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Átadták a Paksi Atomerőmű
újságírói díjait

Városi
megemlékezés

Amerikai partnerrel működik
együtt az MVM Csoport

A Magyar Sajtó Napja alkalmából Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által közösen szervezett ünnepségen idén is átadták az Atomerőmű által alapított újságírói elismeréseket.

A reformkor törekvéseit felkaroló és
felgyorsító márciusi események a magyar történeti hagyomány jól ismert
részét képezik. Írásunk azoknak a kevésbé vagy egyáltalán nem tudott történések – a teljesség igénye nélküli –
közlésére vállalkozik, amelyek tovább
színesíthetik nemzeti ünnepünkkel
kapcsolatos ismereteinket.
A forradalmat elindító Ifjú Magyarország mozgalom radikális nézetei miatt
kezdetben semmilyen politikai testületre
nem tudott hatást gyakorolni. Az ő napjuk március közepén jött el. A csoportnak helyet adó kávéház az 1840-es években Pilvax (eredetileg Pillwax) Károly
tulajdonában volt, s 1847-től tőle bérelte
a helyet Fillinger János, ezért a korabeli
források egy része szerint a Fillingerbe
jártak Petőfiék.
Március elején az ifjak eredeti elképzelése még az volt, hogy programjukat
12 pontba foglalva, a március 19-i József-napi vásáron tartandó gyűlésen az
országgyűlési reformokat támogató aláírásokat gyűjtenek. A történelem azonban közbeszólt és felgyorsította az eseményeket.
Petőfi naplója szerint a bécsi felkelés
híre felkorbácsolta a pesti fiatalok érzelmeit, ezért a forradalom előtti éjszakán a
költő és felesége azon tanakodtak, hogy
mit tegyenek másnap „mert az határozottan állt előttünk, hogy tenni kell és
mingyárt holnap… …hátha holnapután
már késő lesz!” E részlet is bizonyítja,
hogy a másnapi történések nem előre
szervezett, hanem spontán, egymásra
épülő események voltak.

Folytatás a 2. oldalon

Süli János, Tóth Péterné, Gyöngyösiné Nyul Petra, Hamvas István

Az Urántoll díjat a Paksi Atomerőmű 1992-ben alapította azzal a céllal, hogy elismerésben részesítsen egy, az atomenergia
békés célú alkalmazásáról, a Paksi Atomerőműről hosszú időn
keresztül tényszerű tájékoztatást adó újságírót. Az idei Urántoll
díjazott Tóth Péterné, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 108
éves szaklapja, az Elektrotechnika című folyóirat főszerkesztője
kapta.
Az Atomtoll olvasói díjat az Atomerőmű című lapban tudósítók, közreműködők tevékenységének elismerésére alapították
és 2014-ben adták át első alkalommal. Az Atomtoll díj nyertese
idén Gyöngyösiné Nyul Petra lett, aki az Atomerőmű újság olvasóinak szavazata alapján a munkatársakat bemutató, emberközpontú témájú írásaival járult hozzá a lap olvasottságához
és népszerűségéhez. A díjazott a Paksi Atomerőmű beszerzési
osztályán logisztikai szakértőként dolgozik.LA

A díjazottak bemutatását a 2. oldalon közöljük.


Szállítói Nap 2015

A Paksi Atomerőmű hagyományos
Szállítói Napját február 27-én tartotta.
A rendezvény elsődleges célja, hogy
az atomerőmű első kézből tájékoztassa az üzemi területén rendszeresen
munkát végző vállalkozások vezetőit
az eredményekről, közös feladatokról,
az elvárásokról és a munkavégzéssel
kapcsolatos szabályokról, azok módosulásairól.
Az igazgatók beszámolóival kezdődött a program. Szinger Csaba gazdasági igazgató tájékoztatást adott az
elmúlt év gazdasági eredményeiről,
többek között a villamosenergia-értékesítésről, az adózás előtti eredményről, az üzleti terv teljesítéséről, a szerződéskötések alakulásáról, valamint
megfogalmazta a szállítókkal szembeni elvárásokat.
Pekárik Géza műszaki igazgató ismertette a beruházások műszaki
teljesítését érintő kérdéseket, és kitekintést adott a 2015-ben várható
feladatokról, kiemelve a 15 hónapos
üzemanyag-ciklusra való átállást.

Volent Gábor biztonsági igazgató előadásában beszélt az
üzem nukleáris jellegéhez kapcsolódó
szabályozásokról, a
biztonsági mutatók
alakulásáról és az
előírt, speciális követelményekről, majd a lezajlott nemzetközi
vizsgálatok eredményeiről. Megemlítette
azt is, hogy a munkavégzések helyszíni
ellenőrzéseit tovább szigorítják 2015-ben.
Bognár Péter humán igazgató a képzési rendszerről és a képzettségre vonatkozó
társasági elvárásokról számolt be.
Cziczer János üzemviteli igazgató a
blokkok teljesítménye és a hazai energiatermelésben elért eredmények tükrében
vázolta fel a főjavításokkal és az üzemi
működéssel kapcsolatos tevékenységet,
továbbá felhívta a figyelmet a munkavégzéssel kapcsolatos elvárásokra.
Sok feladat és célkitűzés vár megvalósításra 2015-ben is. Összegezve az előadások üzenetét: az atomerőmű biztonságos
fotó: Wollner Pál

