázaton a társaság munkavállalóinak gyermekei, unokái és gyermekkorú ismerősei egyaránt részt vehettek, az
egészen pici gyermekektől a kamaszokig bezárólag, a korhatár megkötése nélkül. Az alkotások bármilyen technikával
készülhettek, a rajzokon, festményeken a gyermekek személyes élményeiket örökíthették meg a családi élethez kapcsolódóan. Az alkotásokat a Munka- és Személyügyi Osztály
Személyzetfejlesztési Csoportja fogadta. A témakör igencsak
megmozgatta a gyermekek fantáziáját, összesen 35 pályamű
érkezett, amelyek családi kirándulásokat, közös nyaralásokat, esküvői pillanatképeket, játékos családi eseményeket és
történeteket ábrázoltak. Valamennyi beérkezett pályamunka
magas színvonalú, jó technikával készített alkotás, amelyekről elmondható, hogy valóban tükrözik a „Családban élni jó!”
szellemiséget. A Paksi Atomerőmű valamennyi, a pályázaton
részt vevő gyermeket elismerő oklevélben részesítette. A rajzok egyúttal egy kiadványt illusztrálnak, amely a gyermeket
váró és gyermeket nevelő munkatársak számára foglalja ös�sze a legfontosabb tudnivalókat.
Krausz Attila
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Tájékoztató
gyermeket vállaló/nevelő
szülők részére
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Felhasználói szabályok az Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) alapján
A felhasználói szabályok az általános irodai munkavégzéssel és az ügyviteli informatikai rendszerek használatával kapcsolatos információbiztonsági szabályokat tartalmazzák. Mindenkire általánosan vonatkoznak, és ebbe a körbe a szerződéses partnereket is beleértjük.

4. rész: Adathordozók használata – SZAB-IBIR 4.1.3 fejezete
Majdnem mindenkinek van már pl. saját pendrive-ja
(USB stickje), amelyet használ esetleg a munkahelyén
is, nem gondolva bele, hogy milyen kockázatoknak
teszi ki a vállalati munkakörnyezetet. Nézzünk egy
régebbi esetet külföldről, a manchesteri rendőrségről. Ahol feltehetően egy pendrive használatának
köszönhetően került vírus a számítógépekre, és ennek következtében három napig szünetelt a gyanús
gépjárművek és a feltételezett elkövetők ellenőrzése.
Hozhatnék példát külföldi atomerőműben történt
incidensről vagy számos más területről is. Hogyan
előzhették volna meg ezeket az eseteket?
Alapvetően kerülni kell a privát számítógéppel
történő adatcserét! Azokat a mobil adathordozókat,
amelyeket mégis privát számítógéppel történő adat-

cserére használt, újrafelhasználás előtt vizsgálja át vírusellenőrzővel, illetve szükség szerint formázza újra.
Nem jó gyakorlat, ha egy viszonylag nagyméretű
pendrive-ot használ évekig a munkahelyi anyagai tárolására. A pendrive nem hosszú távú adattárolásra
szolgál, és nagyon könnyen el is veszíthető. Ott használja, ahol a munkahelyi folyamat írja elő használatát, és lássa el mindig a megfelelő azonosító jelölésekkel, osztály és név feltüntetésével, de a tárolt adat
tartalmára való utalás nélkül. Részesítse előnyben a
biztonsági jelszóval védett, titkosítással ellátott adathordozók használatát. Ne feledje, hogy a pendrive
nem biztonságos hosszú távú adattárolásra!
Az adathordozók megfelelő védelme akkor valósul meg, ha biztonságos helyen őrzi, és védi a jo-

Első a biztonság
„Jövőképünk a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett – műszakilag megalapozottan
és optimális költségszinten a lehető
leghosszabb ideig – a villamosenergia-termelés maximalizálása.”
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a csoportszintű és a társasági
stratégiai célkitűzésekkel összhangban
a Biztonsági politikában is deklarálja a biztonság iránti elkötelezettségét.
A politikában elsődleges követelményként jelennek meg a nukleáris biztonsági elvárások és azok következetes
érvényesítése a működésünk minden
területén.
Volent Gábor biztonsági igazgató
elmondta: „Jövőképünk és a stratégiai céljaink megvalósítása során a menedzsment támaszkodik a biztonság és
az atomerőmű iránt elkötelezett, lojális
munkatársakra.”
A Biztonsági politikában megfogalmazottak jelentőségére való tekintettel
az alábbiakban bemutatjuk annak főbb
tartalmi elemeit.
„A társaság vezetősége kitüntetett
figyelmet fordít arra, hogy a biztonságnak, azon belül meghatározóan a nukleáris biztonságnak az atomerőmű teljes, meghosszabbított üzemideje alatt,
bármely üzemállapotban végzett, bár-

mely tevékenység során prioritása legyen.
A társaság vezetősége gondoskodik
arról, hogy a változó gazdasági, társadalmi, politikai és szabályozó környezetet, valamint a nemzetközi nukleáris
normák alakulását folyamatosan figyelemmel kísérje. A biztonsági feltételeket
mindenkor az élenjáró gyakorlatnak
és az elvárásoknak megfelelően szinten
tartja, és lehetőség szerint fejleszti. Ezáltal lehetővé teszi az atomerőmű magas
biztonsági színvonalon történő üzemeltetését, és megelőzi azoknak a helyzeteknek a kialakulását, amelyek veszélyeztethetik az üzemeltetőket, a lakosságot
és a környezetet.
A társaság vezetősége a biztonsági
feltételek teljesítésébe a szállítókat teljes
körűen bevonja, velük szemben a biztonsági követelményeket egységesen és
maradéktalanul érvényesíti.
A dolgozók bevonásával a társaság
vezetősége mindent elkövet a biztonság
iránti elkötelezettség folyamatos fejlesztéséért. Minden eszközzel törekszik a
fentieknek megfelelő biztonsági kultúra kialakítására, arra, hogy a munkatársak ismerjék, értsék és mindennapi
munkájuk során alkalmazzák a célok
megvalósítását garantáló módszereket
és eljárásokat.” 
fz

A Microsoft által rendezett szeminárium április 1-jén a
Lurdy házban nem a tréfa jegyében zajlott. Az adattárolás gazdaságos módját, a vállalati privát felhő építésének
lehetőségeit mutatta meg az Azure Pack programcsomag
segítségével. A világ már megváltozott. A mobileszközök
(okostelefon, tablet) nem jelentenek többé kockázatot,
hanem bekapcsolhatók a vállalati hálózatba a megfelelő
biztonság mellett (adatmentés, katasztrófatűrő telephelykialakítás), programozási ismeretek nélkül is. A Linux sem
„utálatos” már microsoftos berkekben, a Microsoft felhőrendszerei kiválóan együttműködnek már más felhős
rendszerekkel.

gosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy
megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől.
Érzékeny információt, adatot tartalmazó adathordozók javítása végig felügyelet mellett végezhető, a
nem javítható vagy egyéb okból selejtezendő adathordozókat kiadni tilos. A felhasználó által végrehajtható törlést el kell végezni. Az ilyen eszközöket meg
kell jelölni, mert egyedileg, zárt rendszerben kell
megsemmisíteni.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként!


Susán Janka

Biogáz
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Energiaipari Szakmai Osztálya
egész napos konferenciát rendezett az
egyik legígéretesebbnek számító megújuló energiatermelési mód legújabb
lehetőségeit bemutatva Budapesten
március 31-én.
Dr. Steier József elnök megnyitóbeszédében felhívta a figyelmet, hogy
habár Magyarország méretéhez képest
is jelentős biogáz-potenciállal rendelkezik (szennyvíziszap, depóniák, mezőgazdasági üzemek stb. ~1000 MW),
ennek ellenére a szektor részesedése az
energetikában a statisztikai hibahatárt
sem éri el (~46 MW), és gyakorlatilag az
ágazat egésze veszteséggel dolgozik.
Megy a csodavárás – a KÁT (kötelező
átvételi rendszer) vagy METÁR (a megújuló és alternatív energiaforrásokból
előállított hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer) megjelenésében bízva –, miközben számtalan
olyan előremenekülési lehetősége van
a szektornak, amellyel önmagában is
versenyképessé tud válni (pl. a német
vagy a dán biogázüzemek rendszerbeli
integrációja).
A becsatornázatlan szeméttelepeinkből szökik a CO2-nél 20× „hatékonyabb” metándús biogáz, ami a meg-

Nagyvállalati TechNet
Korábban a Microsoft-termékek a Windows verzióit csak
úgy emlegették, hogy mint a szita, olyan lyukas, vagy maga
a „kék halál”. Németországban például mellőzték a közigazgatási rendszerekből. Mára az EU adatvédelmi hatósága is
jóváhagyta – az első szolgáltató, mely rendelkezik ezzel a
tanúsítvánnyal.
A nemzetközivé vált magyar informatikai cég, a GRAPHISOFT is ezt a megoldást választotta – számolt be Sárdy
Tibor IT & Üzleti Rendszerek igazgatója. Két éve kezdték

újuló források közül a legalkalmasabb
lenne energiatermelésre.
Kis gazdaságok önellátó berendezkedésének lehetőségét kínálja a
kombierőmű – Combined Heat and
Power (CHP) –, amely két- vagy háromgenerációs változatban szinte minden
felszabaduló energiát hasznosít. Természetesen nem váltja ki a várhatóan
sokkal stabilabban működő Paks II.
egyik blokkját sem – jegyezte meg előadásában dr. Balogh László, a Megújuló
Energia Szövetség volt elnöke, de a tervezett áramárral már versenyképesek
lehetnek (32 Ft).
A biogázüzemeknek még a feldolgozható nyersanyagválaszték jelentős
bővítésével is nehéz egész évben az
energiaigénynek megfelelő működtetése – számolt be a Szegedi Tudományegyetem kutatásairól dr. Bagi Zoltán.
Előfeldolgozást, tárolást javasol a Biogas Italia. Nemzetközi projektben lassan forgó tárcsákon algát tenyésztettek
CO2-vel dúsított tápoldaton. Egy speciális fermentorban „szétrobbantják” a
gázosításra szánt anyagokat.
Sokat fejlődött ez az iparág, olcsóbb
eljárások, eszközök, jobb hatásfokkal
működnek, mint elődeik.
gyulai

megszüntetni a „sziget” infrastruktúrákat és az egyedi megoldásokat. Mára egyszerűsödött az ügymenet, csökkentették az infrastruktúrát, optimalizálták költségeiket, magasabb rendelkezésre állás és a biztonság javulása mellett.
A számtalan meggyőző demó mellett bemutatták a
pendrive-méretű SYS-STICK-et – egyet a végén még jelen
lévők között ki is sorsoltak. HDMI-portra csatlakoztatható
Windows alapú PC Office 365-tel, négymagos intel processzorral, 2 GB RAM, WiFi-vel, Bluetooth-tal, két mikro- és
egy normál USB-csatlakozóval, mikro-SD-kártyahellyel
(fogyasztása 5–7 W) – az eddig ismert legkisebb „vékonykliens”. Ára kb. 50 ezer Ft lesz.gyulai
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NEI SmartBrief
Brazília négy blokkot építhet a
húszas években

Az Eletronuclear 2025 és 2030 közötti indítást tervez
Az állami tulajdonú brazil Eletronuclear közleménye szerint négy nyomottvizes egység
kezdheti meg működését 2025 és 2030 között. A tervek összhangban állnak az ország
azon törekvésével, hogy diverzifikálják a
villamosenergia-termelést, és még jobban a
nukleáris szektor felé forduljanak.
Leonam dos Santos Guimaraes, a társaság tervezésért és környezeti kérdésekért felelős igazgatója két, egyenként 1000 MW-os
blokk építését látja kívánatosnak az ország
északkeleti részén, majd ezeket követné két
másik blokk délkeleten. Az ország váltásra
készül az energetika területén. A jelenleg
mintegy 70%-os termelést biztosító vízerőművi kapacitástól kívánnak elmozdulni a
hőerőművek, azon belül az atomerőművek
felé. Manapság csupán 3%-os a nukleáris
részarány a termelésben, és az átmenetet
igencsak sürgeti a hosszabb távra előre jelzett szárazság és a már a tározókban most is
tapasztalható vízszintcsökkenés.
Az Eletronuclear tárgyalásokat folytat a
lehetséges beszállítókkal, mint például az
Areva, a CNNC, a KEPCO, a Mitsubishi HI, a
Roszatom és a Westinghouse. Guimaraes
abban bízik, hogy a felsorolt cégek közül
néhányan konzorciumot alkotnak, és a technológia szállításán túl ajánlatot tesznek a
pénzügyi megoldásra és az üzemeltetésre
is. Az elképzelések szerint három-négy céget fognak majd minősíteni a beruházás
kivitelezésére, legfőbb szempontnak azt a
technológiát tekintik, amely kielégíti a cég
követelményeit. Nyilván szerepet játszik
az értékelés során a biztonság, az üzemanyag-ellátás és a tulajdonosi viszonyok
kérdésköre is. A törvényi háttér jelenleg
csak a kormány számára engedélyezi atomerőművek birtoklását és üzemeltetését, bár
a szakma már kereste a magántulajdon bevezetésének lehetőségét. A majdani konzorciummal 2017-ben kezdődő építésre kötnének szerződést.
Brazília Angra-1 és Angra-2 blokkja összesen 1990 MW-tal bír, a beruházás végén járó
3. blokk (1405 MW) decemberben kezdheti
meg kereskedelmi üzemét. A „hidrotermál”
átmenet már 2000-ben elkezdődött, amikor
az új hőerőművi kapacitás belépési rátája
meghaladta a vízerőművekét. A 2001-ben
bekövetkezett fájdalmas ellátási válság világított rá, hogy nincs elég tartalék teljesítmény a tározók vízszintcsökkenése okozta
hiány pótlására. Abban az évben jelentős
áramkimaradások voltak a nagy szárazság
miatt. Az elmúlt 18 hónapban tapasztalt
vízhiány keményen megnyirbálta a vízerőművek termelését, és így megnövekedett az
érdeklődés az atomenergia irányába.
Forrás: Nucleonics Week, 2015. április

Varga József

Új típusú üzemanyagot használnak
a Perry atomerőműben

A szövetségi hatóság is igent mondott
Jóváhagyta az üzemeltető FirstEnergy módosítási
kérelmét az amerikai nukleáris hatóság, így a Perry
reaktor zónája újraszámított termikus korlátokkal
kezdheti meg üzemét. Ezek az értékek azokra a pozíciókra vonatkoznak, ahová új típusú üzemanyag
kerül majd. A blokkot március 9-én állították le egy
nagyobb projekt végrehajtása érdekében. Ezek között szerepel egy főtranszformátor és számos egyéb
berendezés cseréje, átfogó telephelyi karbantartás és
a reaktortartály teljes vizsgálata. Az új típusú üzemanyagot a Global Nuclear Fuel (GNF) cég gyártotta,
ami a General Electric, a Toshiba és a Hitachi közös
vállalkozása. A GNF állítása szerint – a kisebb dúsítás ellenére – az új üzemanyagnak nagyobb a teljesítménye, és kevesebbre lesz szükség belőle a jövőben.
Alapvető méretei megegyeznek a korábban használt
típus méreteivel, de a fémszerkezet falvastagsága valamivel kisebb. Ezt a tulajdonságát egyébként az antinukleáris csoportok kifogásolták, mivel szerintük a
majdan kiégett üzemanyag-kazetták tömörtelenné
válhatnak és meghibásodhatnak.
Az átrakás során kb. egyharmadát cserélik ki a
748 kazettának. Ebben a reaktorban általában háromszor két évet töltenek a kötegek, különböző pozíciókban. Az új kötegek előnyei közé tartozik, hogy a
következő két év elteltével a személyzetnek nem kell
annyi üzemanyagot eltávolítania, mint a megelőző
időszakban kellett, így csökkenthető a költség. Kevesebb lesz a kiégett üzemanyag-kazetták száma is, így
az ezzel kapcsolatos munka és a költség is csökken.
Forrás: NEI SmartBrief, 2015. április