A forradalomról –
kicsit másként

fotó: Wollner Pál

Március 15-én, nemzeti ünnepünk
alkalmából megemlékezést tartottak Pakson a Szent István téren,
majd este a Csengey Dénes Kulturális Központban.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Wollner Pál

Kutatás-fejlesztési
együttműködésről
szóló megállapodást
írt alá február 19-én
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és
az amerikai Electric
Power Research Institute (EPRI) vezetése.
Az együttműködés
nem csupán a Paksi
Atomerőmű hosszú
távú biztonságos üzemeltetéséhez járulHamvas István és
hat hozzá, de fejleszti az
Neil M. Wilmshurst
EPRI tudásbázisát is.
Az EPRI a 2015-ös évre 170 millió dollárt irányzott elő
nukleáris vonatkozású kutatásokra. A fő kutatási területek érintik az öregedéskezelési eljárásokat, a roncsolásmentes anyagvizsgálatokat, az üzemanyag- és berendezésmegbízhatóság növelésének lehetőségeit, a fejlett
nukleáris technológiákat, a kockázat- és biztonságmenedzsmentet, illetve a kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelését.
„Az EPRI eddigi eredményei részleteiben is megismerhetővé válnak számunkra, emellett bekapcsolódhatunk
azokba a jelenleg futó kutatási programokba is, amelyek
az erőmű aktuális kihívásainak való megfelelést leginkább segíthetik. Tagként részt vehetünk a kutatási irányok kijelölésében, és széles körű nemzetközi szakmai
kapcsolatok kiépítésére is lehetőség nyílik.”

Folytatás a 3. oldalon.

működése a társaságnak és szerződéses
partnereinek közös ügye, fontos a szabálykövetés, a működési hatékonyság javítása,
a biztonság szem előtt tartása, a megfelelő
szintű kommunikáció és együttműködés.
Az „MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kiemelt Szállítója” díjat az üzemidő-hos�szabbításban és egyéb műszaki-támogató
projektekben nagy szakmai hozzáértéssel
és elkötelezettséggel végzett tevékenységéért a Trampus és Társa Kft. kapta. A díjat
dr. Trampus Péter ügyvezető és Tóth Károly
irányító mérnök vette át Hamvas Istvántól,
a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójától és
Pekárik Gézától, a Paksi Atomerőmű műszaki igazgatójától.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Az Urántoll 2015. évi díjazottja

Paksi Energetikai
Kerekasztal

Folytatás az előző oldalról.

A forradalomról –
kicsit másként
Petőfi a Nemzeti dal eredeti kezdősorát: „Rajta magyar, hí a
haza!” valószínűleg ekkor változtatta meg Szikra Ferenc joggyakornok tanácsára, hiszen társa véleménye szerint először talpra
kell állítani a magyarságot, és csak utána jöhet a „rajta”.
Az ifjak egyik csoportja március 15-ének reggelén Jókai lakásán vitatta meg a teendőket. Eközben Vasvári Petőfi tőrös botjával
hadonászott, amelyből a penge kirepült, és az egyik ajtófélfába
fúródott. Ezt a jelenlévők égi jelként fogadták, hiszen a tőr Bécs
felé mutatott.
Az egyetemi ifjúság támogatásának megszerzése után a tömeg Landerer Lajos nyomdájához vonult. A tulajdonos korábban
már felkészítette az embereit: „…ha kevesen lesznek az ifjak, és a
nyomdaszemélyzet elbír velük, akkor ki kell verni őket. Ha sokan
lesznek, Isten neki, csinálják meg, amit akarnak!”.
A tulajdonos a tömegtől követelte a cenzor engedélyét, viszont
odasúgta a mellette álló Irinyinek, hogy foglalják le a sajtót, majd
bezáratta magát az irodájába. Csakhogy Petőfi elfelejtette magával vinni a Nemzeti dal kéziratát, ezért papírra kellett vetnie a költeményt, s az időhúzást elkerülendő minden versszakot más-más
nyomdásznak kellett kiszednie.
A Nemzeti Múzeum kertjében, amely pár órával korábban
a szomszédos szénapiacról betévedő marháktól volt hangos, a
közhiedelemmel ellentétben nem hangoztak el Petőfi szájából a
Nemzeti dal sorai.
A pesti városháza elől – a katonaság közeledéséről szóló rémhír hatására – a forradalmárok átvonultak Budára, hogy fegyvert
szerezzenek. Ezen a ponton a forradalom akár tragédiába is torkollhatott volna, hiszen a húszezresre duzzadt tömeg alatt a hajóhíd bármikor széteshetett volna. Táncsics (eredetileg Mihajlo
Stancic) kiszabadítása után a forradalmárok visszatértek Pestre,
ahol a frissen szabadult politikus a Nádor fogadóban, a számára
felajánlott szobában ruhástul az ágyra dőlt, és elaludt.
A Bánk bán esti előadásán Petőfi már nem vett részt. Az estét
feleségével töltötte, és pontosan kilenc hónappal később megszületett a pár Zoltán nevű kisfia.
A költő, a forradalom erőszakmentességére utalva így búcsúzik az eseményektől: „Jó éjszakát szép csecsemő..., téged tiszta
örömkönnyek mostak; és bölcsőd párnái nem hideg, merev holttestek, hanem forró, dobogó szívek.”