Varga József

Török–japán kormányközi egyezmény
4800 MW-nyi kapacitás létesül Sinopban
A tervezett létesítmény tulajdonosi megoszlása az
alábbi: a japán Mitsubishi és Itochu, illetve a francia
Areva és GDF Suez alkotta konzorcium birtokolja a javak 65%-át, az állami tulajdonban lévő török EUAS cégé
35%. Az Atmea 1 típusú reaktorokat a Mitsubishi és az
Areva szállítja. Az építkezés várhatóan 2017-ben indul
meg, amikorra várhatóan jóváhagyják a környezeti hatástanulmányt. A Sinop lesz az ország második atomerőműve, az Akkuyu-beruházás a Roszatom közreműködésével valósul meg. Akkuyuban négy darab, 1200
MW-os, AES-2006 típusú blokk épül majd, a beruházás
idén vagy jövőre kezdődik. A program költségeit Oroszország fedezi az építés-tulajdonlás-üzemeltetés modell
alapján, az erre vonatkozó megállapodást 2010-ben
kötötte a két ország. Egy harmadik atomerőmű építése is szerepel a török tervekben, ennek helyszínét még
nem nevezték meg. A partnerek a kínai SNTPC és az
amerikai Westinghouse lesznek. Az EUAS tavaly novemberben kötött erről megállapodást az érintettekkel, az építendő négy blokk a kínai CAP 1400 technológiát fogja használni.
Forrás: World Nuclear News, 2015. április

Varga József

Együttműködési megállapodást írt alá az Areva és
az NPCIL

Az indiai atomenergetikai testület az EPR engedélyezését ké
szíti elő
A francia óriáscég közleménye szerint a megállapodás ahhoz a
projekthez kapcsolódik, amelynek során hat EPR-blokkot építenek
India nyugati részén, a Jaitapur telephelyen. A két cég már 2010ben szerette volna megkezdeni az első két blokk építését a korábbi
keretegyezmények szerint, de a véglegesítés halasztást szenvedett
az Indiával kapcsolatos jogi kötelezettségek nem megfelelő volta
és egyéb tényezők miatt. Az Areva egyetértési memorandumot írt
alá India legnagyobb mérnöki és építő társaságával is (Larsen &
Toubro), hogy egyesítsék erőiket a Jaitapur projekt során.

Irán sótalanításra is használja az atomenergiát

A hírt Behrouz Kamalvandi, az ország atomenergiáért felelős szervezetének helyettes vezetője jelentette be az ország hivatalos
lapjának adott nyilatkozatában. A tervek szerint több, kisméretű
reaktort helyeznek üzembe az ország déli részén, amelyek néhány
éven belül megkezdik működésüket – több részlet nem derült ki
a bejelentésből. Az ország egyetlen kereskedelmi blokkal rendelkezik, ez az Oroszország által szállított, 915 MW teljesítményű Bushehr atomerőmű.

Halad a munka a kínai Tianwan telephelyen is

A 3. blokkhoz tartozó két gőzfejlesztőt emelték a helyére a munkák során. A másik két főberendezés beemelése még hátravan az
orosz tervezésű blokkon. A munkálatok 2012 decemberében indultak, a 4. blokk is építés alatt van még. Az 1. és 2. blokkok már
villamos energiát szolgáltatnak 2007 óta.

A Nemzetközi Energia-ügynökség (IEA) szerint az
atomenergia alkalmazása növeli a függetlenséget
Kelet-Európa, a Kaukázus és Közép-Ázsia országai érintettek

A jelentés tizenegy országban tekinti fontosnak a nukleáris
energia alkalmazásának növelését vagy megkezdését a függetlenség biztosítására. Ezek az alábbiak: Örményország, Azerbajdzsán,
Belorusszia, Grúzia, Moldova, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán. A korábbi Szovjetuniótól való elszakadást két évtizeddel ezelőtt rögzítették az országok. Függetlenségük ugyan megvan, de a politikai és a gazdasági
viszonyok aszimmetrikusak: több ország szigorú rend szerint működik, mások liberálisabb forgatókönyv szerint boldogulnak.
Belorussziában két atomreaktor van építés alatt, Kazahsztán
egyetlen reaktorát 1999-ben végleg leállította, Örményország egy
blokkot üzemeltet. Oroszország és Kirgizisztán 2012-ben kötött
együttműködési megállapodást a lehetséges nukleáris fejlesztésekről. Kazahsztán tervezi új egység építését, de még nincs jelentős haladás a programban. Örményország – ha leküzdi pénzügyi
gondjait – tervezi egy 1000 MW-os blokk építését. Ha ez 2026-ban
megkezdi működését, akkor megkezdik a leállított blokk leszerelését. Az előállított energiát többek között Grúziának is eladhatják
majd.
Más a helyzet Ukrajnában. Az ország 2013-ben elfogadott egy
új energiastratégiát, amely 2030-ig mintegy 390 milliárd hrivnyát
(16 milliárd dollárt) szán az atomenergetikai fejlesztésekre. További 510 milliárd hrivnyát szánnak az olaj- és gáztüzelésű erőművekre, míg a széntüzelésű erőművek 80 milliárd hrivnyát kapnak.
Ahogy már beszámoltunk róla, az atomerőművek fűtőanyag-ellátása diverzifikálódott az országban. A TVEL-lel nem szakadt meg a
kapcsolat, de bizonyos erőművek számára már a Westinghouse is
szállít üzemanyagot.
Forrás: NucNet, 2015. április

Varga József
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Időszakos központi oktatás

Egyszer mindent el kell kezdeni valahol – igaz ez az
atomerőmű megismerésére is. Az újonnan belépő kollégák gyakori problémája, hogy bár a saját munkájukhoz
tartozó területeket gyorsan megismerik, mégis a teljes
telephely számos szeglete hosszú évekig ismeretlen
marad számukra. A Tájékoztató és Látogatóközpont új
programja véget vet ennek: a belső látogatások során a
munkavállalók csoportosan deríthetik fel az erőmű zegeit s zugait.
A TLK csoportvezetői a 4. blokki látogatói útvonalon
kísérik végig a jelentkezőket, a blokkvezénylői látogatófolyosó, a turbinacsarnok és a 3-4. blokk reaktorcsarnoki látogatófolyosójának érintésével. A 1,5 órás
programra legalább 5 nappal előtte kell jelentkezni, és
utána személyi igazolvánnyal megjelenni, mert a csoportos belépés némileg eltér az egyénitől. A bejutás
után igazi túra kezdődik, gyaloglással, hegymászással
– hiszen a 33 méter magas reaktorcsarnoki látogatófolyosóra gyalog kell feljutni -, és részletes idegenveze-

latainak ismertetését, valamint néhány kapcsolódó, ak- ges tennivalók logikai folyamatát követte végig, majd a
minden üzemi területen dolgozó munkatársra vonatkotuális kérdés megválaszolását foglalta magába.
A munkavédelmi szabályozások és alapfogalmak zó szabályok felelevenítését követően az előadó a BESZ
felfrissítése közben az előadó kitért egyebek mellett a 2014. évi munkájába, tevékenységének különleges esemunkabaleset és az üzemi baleset fogalmának tisztázá- ményeibe (gyakorlatok, nemzetközi vizsgálatok) adott
sára is, illetve az utóbbit kizáró körülmények számba- bepillantást.
A rendészeti – avagy fizikai védelmi – képzés gerinvételére.
cét
a nukleáris terrorizmus kérdésének, a fizikai védeAz atomerőmű munkavédelmi mutatóinak, statisztikáinak áttekintését követően a munkavédelmi lem céljának és jelentőségének, a fizikai védelmi kultúellenőrzések, területbejárások tapasztalatai kerültek rának, a kapcsolódó szerepeknek és felelősségeknek, a
sorra. Az előadó – tűzvédelemi kollégájához hason- fizikai védelmi fejlesztésekkel összefüggő változásoklóan – számos vetített fényképpel hívta fel a figyelmet nak, valamint a munkára képes állapot 2014. évi statisza különböző munkabaleseti veszélyforrásokra, illetve tikáinak körüljárása képezte.
A fizikai védelmi rendszer követelményeinek, illeta kerülendő szabálytalanságokra. Mindeközben többször hangsúlyozta, hogy nem szabad elmenni a legki- ve hierarchikus elemeinek (úgymint élőerő, technikai
sebb hibák, szabálytalanságok mellett sem. Felhívta a rendszer, szabályozási, irányítási dokumentumok és fifigyelmet az atomerőműben dolgozó külső vállalkozók zikai védelmi kultúra) és a vonatkozó fogalmak jelentésfelé irányuló kommunikáció fontosságára, illetve a nem tartalmának áttekintését a nukleáris létesítmények ellen
megfelelő, hiányos kommunikáció veszélyeire. Rámu- irányuló – azok teljes története során elkövetett, illetve
tatott arra, hogy elengedhetetlen a munkavédelemmel publikált – támadások áttekintése követte.
Az elhangzottak fényében még inkább nyomatékot
kapcsolatos társasági elvárások teljesülésének visszaellenőrzése, mind a belső, mind a külső munkavállalók nyert annak jelentősége, hogy az atomerőműbe belépési
tekintetében. Ezzel összefüggésben ugyancsak hangsú- engedéllyel rendelkező valamennyi személy felelőssélyozta a megfelelő motiváció és a következetes számon- géhez hozzátartozik a folyamatos éberség, a proaktív
kérés szükségességét, valamint a vezetői példamutatás hozzáállás, az információk védelme, a fizikai védelmi
és a gazdaszemlélet meghatározó szerepét a balesetek szabályok követése és a példamutató magatartás.
Az előadó az aktuális változások kapcsán arról is
megelőzésében. Mint elmondta, komolyan kell venni a
figyelmeztető jeleket és eseményeket. Azonban ha már szólt, hogy március 30-ától módosultak az ún. kísérős
bekövetkezett a baleset, miden esetben meg kell adni a belépési engedéllyel történő közlekedés szabályai.
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választ, hogyan lehetett volna elkerülni azt, illetve milyen közös és egyéni tennivalók vannak
az baleset-ismétlődés megakadályozása
érdekében.
Megváltoztak a kísérős belépési engedéllyel
Végül arról is szó esett, hogy – noha
történő közlekedés szabályai
a helyszín kevésbé veszélyes, mint például egy üzemcsarnok – a képernyő
Első ütemben a III. zóna határán (F1, F2, F3)
előtti munkavégzés ártalmait, kockázavezették be március 30-tól a kísérős belépési
tait is komolyan kell venni, ismerni és
engedéllyel rendelkezők új közlekedési szaalkalmazni kell a kockázatkezelési lehebályait. A jövőben a kísért személyt és a kísétőségeket. Az adminisztratív állományú
rőt össze kell rendelni, azaz a zónahatáron a
munkatársak képzésének része volt a
kísért személy csak akkor léphet át, ha a kísé„Számítógépes munkahelyek ergonórő is leolvastatta utána a belépési engedélyét.
miája, munkabiztonsága” című oktatóUgyanez érvényes a teherportákon. Ez az
film megtekintése (a kapcsolódó CD kiösszerendelés egyben dokumentált felelősadásáról korábban az Atomerőmű újság
ségvállalást is jelent, amelyet – a kísérő meglétét – a rendészet
is beszámolt).
folyamatosan ellenőriz az erőmű egész területén.
A baleset-elhárítási előadás egy felté
Prancz Zoltán
telezett baleset-elhárítás során szüksé-

Ismerd meg a munkahelyed!
téssel, ahol az alapvető működést és az erőmű történetét mutatják be.
A belépéskor hallgatott munkavédelmi oktatáson
elhangzottak ebben az esetben is érvényesek: a turbinacsarnokban kötelező viselni az ott kapott sisakot és
hallásvédőt, a fokozottan őrzött üzemi területre csak
hosszú szárú nadrágban, szoknyában, illetve a felkar
nagyobbik részét fedő felsőruhában lehet belépni, és
kötelező a zárt, lapos sarkú cipő.
Áprilisban két időpontban indult már belső látogatócsoport, mindkettő jelentős érdeklődés mellett,
mintegy harmincan vettek részt összesen a programon. Nem csupán a nemrég érkezettek, de régi erőműves motorosok is kíváncsiak voltak arra, mit lát az
a külsős, aki csupán egy gyors, pár órás látogatásra
érkezik.

Fotó: Vöröss Endre

Áprilisban zajlott az évenként szokásos tűzvédelmi,
munkavédelmi, baleset-elhárítási és rendészeti központi oktatás az atomerőműben. Az előadások a már
megszokott kétféle bontásban, vezető és műszaki
beosztású, valamint adminisztratív állományú munkavállalókra szabottan hangzottak el. Az előadók
beszámoltak arról, hogyan változtak az előírások az
egyes szakterületeken.
Az előadásokat Lukács Tamás tűzvédelmi mérnök
(Munka- és Tűzvédelmi Osztály – MTVO), Hajnády
György munkavédelmi főelőadó (MTVO), Herman Attila szervező-tervező mérnök (Baleset-elhárítási Szervezet – BESZ) és Béda Gábor szakértő (Rendészeti Osztály) tartották.
A tűzvédelmi előadás keretében az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. 2014. évi tűzvédelmi helyzetét, a bekövetkezett tűz jellegű eseményeket, az ellenőrzések
tapasztalatait és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ) változásait tekintették át a résztvevők.
Tavaly az atomerőműben nem történt tűzeset, a téves tűzjelzések száma viszont nőtt a megelőző évihez
képest. Ezek oka egyrészt továbbra is a munkavégzés
(például hegesztés, homokfúvatás), másrészt olykor a
technológia (például csapágy túlmelegedéséből olajpára, gőzkifúvás).
A tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalatait gazdagon
illusztráló fényképekről kiderült, hogy egyebek mellett
a használt olajos rongyok tárolásával, közlekedési utak
teljes keresztmetszetének szabadon hagyásával, illetve
az általános renddel, a tűzoltási felvonulási területek
szabadon hagyásával (például a habbeöntő nyílások elé
történő parkolás kerülésével), a tűzvédelmi jelzések és
a kézi tűzoltókészülékek elhelyezésével kapcsolatban
szükséges olykor nagyobb odafigyelés. Az előadó külön
is felhívta a figyelmet a dohányzással – mint a tűzveszély
egyik fő forrásával – kapcsolatos szabályok betartására.
Hangsúlyosan beszélt emellett arról, hogy az OTSZ
megváltozott, és megszűnt az épületek, helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása. Az eddigi öt osztályt
(fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes, nem
tűzveszélyes) három kategóriává vonták össze (robbanásveszélyes, tűzveszélyes, nem tűzveszélyes). Ezeket a
jövőben épületekre, helyiségekre már nem alkalmazzák,
csak anyagokra vonatkoznak.
A munkavédelmi előadás a meglévő munkavédelmi
ismeretek felújítását és kiegészítését, a munkabalesetek
tanulságainak és munkavédelmi ellenőrzések tapaszta-