Tóth Zoltán Róbert

Tóth Péterné
Az Elektrotechnika folyóirat főszerkesztői feladatainak ellátására 2008ban kapott megbízatást. Korábbi
években is rendszeresen publikált a
lapban, nemcsak a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) rendezvényeiről, hanem egyéb országos
szakmai eseményekről, valamint portrékat, interjúkat készített meghatározó, kiemelkedő személyiségekkel. Írásaiban, tevékenységében
célként tűzte ki: tárgyilagosan, szigorúan szakmai szempontok
és elvárások alapján tájékoztatni az olvasókat.
Az energiaiparban szerzett tapasztalata és ismerete alapján
vallja, hogy a biztonságos magyarországi energiaellátás meghatározója a Paksi Atomerőmű. Mivel a fukushimai baleset után
az atomerőművekkel kapcsolatos bizalom világszerte gyengült, ezért fontosnak tartotta, hogy az Elektrotechnika lap egy
teljes számot szenteljen az atomenergiának, a „Hogyan tovább
atomenergia” címmel annak, hogy miként kell gondolkodni az
atomenergiáról, és az ilyen irányú tájékoztatást a továbbiakban
is szeretné megtenni. Szinte valamennyi lapszámban szó esik
az atomenergiával kapcsolatos hazai és külföldi hírekről, eseményekről.
Szakmai pályaútját a Kábel- és Sodronykötélgyár, majd az
MKM Magyar Kábel Művek határozta meg. Tevékenységét a Kutató-fejlesztő Intézet Gyártmányszerkesztési Osztályán kezdte
mint műszaki rajzoló és szerkesztő. Tudását folyamatosan fejlesztette, így a Külügyminisztérium által meghirdetett kétéves
reklám és propaganda szakmai képzéssel, majd felsőfokú külkereskedelemi áruforgalmi szakon szerzett végzettséget. Több
BME Marketing Mérnöktovábbképzés keretében folyamatosan
bővítette ismeretei. Ezt követően kinevezték a Magyar Kábel
Művek Műszaki Tájékoztató Osztály műszaki informátorának,
majd az MKM Értékesítési Osztályán marketig-PR-vezetői
megbízást kapott. Nyugdíjba vonulását követően a Johnsvill
Kft.-nél lett marketing-PR-vezető, 2008-tól pedig a MEE Elektrotechnika folyóiratának főszerkesztője.
Szerkesztéshez kapcsolódó tevékenységei közt kell említeni többek között a háromnyelvű Gyártmánykatalógus összeállítását és szerkesztését, valamint az ötkötetes Kábel Zsebkönyv
sorozatot, amelyben a III. kötet egy Kábel Szakszótár, amelynek
szerkesztése is a nevéhez fűződik. Ez utóbbi a világon egyedülálló kötet, a 4 és 8 nyelvű résszel. A szakmán belül nemzetközileg keresett kötet. Húsz éven keresztül tervezte, szerkesztette a
Kábelipari Közleményeket, tíz éven át pedig az R&D angol nyelvű kiadványt. Keze alól kerültek ki az Éves jelentések, a háromnyelvű Szerelési Utasítások, egyéb tájékoztató szakanyagok,
és különféle szórólapokat is tervezett, szerkesztett. Mindezek
mellett szakmai folyóiratokban (Műanyag és Gumi, Minőség
és Megbízhatóság, Villamosság stb.) jelentetett meg cikkeket.
Külföldi és belföldi kiállítások teljes körű rendezését és
lebonyolítását végezte. Kollégáival megszervezte az első
Nemzetközi Kábelipari Konferenciát, amelyre a világ minden
részéből érkeztek előadók, résztvevők. Részt vett az MKM
Technikatörténeti Gyűjtemény alapításában, gondozásában
egészen annak bezárásáig, majd közreműködött az Elektrotechnikai Múzeumba és az Országos Levéltárba történő átmentésében.
Nevéhez fűződik a MEE Kiállítási és Propagandabizottság
megalapítása. A Kommunikációs Marketing Bizottságot 16
évig vezette. A MEE centenáriumára plakátokat tervezett és
szerkesztett, valamint a MEE-t bemutató kiadványokat.
Jelenleg is vezetője a Hungexpo Vásári Nagydíj Bizottságnak, a Construma tanácsadó testületi tagja, a Tudományos
Újságíróklub Felügyelő Bizottságának vezetője, a Virtuális Erőműprogram kommunikációs felelőse és az Elektrotechnikai
Múzeum–Alapítvány felügyelő bizottságának 2014-ig elnöke.
Több rangos szakmai díjban részesült, így a Budapestért Elismerő Oklevél, MEE Elismerő Oklevél, Kandó-díj és Bláthy-díj
elismerésekben. LAnna