A következő belső látogatás részleteit a PATRIK-on,
illetve a Heti Hírlevélben találják a kollégák. Jelentkezni ezekre Végh Dóránál lehet a 74-32-es vagy a 8833-as telefonszámon, illetve a veghd@npp.hu e-mail
címen, vagy akár személyesen is a TLK információs
pultjánál.
ToDó
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Az ördög nem alszik!
Barát vagy ellenség: a medvehagyma és a gyöngyvirág
Sokan indulnak az erdőkbe
a tavaszi hónapokban medvehagymát gyűjteni, de nem
kicsi azok száma sem, akik a
kertjükben termesztik. A jól ismert
fűszernövény gyógyhatásának és
ízletességének köszönheti a népszerűségét. Fogyasztása előtt azonban feltétlenül meg kell győződni arról,
hogy valóban medvehagymát szedtünk-e le, mivel súlyos veszélyt jelent a gyöngyvirággal való összetéveszthetősége.
A medvehagyma a liliomfélék családjába tartozik.
Élőhelyein nagy telepeket alkot, illata és íze a fokhagymáéra hasonlít. Szerves kénvegyületeket (alkilcisztein-szulfoxidokat) tartalmaz.
Gyógyhatása sokrétű: fokozza az étvágyat és az
emésztőrendszer működését, C-vitamin-tartalmának
köszönhetően pedig javítja a szervezet ellenálló-képességét. A népi orvoslás a medvehagymát termesztett társához hasonlóan a felső légúti megbetegedések megelőzésére, és a kialakult hurut súlyosságának
csökkentésére, továbbá bélfertőtlenítő, emésztést javító tulajdonsága miatt egyes emésztési panaszok kezelésére alkalmazza. Tudományos megfigyelések szerint
vérzsír- és vérnyomáscsökkentő hatású, lassítja a koleszterinlerakódások kialakulását az érfalon, javítja a
végtagok keringését. Laboratóriumi körülmények között kimutathatóan csökkentette a vérszérum koleszterinszintjét az alkalmazott adagok, azaz a kéntartalmú tioszulfinátok, ajoének és ditiinek mennyiségétől
függően, a koleszterinszintézis befolyásolása révén.
Szerves oldószerekkel képzett hagymakivonatok a
koleszterinszintézist jelentős mértékben (akár 40%ban) mérsékelték. A hagyma rendszeres fogyasztása
ilyen módon a koleszterinszint csökkentésének, ezzel
együtt pedig számos szív-érrendszeri megbetegedés
megelőzésének természetes gyógymódja. Mindezeken

túlmenően enyhe vérlemezke- (trombocita-) össze- eligazodást, hogy a gyöngyvirág levelei sokkal szélecsapódást gátló aktivitással is rendelkezik. Népi meg- sebbek a néhány centiméter széles medvehagymafigyelés, hogy a hagyma bőrön történő külsődleges leveleknél. További támpontot jelent – és talán ez a
használata (borogatásként, lemosásként) jótékony ha- legbiztosabb – a már többször említett illat. Ha meg
tású egyes gombás fertőzések kezelésében. Érzékeny akarunk győződni arról, hogy biztosan medvehagybőrűek esetében azonban fokozott óvatosság szüksé- mával van dolgunk, dörzsöljük meg a kérdéses leveges, mivel az alkalmazása során bőrgyulladás jelent- let: a jellegzetes fokhagymaaroma jelzi, hogy jó helyen
keresgélünk. Mindazonáltal a legkisebb kétség esetén
kezhet bőrkiütés, bőrpír formájában.
A medvehagyma megannyi előnye mellett sú- se kockáztassunk!
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lyos veszélyt jelent azonban, hogy leveleit könnyű
összetéveszteni a gyöngyvirág leveleivel.
A gyöngyviráglevél súlyosan mérgező hatású, fogyasztása már kis mértékben is halálos
lehet. A közelmúltban hazánkban is történt
Több mint 40 meghívott, az Atomerőmű újság szerkesztői,
tragédia a két növény összetévesztéséből faújságírói, tudósítói, információfelelősei és a kommunikációs
kadóan.
megbízottak vettek részt az újság második ízben megrende
Megkülönböztetésük a virágzás idején a
zett Szakmai Napján május 6-án. Az elsősorban az újságírói is
legegyszerűbb, hiszen a gyöngyvirág jellegmeretek bővítését célzó konferencián idén Bárdos András, az
zetes, illatos virága összetéveszthetetlen a
ismert televíziós újságíró, Perlaky-Papp József, a BKF docense,
medvehagyma szárcsúcson fejlődő, kis, feilletve Balázs-Piri Krisztina, a Centrál Médiakadémia (koráb
hér, csillag alakú virágaival, amelyek – akár
ban: Sanoma kiadó) igazgatója adott elő.
a növény levele – ugyancsak fokhagymaszaSzínvonalas előadói programmal vehette kezdetét az idei, imgúak. A virágzási időszakon kívül is segíti az
már hagyományőrző program az Erzsébet Nagy Szállodában. Az

Szakmai Nap másodszor

A kuratórium elfogadta a 2011-2014. évek
működéséről szóló beszámolót
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány kuratóriuma 2015. április 27-én
Pakson tartotta az idei évi első ülését.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-ben jött létre. Az Alapító okiratban foglaltak alapján az
Alapító 2011-től 2014-ig évente
500 millió forintot bocsátott az
alapítvány rendelkezésére. Célja
a kedvezményezett területeken
megvalósuló térségfejlesztés, az
életminőség és az életbiztonság emelése, továbbá közösségi energiaracionalizálási
programok megvalósítása és a helyi építészeti
értékek megóvása. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi
kistérség egy részét magába foglaló 41 település alkotja.
A Pakson megtartott ülésen a kuratórium
jóváhagyta a 2015. évi kommunikációs és költségvetési tervet, valamint a 2014. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

Az ülésen a kuratórium elfogadta továbbá az
alapítvány 2011–2014. évek működéséről szóló
beszámolót.
Az elmúlt 4 év alatt összesen 252 pályázat
érkezett a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz, amelyből 169 nyert támogatást. A kuratórium mindösszesen
1 912 857 678 forint támogatást ítélt
meg a 2011–2014 időtartam alatt.
Ez a forrás a kedvezményezett térségekben közvetve mintegy ll milliárd
forint fejlesztést generált.
Olyan támogatások kerültek folyósításra, amelyek a kérelmezők által jól előkészítettek
voltak, egyértelműen az adott térség ellátásának
javítását szolgálták. Az alapítvány működésének eredményeként 35 munkahely is született.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.



Paks, 2015. április 27.
kommunikációs megbízott

esemény megnyitóján dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációjának sarokpontjait, és ezen belül is az újság szerepét és feladatait
ismertette. Torma Dóra, az Atomerőmű újság új főszerkesztője ezt
követően az újság jövőképéről, átalakításának lehetőségeiről, az
erőmű kommunikációjához kapcsolódásáról beszélt.
Az idei előadók sorát Bárdos András újságíró, szerkesztő, és
egyetemi docens nyitotta. Beszélt a hírről és a hírértékről, azokról
a szempontokról, amelyek megszabják, mely történet lehet érdekes a nyilvánosság számára. Bemutatta az újságíró felelősségét:
az ő feladata, hogy a közölt információ igazságát ellenőrizze, és
meggyőződjön arról, hogy valóban a teljes igazságot mondja el.
Röviden vázolta a legfontosabb sajtóműfajokat, és az újságírói
szakismereteket és szerkesztői feladatokat bemutatva mesélte el,
hogyan alkalmazzák az elméletet a profik a gyakorlatban.
Mindezek után a kommunikáció egy másik területe következett:
Perlaky-Papp József, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti főiskolai
docense, PR szakvezetője a kríziskommunikáció alapjairól beszélt,
az elméleti alapokat néhány gyakorlati példával is szemléltetve.
A Szakmai Nap utolsó előadásában Balázs-Piri Krisztina, a
Centrál Médiaakadémia (a korábbi Sanoma kiadó) igazgatónője,
több évtizedes tapasztalattal bíró szerkesztő és újságíró tartott
egy részben interaktív, igen energikus előadást a magazinokról,
az ehhez kapcsolódó újságírásról, a magazinok szerkesztőségeinek ideális felépítéséről, munkafolyamatairól, rovatrendszeréről.
Saját „gyermekei”, magazinjai, elsősorban az IM, a Meglepetés és
a Nők Lapja példáján keresztül mutatta be azokat a szerkesztési
gyakorlatokat, amelyek révén az újságjaik sikeresek, és népszerűek az olvasók körében.
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Hernek Tiborné
Margó
– Kérlek,
mesélj az életedről
és a nyugdíjas
éveidről!
– Nagyon elszaladt az idő.
Az idén februárban volt 35 éve, hogy Pétfürdőről Paksra költöztünk. Az erőműben
a Sugárvédelmi Osztályon, a dozimetriai
laborban dolgoztam. Szerettem a munkámat, mindig igyekeztem a legjobb tudásom szerint végezni. A dozimetrálás kapcsán rengeteg embert ismerhettem meg.
Összetartó kollektívánk volt, a mai napig
az összejövetelekre meghívást kapok.
A nyugdíjas éveimet 1993. december 31én kezdtem meg. Az időmet igyekeztem
az elmúlt 22 év alatt hasznosan eltölteni.
Kezdeti időben az unokám még kicsi volt,
és többször elkelt a segítség a szülőknek.
Nagyon szerettem ezt az időszakot, és az-