Gyöngyösiné Nyul Petra
Humán szervező egyetemi
végzettséggel rendelkezik.
A Paksi Atomerőműben
2005. szeptember 1-jén
helyezkedett el. Nagy várakozással érkezett a logisztikai
szervezethez,
ahol az elmúlt évtizedben
főként beszerzés-előkészítési és szállítói értékelési feladatok megoldása várt
rá. Több alkalommal vett részt napi munkájához
kapcsolódó informatikai fejlesztésekben, és folyamatos jelleggel végzi a logisztikai folyamatok modellezési tevékenységét. A beszerzésen megtalálta
számítását, szeret ott dolgozni.
Az Atomerőmű újság szerkesztőségéhez 2007ben csatlakozott, élve a felkínált lehetőséggel,
amely számára nagy kihívást és megtiszteltetést
jelent. Lovászi Zoltánné, az Atomerőmű újság
főszerkesztője szavazott neki elsőként bizalmat,
miután Gyöngyösi Olga, a Dunaszentgyörgyön
működő Szentgyörgyi Hírhozó volt főszerkesztője
és a helyi civilszervezeti élet egyik vezető személyisége Petrát a figyelmébe ajánlotta. Ezután vették fel harmadmagával együtt a szerkesztőségbe.
Az esetek többségében erőműves kollégákkal
készít interjúkat az Osztálytabló című rovat számára. Céges és egyéb rendezvényekről tudósít eseti
vagy rendszeres jelleggel (pl. Szállítói Nap, kiállításmegnyitók, szakmai versenyek). Alkalmanként
a logisztikai területhez kapcsolódó anyagokat is
publikál (pl. a közbeszerzési törvény módosítása,
az osztott anyagértékelés bevezetése kapcsán).
Közel másfél évig a Paksi Atomerőmű társasági rendezvényein műsorvezetőként tevékenykedett Mittler István volt kommunikációs igazgató
megbízásából.
A Paksi Tükörben és a Forró Drót című lapban
is van lehetősége írásai közzétételére.
Amatőr újságíróként több mint egy évtizedig a
lakóhelyén, Dunaszentgyörgyön működő önkormányzati lap szerkesztőségének tagja volt.
Több kiadvány létrejötte is kapcsolódik a nevéhez. Részt vett a PADOSZ megalakulásának 20. évfordulójára kiadott jubileumi brosúra összeállításában. A Paksi Atomerőmű rendészeti szervezetén
belül működő Fegyveres Biztonsági Őrség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából könyvet
szerkesztett. Összeállította az Atomix Kft. 20 éves
történetét, majd az Atomerőmű újságban publikálta a szervezeti egységek bemutatkozó anyagait.
Mindig szívesen tesz eleget a cikkírással,
könyvszerkesztéssel, műsorvezetői, programszervezői tevékenységgel és önkéntes munkával kapcsolatos felkéréseknek, hogy ezzel is a közösség
javát szolgálhassa.
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán
folytat tanulmányokat.
Számára az írás felszabadító alkotói munka.
Az olvasóknak olyat szeretne adni, amiben meglátják a szépet, az értéket, ami felkelti az érdeklődésüket. Amikor tollat ragad, két osztályfőnökének és két munkahelyi vezetőjének intelmei
lebegnek a szeme előtt, hogy stílusa könnyed és
kedvelhető legyen.
Büszke arra, hogy a Paksi Atomerőműben dolgozik és az üzemi lapban megjelenő írásaival a
társaság hírnevét öregbítheti.
Beri

fotó: Wollner Pál
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Gyermekkorom első boldog emlékei közé tartozik, amikor
dédapám, nagyapám történeteit, családi beszélgetéseit hallgathattam tágra nyílt szemmel édesanyám öléből. Hasonló
érzés fogott el, amikor spontán folyamat kapcsán, a nyugdíjba
vonult energetikai felső vezetők jönnek össze Pakson, a művelődési házban negyedévente, kéthavonta egy-egy alkalmas
hétfő estén.Furcsa módon nem a múlt, hanem az energetika
jövője az előadások, beszélgetések témája. Ennek a még alakulóban lévő civilszervezetnek motorja Hetzmann Albert, de
szinte állandó résztvevője Pónya József, Bogáncs János és még
jó néhányan. Eddig négy alkalommal volt Pakson, háromszor
Szekszárdon, mert ott is mutatkozott érdeklődés – mindegyik
nyilvános, de eddig csak az ismerősök közt terjedt a híre.
„A mindennapi energiánk – a jövő energetikája” c. előadás első
részének első harmadát követhették a megjelentek február
2-án. A nagy ívű előadás káprázatos szépségű első diái a föld
fényszennyezését mutatták, ahogy besötétedik, üzembe kerül
a civilizációt jelentő közvilágítás. Kiderül, hogy mennyi elektromos energia szükséges ehhez és a többi villamos árammal működő háztartási eszközhöz, berendezéshez – nem is beszélve
az ipari igényekről.
Gyulai

Az Atomtoll
olvasói díj nyertese
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A Paksi Atomerőműben jártak február 19-én a TVEL vezetőségének tagjai.