óta is nagyon szoros a kapcsolatunk Bálint
unokámmal. A nyugdíjasklubba 18 éve járok, ahol tartalmasan, egymásra figyelve
és segítve, vidáman töltjük az időt. Nagyon
jó kimozdulni itthonról és emberek között
lenni! Éves szinten szervezett programjaink vannak, amelyeken részt szoktam venni. Legutóbb Visegrádon és Szentendrén
jártunk. Budapesten, az Operettszínházban gyönyörű előadásokat láttunk. Pakson is van színházbérletünk korlátozott
számban, akinek kedve van, elmehet az
előadásra. A gyógyfürdők is népszerűek a
nyugdíjasok körében. Évente egyszer, egy
„nyugdíjas” hetet tölthetünk Balatonfüreden. Negyedévente az aktuális névnapokat
szoktuk köszönteni, a legutóbbin 93-an
voltunk, és ha jól emlékszem, 22-en voltak az ünnepeltek. Komoly szervezés előzi
meg a rendezvényt. Többen szerepelnek
műsorral, én általában verssel köszöntöm az ünnepelteket. Jó látni, amikor a
szemek fényesebben csillognak, és megérinti a vers mondanivalója az ünnepelte-

ket. A szakácsok és a kukták finom étellel
járulnak hozzá a jó hangulathoz. A névnaposok süteményekkel köszönik meg a
megemlékezést. Amikor a zene megszólal,
táncra perdülnek a vidám nyugdíjasok.
Vannak különleges alkalmak, amikor
versenyeket szervezünk – biliárd, bocsa,
pingpong stb. A „lányszobában” jelenleg
kézimunka-kiállítás van, ahol csodás alkotások tekinthetők meg – gyöngyfűzés,
horgolás, hímzés, kötés, szövés. Kedvenc
elfoglaltságom a horgolás, terítőimmel színesítem a kiállított anyagot. A paksi tévé
és a Tolnatáj TV is eljött a kiállítás megnyitójára. Ezzel párhuzamosan a Mozgáskorlátozottak Tolna Megyei Egyesülete is
felkért, hogy az esélyegyenlőség napjára
szervezett kiállításra vigyek a kézimunkáimból. A másik legkedvesebb elfoglaltságom az olvasás. Imádom a verseket, és
nincs olyan nap, hogy valamelyik kötetet
ne venném a kezembe. Mostanában szívesen olvasom Reviczky Gyula és Dsida
Jenő verseit. A polcomon, amit látsz, az

mind verseskötet. Sokszor kiülök az erkélyre, olvasom a szebbnél szebb műveket.
Rendezvényeken rendszeresen felkérnek,
hogy szavaljak. Az idősek világnapján,
ami minden év október 1-jén van, boldogan köszöntöm a szépkorúakat a kedvenc
verseimmel. Készülök az ünnepre, és már
kiválasztottam, hogy az idén melyikkel fogok kedveskedni a nyugdíjas barátaimnak.
Gyerekeim tudják, ha verseskötetet hoznak ajándékba, annál jobban nem örülök
semminek. Nagyon boldog családban élek,
büszke édesanya és nagymama vagyok.
Csodálatos gyerekeim vannak, akik minden lépésemet óvják, vigyáznak rám. Ők is
az atomerőmű dolgozói. Az unokám már
kicsi kora óta orvos szeretett volna lenni.
Családunk örömére sikerült az álmát valóra váltani, az idén diplomázik. Nagyon
örülök, hogy Paksra költöztünk, és az erőműben tudtam dolgozni. Mint nyugdíjas,
a mai napig megbecsülve érzem magam,
és ennyi év után is számíthatunk az erőmű
támogatására.
Vadai Zsuzsa

Egy festmény és mögötte egy festő

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2015. május
Május hónapban felmentését megkezdte:
Balázs Pálné
HUIG HUFO MSZO humánpolitikai előadó

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. április
— 10 éves —
Bachmann Attila
ÜVIG ÜVFO TO
— 30 éves —
Cziczer János Ferenc
ÜVIG
Mukli István
ÜVIG ÜVFO TO
Wolf József
ÜVIG ÜVFO KTO
Nyirati Zsolt
ÜVIG VEFO VTO
Németh András Ferenc MIG RTFO ÉPO
Szabó Attila
KAIG KAFO
Vajda Ferenc
KAIG KAFO RKO
Tell Ferenc
KAIG KAFO FKO
Léber Antal
KAIG SZFO
Kovács Gábor
HUIG OKFO SZIMO
— 40 éves —
Bajsz József

BIG MINFO

Toulouse-Lautrec képeit tavaly a Szépművészeti Múzeumban láttam, a kiállítás apropóját születésének 150. évfordulója
adta. Az itt közölt kép nem szerepelt a kiállításon. Grafikák,
plakátok voltak kiállítva, sok-sok litográfia (kőnyomat), főleg
a múzeum tulajdonában lévő alkotások. Ahogy néztem a képeit, mindjárt szembeötlött a festő egyéni karikírozott látásmódja, és ahogy mentem, végig kerestem a klasszikus szépséget, és megnyugodtam, amikor az egyik rajzon megtaláltam
egy kifejezetten szép női portrét. Lautrec célja nem az élethű
ábrázolás volt, nem egyszerűen a szépséget kereste, hanem
megpróbálta felfedni az emberek jellemét, a megfestett szituáció valós hangulatát. Lehet, hogy a szépnek ábrázolt hölgy
a valóságban nem is volt olyan szép, de a jelleme széppé tette
a művész számára? Ezt már soha nem fogjuk megtudni, de a
művész élete megmagyarázza egyéni látásmódját.
1864-ben Albiban született, a délnyugat-franciaországi
arisztokrácia egyik legjelentősebb családjában. Szülei első
unokatestvérek voltak, a rokoni körben való házasodás korábban is előfordult már a családban, és a genetika fellázadt
Henri fogantatásánál. Kisgyermekkorában még szépen fejlődött, bár mindig is rendkívül vézna gyermek volt. Élénksége
kárpótolta testi hiányosságait, minden csínytevésben részt
vett. Azonban egyre jobban lemaradt kortársaitól, amit fokozott, hogy két egymást követő évben eltörte egyik, majd
másik combcsontját is, és a lábai ezután már nem nőttek.
Törzse még erősödött, de mindössze 152 cm magas lett.
A műteremben készült fotón jól látható kicsinysége. Édesapja ezt soha nem tudta elfogadni, feleségével megromlott a
kapcsolatuk, és Henrit édesanyja nevelte fel, amikor kellett
kúrálta, kezeltette.
1872-től Párizsban tanult, ahol édesanyjával béreltek egy
házat. A hosszú gyógykezelések egyik fontos programja lett
a rajzolás és festés. Eleinte főleg lovakat festett, amelyek szeretetét édesapjától örökölte. Az érettségi után már csak ez
irányban képezte magát, Bonnat úr tanítványa lett, aki kiváló művész, elismert portréfestő volt, majd Cormonnál tanult. Nem kímélve magát, rengeteget festett. Jól érezte magát a Montmartre-on, rabul ejtette a környék, és édesanyja
megdöbbenésére bejelentette, hogy odaköltözik. Húszéves
volt ekkor.
Testi adottságait kiválóan kompenzálta sajátos humorával
és öniróniájával. Sajnálatot, szánakozást senkitől sem tűrt el.