Február 25-én a Készenléti Rendőrség biztonságtechnikai
alosztályának munkatársai tettek látogatást a Paksi Atomerőműben.
Dr. Dán Károly
ENSZ-nagykövet
március 6-án érkezett látogatásra
az erőműbe.

Folytatás az 1. oldalról.

Amerikai partnerrel működik
együtt az MVM Csoport
„A megállapodás mindenképpen fontos lépést jelent az atomerőmű biztonságának és működési hatékonyságának további
javítása terén, ugyanakkor az EPRI szakmai potenciálját is növeljük a kiváló hazai szakembereink megjelenésével az egyes
fejlesztési területeken” – mondta Pekárik Géza, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója.
Az EPRI éves szinten 350 jelentést készít nukleáris témákban, tehát hatalmas tudásbázist biztosít tagjai részére. A Paksi
Atomerőmű ebből a tudásbázisból merítve fontos jó gyakorlatokat építhet be saját működésébe. A mindennapi munka
során az EPRI tagjai egy online „műszerfalon” keresztül férhetnek hozzá az információkhoz, de ugyanezen a felületen tudnak
kommunikálni más szakmabeliekkel is a szervezeten belül.
Az EPRI képviseletében Neil M. Wilmshurst alelnök mutatott rá a megállapodás kölcsönös hasznaira: „A világ atomerőműveinek 80%-ával kapcsolatban vagyunk. Ez az új együttműködés növeli a VVER-erőművekkel kapcsolatos tudásunkat és
tapasztalatunkat. A munkák fókusza az atomerőművek biztonságos, gazdaságos üzemeltetésén van, ezért biztosak vagyunk
benne, hogy Paks hosszú távú biztonságos üzemeltetéséhez is
hozzá tudunk járulni.”
Az 1972-ben az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott
EPRI független, nonprofit szervezet, amely azzal a céllal jött
létre, hogy a villamosenergia-ipar kihívásaira megoldásokat
találjon. Tevékenysége az iparág szinte minden területét átfogja, tevékenysége mára már harmincnál is több országra
terjed ki. Az EPRI összekötő kapocsnak tekinti magát az alapszintű K+F-tevékenység és a piacképes technológiai fejlesztések között: rövid és hosszú távú kutatási programok alapján
kidolgozott megoldásokat kínál a villamosenergia-iparnak és a
fogyasztóknak egyaránt.
A nukleáris szektor vonatkozásában elsődleges céljuknak tekintik a meglevő atomerőművek biztonságának és kihasználtságának maximalizálását, lehetővé kívánják tenni a fejlettebb
atomerőművek építését, és támogatni kívánják a nukleáris alapú villamosenergia-termelés hosszú távú fenntarthatóságát.

A C15 projekt – 15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetése
2015-ben a Paksi Atomerőmű
legjelentősebb küszöbön álló
fejlesztése a 4,7%-os átlagdúsítású gadolínium tartalmú
üzemanyag kazetta, valamint az
alkalmazásával megvalósítható
15 hónapos üzemeltetési ciklus
Czibula Mihály
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 egyes részeiben Czibula Mihály
kiemelt projektvezető segítségével járjuk körül a
téma legfontosabb aspektusait.
– Mit takar a 15 hónapos üzemeltetési ciklus? Hogyan foglalnád össze ennek lényegét, illetve jelentőségét?
– A fűtőelem-átrakás a blokki rendszerek szétszerelésével jár. Bár az elsődleges cél a friss kazetták
berakása, valamint a kiégett üzemanyag kirakása
a reaktorból, ilyenkor nyílik lehetőség az ellenőrző
vizsgálatok végrehajtására és a berendezések karbantartására is. A jelenlegi üzemelés 12 hónapos ciklusokban zajlik, azaz nagyjából 11 hónapnyi üzem után
szétszerelik a reaktort és a berendezések egy részét.
Megtörténnek a karbantartások, az időszakos ellenőrzések, a fűtőelem átrakás, majd visszaindul a blokk.
A 15 hónapos ciklus bevezetése azt jelenti, hogy a reaktor szétszerelése 14 hónapnyi üzem után történik
az eddigi 11 hónap helyett. Az üzemelési ciklusok 3
hónapos meghosszabbításáról van tehát szó.
– Milyen előnyei vannak a kampányhosszabbításnak?
– A hosszabb kampányoknak és a ritkább karbantartási időszakoknak három fő területen is pozitív
fotó: Bodajki Ákos

fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

hatásuk van: a biztonság – sugár- és munkavédelem,
nukleáris biztonság – területén, a radioaktív hulladékok csökkenése kapcsán, és a termelés maximálás
szempontjából. A C15 projekt tehát rendkívül fontos
eleme az atomerőmű folyamatos fejlesztésére, működésének modernizációjára irányuló stratégiai törekvésnek.
– Távirati stílusban mely jellegzetes részeit, hozadékait emelnéd ki a szóban forgó fejlesztés megvalósításának?
– A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése
rendkívül komplex feladat, amely valóban nagyon
sokféle összefüggést, részfeladatot, figyelembe veendő szempontot ölel fel. Megemlíthetem itt egyebek
mellett a Paksi Atomerőmű nemzetgazdasági szerepét és a stratégiáját, a hosszabb kampányból származó előnyök feltárását és kiértékelését, az üzemanyaggal szemben támasztott, az atomerőmű tervezési
sajátosságaiból, valamint a 15 hónapos üzemeltetési
ciklusból fakadó követelményeket, az ehhez kapcsolódó innovációt, a ciklushosszabbítás bevezetésének
műszaki, reaktorfizikai megalapozását, valamint a
hatósági (környezetvédelmi, nukleáris biztonsági) engedélyeztetést. Folytatva a felsorolást természetesen
említeni kell a nemzetközi példákat és tapasztalatokat, a bevezetéssel kapcsolatos közvetlen feladatokat,
azok ütemezését, valamint a megvalósulás nyomán
az erőmű különböző tevékenységeiben generálódó
változásokat, a feladatok végrehajtásában közreműködő céges, hazai és nemzetközi szakmai hátteret, és
végül, de nem utolsósorban – és a sort távolról sem
kimerítve – az eredmények alkalmazásán keresztül
történő hozzájárulást a magyarországi természettudományos képzés magas szinten tartásához.
(A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésének
főbb feladatait folytatólagosan mutatjuk be a következő lapszámokban.)
	
Prancz Zoltán

Paks–Bohunice szakmai találkozó
Szakmai találkozót tartottak a bohunicei és a
paksi erőmű szakemberei február 3–5. között.
A program első napján a vendégek megtekintették
a Karbantartó Gyakorló Központot, és erőmű-látogatáson vettek részt, amelyet egy plenáris nap
követett, ahol sok aktuális műszaki témát érintő előadás hangzott el. A program zárónapján az
érintett témák részletes konzultációjára került sor
kisebb szakértői csoportokban.
Közvetlen előzménye a rendezvénynek egy
2014. februárban megrendezett szakmai látogatás
volt, amit Bohunicében rendeztek a WANO szervezésében. Az informatív, jó szakmai légkörben
lezajlott eszmecsere során merült fel, hogy szükséges lenne az együttműködést a finn-magyar
szakmai kapcsolatokhoz hasonlóan rendszeres
éves találkozókká bővíteni. A paksi találkozóról
Tarnóy László, a program koordinátora adott tájékoztatást:
• A szlovák partner kérésére áttekintettük a primer körben blokkindításkor végzett nagytesztek (132 bar-os primer köri tömörségpróba és
az 51 bar-os gőzfejlesztő-tömörségpróba) gyakorlatát.
• Ismertettük a biztonsági rendszerek elemeinek
üzem közbeni karbantartásának paksi stratégiáját.

• Konzultáltunk a reaktorszerelés műveleteiről, a
tevékenységek ütemezéséről, valamint az átrakómedence dekontaminálásának kérdésköréről.
• Röviden áttekintettük a blokkindítási tesztek lépéseit a két erőműben.
• A bohunicei partnertől részletes tájékoztatást
kaptunk a főjavítási és az üzem közbeni munkák tervezéséről és irányításáról.
A rendezvény nyitott, szakmai légkörben zajlott,
számos hasznosítható információ hangzott el.
A program bohunicei szakmai látogatói Pavol Dubovský műszaki igazgató, Dušan Bajzík karbantartás-vezető, Tibor Pompos karbantartás-tervező
mérnök, Ľuboš Bínovský rendszermérnök, Juraj
Margitfalvi ügyeletes mérnök, Julius Gajarský, a
WANO Moszkvai Központjának bohunicei képviselője voltak. A záró megállapítás az volt, hogy
feladataink, szakmai kihívásaink, a kezelendő
műszaki problémák nagy hasonlóságot mutatnak,
mivel a blokkjaink felépítése és üzembe lépésük
ideje jó közelítéssel megegyezik.
Bár rendkívül rövid idő állt rendelkezésre, számos területen hasznosítható információkat osztottak meg egymással a résztvevők. A rendszeres konzultáció szükségességét jelzi, hogy a szeminárium
lezárását követően több szakterületről érkeztek további, megbeszélést igénylő témák.
OrbánO

4

2015. március

Kormányhivatal-vezetők az atomerőműben

Vietnami szakemberek a vegyészeten

A Tolna Megyei Kormányhivatal és az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. között
hosszú évek óta fennálló partneri kapcsolat jegyében tartottak üzemlátogatással egybekötött megbeszélést március 11-én a kormányhivatalok vezetői
Pakson, az atomerőmű Tájékoztató és
Látogatóközpontjában.
A rendezvényen dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért
felelős államtitkára, dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott,
és Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a
vendégeket, akik részletes előadás során
ismerhették meg az atomerőmű tevékenységét. A tájékoztató bemutatta a Paksi Atomerőmű biztonságos működését, a
hazai ellátásban betöltött meghatározó
szerepét és társadalmi elfogadottságát is.
A Paksi Atomerőmű a folyamatos fejlesztések eredményeként ma már egy
teljes generációval modernebb az át-