A Montmartre lett az ő világa, ahol hamarosan nagyon sokan ismerték sétapálcás, kacsázó járású alakját. Mesterei is
elismerték már egyéni látásmódját a festészetben. Életmódja
azonban önpusztító volt, alkoholizmusa és a bordélyházak
életvitelszerű látogatása alaposan kikezdte egészségét. Éjjel a
kabarékat, lokálokat, bordélyházakat járta, nappal pedig rengeteget dolgozva festette meg az éjszaka jól és kevésbé ismert
alakjait.
1899-ben már alkoholmérgezésben szenvedett, hallucinációk gyötörték, és ekkor szánta el magát, hogy elvonókúrára
megy. Utána egy évig tartotta magát, de Párizsba visszatérve,
újra el kezdett inni, és részben le is bénult. Édesanyja birtokára vitette magát Malroméba, ahol már nem tudtak rajta segíteni, 36 évesen halt meg.
Susán Janka

Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány pályázatot hirdet

„Virágos Matrica” néven
Az alapítvány 2015-ben ismét jutalmazni szeretné azon paksi
családi házakat, melyek környezete virágos, tiszta és rendezett.
A házak tulajdonosai elismerésül egy „Virágos Matricát” kapnak, amit kiragaszthatnak postaládájukra.
A program célja hogy, megtalálják a legszebb emblémát,
mely jelképe lehet a „Virágos Matrica” programnak.
Pályázhatnak általános iskolák felső tagozatos tanulói és középiskolás tanulók. Pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
75/ 510-413 vagy 75/ 510-414 telefonszámon.
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Fotó: vendegvaro.utazo.com

A Királynék városa: Veszprém

,,István, Gizella ősi vártán,
mögöttük völgyhíd: kőszivárvány.
Bakony szeléből – álmodni se mernéd –
arany harangszó hímez, misekelmét.
Itt a domb a völgybe, völgy a dombra,
kis utcák szöknek kővadonba.
Tágas terek sikátorok felett,
földszintbe fúl hegymászó emelet.
Fűzsuttogás a locska Séden.”
(Kemény Géza: Veszprémi anziksz - részlet)

Veszprém, a Dunántúl egyik ékessége,
már az időszámításunk előtti évezredekben
is lakott település volt. Kedvező fekvése és
elhelyezkedése már a korai embert is letelepedésre bírta.
A völgyek és sziklafalak mentén elhelyezkedő város három kistáj találkozásánál
fekszik: északnyugatról a Bakony hegy vonulata, délről a Balaton-felvidék, keletről a
Mezőföld határolja.
A megyeszékhely nevezetességei közt
szerepel vára, melynek építése a 9–10. századra tehető, és amelynek tömbjében mesés
szépségű barokk paloták helyezkednek el.
A várat a császáriak az 1700-as évek elején
felrobbantották, így a barokk palotákat már
csak az egykori várfal szegélyezi. Itt található a 14. században épült neoromán stílusú Szent Mihály-székesegyház is, amelynek
helyén már a 10. században is templom állhatott. Alapítása I. (Szent) István király feleségéhez, Gizella királynéhoz köthető. A mai
székesegyház a Veszprémi Érsekség főszékesegyháza.
A tatár támadások Veszprémet sem kímélték, a várost feldúló seregek a várat is

megrongálták, amit aztán újból és újból felújítottak, kijavítottak egészen a már említett
1700-as évek elejéig, amikor az osztrák hatalom egy robbantással végérvényesen megszüntette az egykori erősséget.
Kirándulásunk alkalmával érdemes
megtekinteni a várnegyedben található 13.
században épült gótikus jegyeket viselő Gizella-kápolnát, a barokk stílusú Érseki Palotát és Szentháromság-oszlopot, a Nagypréposti Palotát, a 10. században épített Szent
György-kápolnát, I. (Szent) István király és
Gizella királyné szobrát a várhegyen, az első
világháború halottainak emlékére emelt
Várkaput vagy Hősi kaput, amelynek tornyában ma Vármúzeum működik. A Tűztorony,
valamint galériák és templomok várják a látogatókat és híveket.
Veszprém a várnegyeden kívül még számos látnivalóval várja az érdeklődőket. Többek között megemlíthetjük a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkot, a Szent István
völgyhidat, a megyeházát, a Petőfi Színházat,
a felújított belvárost és a jelentős mennyiségű műtárgyat és dokumentumot őrző Laczkó Dezső Múzeumot.
Az előző számban
megjelent kérdésünkre (Mit ábrázol a kép?) a helyes
válasz:
macskabagoly
Következő feladványunk:
Mit ábrázol a kép?
 Lehmann Katalin

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Kovács Ferenc (1949–2015)
2015. március 20-án, életének 66. évében elhunyt Kovács Ferenc, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1949. október 21-én született
Szombathelyen. 1985. november 18-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2006. december 30-án történő öregségi nyugdíjazásáig az
Üzemviteli Főosztály Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályán dolgozott
ügyeletes műszerész munkakörben.
Búcsúztatója 2015. április 3-án, Pakson, a Duna-parton volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Szalai Ottó (1933–2015)
2015. március 22-én, 82 éves korában elhunyt Szalai Ottó, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1933. február 16-án született Eszéken.
1983. november 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991.
november 25-én történő nyugdíjazásáig a műszaki vezérigazgató-helyettes területén dolgozott karbantartó lakatosként.
Temetése 2015. április 2-án, a németkéri temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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„Mai nagybányaiak” kiállítás
A Paksi Képtár szervezésében mutatták be a „Mai nagybányaiak” című kiállítást. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Észak-magyarországi Képviselete öt
éve folytatja szervező tevékenységét annak érdekében, hogy a határon túli és az anyaországi magyarság kultúrája mind közelebb kerüljön egymáshoz. Ennek a széles körű
munkának egy fontos szelete a képzőművészeti kiállítások szervezése mind Erdélyben,
mind pedig idehaza.
Legutóbbi akciójuk a „Mai nagybányaiak” című kiállítás megszervezése és bemutatása volt az elmúlt év decemberében. A kiállítási anyag hét nagybányai magyar képzőművész munkáiból válogat (Bitay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Győri Kinga, Kovács
Bertalan, Les Pál és Kása Dávid). Az összeállítást még 2014 júniusában az Újpesti Kulturális Központ készítette egy, a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott program keretei
között. Miután ennek a munkának is részese volt az EMKE-képviselet, természetes volt,
hogy Sárospatakon is bemutatják az összeállított anyagot.
Az előkészítés során a paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tudta fogadni a kiállítást. Az V. Paksi Tavaszi Összművészeti Fesztivál keretei közé sikerült beilleszteni a
programot, a kiállítást április 14-én nyitották meg. A megnyitón Bordás István, a sárospataki képtár vezetője ajánlotta a közönség figyelmébe a válogatást.
Wollner Pál