adás kori állapotánál, bármelyik európai
nukleáris termelő-egységgel felveszi a
versenyt. A legolcsóbb áramot előállító,
a hazai villamosenergia-termelés több
mint felét biztosító Paksi Atomerőmű
meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonság szavatolásában és a fogyasztói
árak megfizethető szinten tartásában.
Az atomerőmű üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül működik: a négy paksi
blokk évente kétmillió ember oxigénszükségletét, vagyis a magyar erdők éves
oxigéntermelését takarítja meg.
A tájékoztatót követően a kormánymegbízottak testközelből is megismerhették a létesítményt és az itt folyó
munkát: üzemlátogatás keretében megtekintették a 4. blokkot, majd az Európában egyedülálló Karbantartó és Gyakorló
Központot, ahol információt kaptak azon
módszerekről, amelyek garanciát jelentenek a Paksi Atomerőmű további biztonságos működésére.

fotók: Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

Vietnami szakemberek számára szerveztek szakmai programokat február 9–27.
között a vegyészeten,
ahol a fő szervezők
Baradlai Pál és dr.
Nényei Árpád voltak.
Az elméleti képzés
két témában (radioaktívhulladék-kezelés, dekontaminálás) három héten át tartott, helyszíni szakmai gyakorlattal kiegészítve. A program folyamán az egyéni feladataik végzése mellett
megismerkedtek a radioaktívhulladék-kezelési technológiával,
a primer és szekunder köri vegyészeti mérésekkel, az analitikai laboratóriumok, a vízelőkészítés és dekontaminálás tevékenységeivel. Majd az utolsó héten szakmai látogatást tettek a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelyén, Bátaapátiban.

Orbán Ottilia

A vietnami szakemberek az Atomerőmű újsággal is megismerkedhettek,
hisz Orbán Ottilia kolléganőnk, aki az újság szerkesztőbizottsági tagja,
részletesen bemutatta a lapot a külföldi szakembereknek

Átadták az Ezüstkártya díjakat
Ünnepélyes keretek között
az Erzsébet Nagy Szállodában február 18-án Volent
Gábor biztonsági igazgató
adta át az elismeréseket a
díjazottaknak.
A tavalyi év második felében
beérkezett javaslatok alapján
a biztonságtudatosság növelése érdekében tett aktív munkájuk tiszteletéül ünnepélyes keretek között vette át az Ezüstkártya díjat Bíró József (ÜVIG),
Kiss Zoltán (KAIG), Lisztmajer Ádám (ÜVIG), Mácsai Zoltán
(BIG), Makai Róbert Tamás (KAIG), Polgár László (KAIG),
Szabó János (KAIG) és Szentkirályi László (KAIG).
A biztonsági kultúra programon belül a motivációs program célja a biztonsági színvonal további javítása, ösztönözve a
munkavállalókat a példaértékű biztonságközpontú viselkedés
és gondolkodásmód alkalmazására. Ez a program az idei évben
is folytatódik, a jelöléseket június 30-ig lehet eljuttatni a Biztonsági Igazgatóság titkárságára.
Laszlóczki Ivetta

A tavalyi évhez hasonlóan a Paksi Atomerőmű munkatársai idén is csatlakoztak ahhoz
a jótékony akcióhoz, amely az MVM Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának javaslatára
indult az MVM Csoport társaságai számára. Az akció a Szemem Fénye Alapítványhoz
köthető, és célja, hogy a jóérzésű résztvevők egy piros ruhadarab vagy piros kiegészítő
viselésével kifejezzék együttérzésüket a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és azok családjaik iránt. A Paksi Atomerőműben a kezdeményezésre 109 090 forint adomány gyűlt össze.
Az adomány újfent a pécsi intézmény számára nyújt segítséget. A Szemem Fénye Alapítvány azzal a céllal hozta létre a Dóri Házat 2010-ben, hogy segítséget adjon és támaszt nyújtson a beteg gyermekek szülei számára, egy időre térítésmentesen átvállalják
a beteg gyermek gondozását. A szülők, akik a csalódottság és kimerültség ellenére sokszor ember feletti erővel küzdenek, örömmel veszik a hozzáértők áldozatkész munkáját,
Sipos-Szabó Csilla
a mentesítő ellátást.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: László Orsolya

Öltözz pirosba!

Balról jobbra: Lisztmajer Ádám, Szentkirályi László, Kiss Zoltán, Volent Gábor,
Mácsai Zoltán, Polgár László, Makai Róbert Tamás.
A díjátadón nem tudott megjelenni Bíró József
és Szabó János, akik későbbi időpontban vették át az Ezüstkártyákat.
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A 2014. év Kiemelt Szállítója
a Trampus és Társa Kft.