Új turisztikai attrakció
Egyedülálló panoráma várja a túrázókat Szekszárdon: ünnepélyesen átadták a Gemenc Zrt. új
turisztikai attrakcióját, a csodálatos panorámát
kínáló Bati-kereszt kilátót.
Az avatószalagot Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára, Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere és Csonka Tibor, a Gemenc Zrt.
vezérigazgatója vágta át.
Csonka Tibor kiemelte, a Gemenc Zrt. évtizedes munkával, tervszerű turisztikai fejlesztéseket hajt végre a térségben. Állami tulajdonú
társaságként igyekeznek minden, a területükhöz tartozó település környékén kikapcsolódási lehetőségeket, ökoturisztikai értékeket nyújtani Szekszárdtól Bajáig,
Keselyűstől Karapancsáig. Hozzátette: az erdőgazdaság felelősen gondolkodik a
társadalomról, a közjólétről és a természetvédelmi szemléletformálásról. A kilátó egyedülálló turisztikai attrakció abban a tekintetben, hogy olyan nézőpontból
mutatja be a híres szekszárdi borvidéket, ahonnan korábban nem lehetett megcsodálni ezt a gyönyörű tájat.
A teljes beruházást – a kilátót és a mellette található erdei kirándulóhelyet, ahol
parkoló, fedett pihenő és tűzrakó hely is várja a turistákat – 32,5 millió forintból
valósította meg a Gemenc Zrt. A beruházáshoz szükséges összegből 26,5 millió forintot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozott meg.
A kilátó a Szekszárdi-dombság északi részén, annak egyik legmagasabb pontján, a Dél-dunántúli Kéktúra, a Magyar Zarándokút és a Mária-út közelében épült
fel. Szekszárdtól nyugatra terül el az a közel 570 hektáros sötétvölgyi erdő, ahol felállították a rétegelt-ragasztott faelemekből készült kilátót. A 280 méter tengerszint
feletti magasságban épült turisztikai létesítmény padlószintje 15 méter magasan
helyezkedik el. A teljes magassága mintegy 20 méter, és egyszerre akár 20 fő befogadására alkalmas.
A Gemenc Zrt. az elmúlt években több pihenőhelyet, forrásfoglalást és erdei játszóhelyet magába foglaló kirándulóerdőt alakított ki a környéken. A szekszárdiak
nagyon kedvelik ezt a kirándulócélpontot, ezért határozott úgy az erdőgazdaság,
hogy létrehozza a környék legjelentősebb közjóléti fejlesztését, a Bati-kereszt kilátót.
Szintén ősszel vehette birtokba a nagyközönség a Gemenci-erdő északi
kapuját, a Keselyűsi Fogadóépületet, a Sió-holtág mellett épült új madármegfigyelő tornyot, valamint a Keselyűsi tanösvényt is. Mindezek előzményeként
2014 tavaszán megnyílt a pörbölyi Ökoturisztikai Központ „Gemenc kincsei
– Élet az ártéri erdőben” című interaktív állandó tárlata, ahol élményszerű, az
információk befogadását audiovizuális elemekkel segítő korszerű kiállítással
találkozhatnak az érdeklődők. A fejlesztéseknek köszönhetően Nagyrezétben
elkészült a Méhészeti Gyűjtemény, amelyet az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület elismert méhészeti bemutatóhellyé nyilvánított. Lassiban megújult,
kibővült és érdekesebbé vált a Halászati Kiállítás. Malomtelelőnél pedig elkészült a Molnárka tanösvény, ahol játékos és érdekes formában ismerkedhetnek
meg a legkisebbek a gemenci ártér csodálatos állataival, egyedi növénytársulásaival, meseszerű gombáival, misztikus történelmével.
A Bati-kereszt kilátóhoz a Béla térről a Bartina utcába fordulva, majd a Remete utcán végighaladva, a Kápolna térre érve, a Kerékhegyen át Sötétvölgy
irányába haladva juthatnak el.
Wollner Pál

Fotó: Wollner Pál

Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit
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Babahírek
A nevem Lisztmajer Botond. Pécsen születtem 2015. április 9-én, 1 óra 53
perckor. Születéskori súlyom 3020 gramm, hosszúságom 50 centiméter volt.
Első gyermek, valamint az első unoka is vagyok a családban, már nagyon várták érkezésemet. A szüleim szerint kis csillag vagyok, aki beragyogja az egész
család életét. Amikor ébren vagyok, túláradó érdeklődéssel figyelem környezetemet. Az étvágyam nem ismer határokat. Apukám, Lisztmajer Balázs, az
Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon karbantartási műszaki ellenőrként
dolgozik. Anyukám, Pólya Zsófia, itthon foglalkozik velem.
Forster Emmának hívnak, és 2015. március 5-én, Pécsen jöttem a világra. Súlyom születésemkor 3180 gramm volt, hosszúságom pedig 48 centiméter.
Két éven belül negyedik gyermekként érkeztem a családba. Tesóim: Kolos,
Csanád és Janó nagyon szeretnek engem. Nagyon jó kisbaba vagyok, sokat
eszem, és teli pocival jókat tudok aludni. Apukám, Forster János, a Turbina
és Forgógép Karbantartó Osztályon karbantartó lakatosként dolgozik. Anyukám, Forster-Gódor Mária Lilla, főállásban velünk foglalkozik.
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Mi illik?

Keresd Kincskereső kiskönyvünket, és nyerj hosszúhétvégét!
ERZSÉBET NAGY SZÁLLODA - a belépés ingyenes!
További információk: +36/75 530 600

ző látogatóknak is egyaránt. Így voltam
ezzel én is mindaddig, míg egyik nap
meg nem láttam a Kápolna utcában egy
vandál pusztítás áldozatának esett facsemetét. Megdöbbentett és egyben elszomorított a látványa. Képtelen vagyok
elmenni szó nélkül e károkozás mellett.
Elképzelni sem tudom, mit érezhet az,
aki ilyet tesz! Mit árthatott neki ez a
növény? Vajon jobban érzi magát attól,
hogy félbetörte? Vagy netán így jobban
tetszik neki? Nem tudom. Csak reménykedem, hogy több áldozata nem lesz!

Kovács Andrásné

Feil József könyvbemutatója

Komondor az erőműben

Telt ház volt Feil József „Követ az élet” című verseskötetének bemutatóján a
Pákolitz István Városi Könyvtárban. A szerzővel Gutai István beszélgetett. A most
megjelent kiadvány tartalma évek óta a fiók alján hevert, a szerző végül lányai
biztatására döntött kiadása mellett. Feil József, azaz Dodó bácsi szívesen ragad
tollat, ha vadászélményeit, a mezei szorgalom eseményeit, az özvegység szomorúságát, a hit fontosságát, a családi kör örömeit akarja megörökíteni. Kötete
véleményezésére Gutai Istvánt kérte fel. A kiadványba nem került bele összes
költeménye, ezért a folytatáson is gondolkozik.
Wollner Pál

Áprilisban igazi különlegesség érkezett az erőműbe: befutott a Komondor, a minden ízében
magyar, hazai fejlesztésű sugárárnyékolt jármű. A megjelenésében is tiszteletet parancsoló,
gigantikus autó legfőbb rendeltetése a veszélyhelyzeti dolgozók szállítása súlyos baleseti
helyzetben. Utasait a legextrémebb körülmények között is megvédi, akár különféle (nukleáris, biológiai és vegyi) szennyeződések hatásaitól is. Terepjáró képessége alapján felhasználható mindemellett megrongálódott utakon nehéz szállítmányok szállítására, környezeti
mérések biztonságos teljesítésére, sérültek mentésére, kommunikációs rendszerek telepítésére, vagy egyéb speciális feladatokra.
Baleset-elhárítás

Fotó: Torma Dóra

Fotó: Bodajki Ákos

Itt a tavasz, a jó idő! Virágba borultak
a fák, bokrok. Az erőmű területén lévő
virágágyak is ezer színben pompáznak,
jobb kedvre derítve bennünket. De igazán jó érzés ebben a szép időben Paks
utcáin is sétálni, hiszen mindenki csinosítja, virágosítja ablakait, erkélyeit, kertjeit városszerte.
A közterületeken is gyönyörködhetünk a szebbnél szebb virágágyásokban
és újonnan ültetett fákban, bokrokban.
Gondos kezek ápolják, vigyázzák őket,
örömet szerezve nemcsak nekünk, az
itt lakóknak, hanem a városunkba érke-

Fotó: Vincze Bálint

„Ki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet”