fotó: Wollner Pál

A Trampus és Társa Kft. nagy szerepet vállalt az erőmű üzemidő-hosszabbítási projektjének munkájában, amelyből ki kell
emelni az üzemidő-hosszabbítási engedélykérelmet megalapozó dokumentáció
szuperkontroll-tevékenységében végzett
munkáját. Részt vett a gépész, a vegyész,
az anyagvizsgáló, a reaktor- és az építész-szakértői testületek támogatásában.
Dr. Trampus Péter személyesen vezette a
Reaktor Szakértői Testületet, és tagja volt
az Anyagvizsgálati Szakértői Testületnek
is. A Trampus és Társa Kft. (a társ: Ördögh
Miklós) műszaki támogató tevékenységével a hazai műszaki, tudományos élet meghatározó képviselőinek bevonásával jelentős
mértékben hozzájárult az üzemidő-hosszabbítás sikeres engedélyezéséhez, valamint a
projekt széles szakmai közvélemény általi elfogadtatásához. Ők nyerték el a 15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetését célzó kiemelt projekt műszaki szakértői tevékenységre
vonatkozó feladatait is. A Trampus és Társa Kft. kiemelkedő teljesítményt nyújtott továbbá a Végleges Biztonsági Jelentés évenkénti aktualizálása során is.
A szerződéses partner munkáját magas szakmai hozzáértéssel, alapossággal, kiemelkedő megbízhatósággal végzi, munkájának szakmai színvonalát, elkötelezettségét példaértékűnek tartjuk – hangzott el a méltató beszédben.
Dr. Trampus Péter elmondta, a jelentősebb ipari létesítmények, így különösen az
atomerőművek sajátossága, hogy a tervezői feladatok részeként vagy azokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap a biztonságos üzemeltetés és annak megalapozása,
illetve utóbbi esetben a nukleáris biztonsági követelmények mindenkori igazolása.
A folyamatok három meghatározó szereplője – az Engedélyes, a Tervező és a Hatóság – mellett egyre erősödő igény mutatkozott az egyes szervezetek tevékenységeinek
kiszolgálását és egymással való együttműködését támogató mérnökszolgálati és szakértői feladatok ellátása iránt.
Ezen igény felismerése mentén a Trampus és Társa Kft. megalakulásának alapvető
célja olyan, a tervezési és kivitelezési tevékenységet folytató szervezetektől független szakértői szervezet létrehozása volt, amely az említett mérnökszolgáltatást, illetve szakértői feladatokat kiemelkedő színvonalon és hosszú távon biztosítani tudja a
megrendelő, így legfőképpen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára.
Célkitűzéseiknek megfelelően küldetésüknek tekintik a hazai hatósági intézmények és így kiemelten az Országos Atomenergia Hivatal hatáskörébe tartozó nukleáris biztonsági engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó mérnökszolgálati, szakértői
feladatok teljes körű ellátását is.
Szervezetük, illetve működésük alapját személyi állományuk meghatározó tagjai
biztosítják, egyrészt olyan személyek, akik részt vettek a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok végrehajtásában és szervezésében, valamint az üzemidő-hosszabbítás tervezői tevékenységeinek
meghatározásában és felülvizsgálatában. Másrészt azok, akik számos, a nukleáris létesítmények biztonságát megalapozó alapdokumentumok kidolgozásában szereztek
több évtizedes tapasztalatokat.
A 2014. évre vonatkozó Kiemelt Szállító díj megítélése nagy jelentőséggel bír
a Kft. életében. Mindamellett, hogy megerősíti őket abban a hitükben, hogy a cég
alapításakor megfogalmazott céljaik helyesek voltak, egyben azt is jelenti, hogy az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelten elismerte tevékenységüket.
Az elismerés egyben arra is ösztönözi a céget, hogy a jövőben tovább erősítsék,
fejlesszék mérnökszolgálati tevékenységeiket oly módon, hogy az mind az atomerőmű, mind a feladatok végrehajtásában velük együttműködő partnereik megelégedésére szolgáljanak.
Személyes bemutatkozást is kértem dr. Trampus Pétertől:
– Budapesten születtem 1947-ben. 33 éves nukleáris múlttal, gyakorlattal rendelkezem, ebből az első tizenötöt a Paksi Atomerőműben töltöttem. 1982-től 1996-ig anyagvizsgálati osztályvezetőként, majd vezérigazgatói törzsvezetőként és levezetésképpen
projektvezetőként dolgoztam, egy NAÜ által szponzorált projektnek voltam a szakmai
vezetője. 1996-tól 2003-ig a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél
dolgoztam, ahol elsősorban az üzemelő atomerőművek mérnöki problémáival foglalkoztam. Ezt követően vendégkutató voltam az Európai Bizottság Egyesített Kutató
Központjának Energia Intézetében, Pettenben, ahol a csatlakozó országok nukleáris
létesítményei biztonságának vizsgálata volt a feladatom. 2005-től a korábbi mérnöki
irodámat vezetem. E mellett a felsőoktatásban is részt veszek, oktatást vállaltam 2008tól a Debreceni Egyetemen, 2011-től a Dunaújvárosi Főiskolán vagyok egyetemi tanár.
További munkájukhoz és társaságaink közötti együttműködéshez sok sikert kívánunk!
Wollner Pál

Elismerések a Szállítói Napon

– A Szállítói Nap eseményét szeretném felhasználni arra, hogy elismerésben részesítsem azokat a külső cégeknél dolgozó munkavállalókat, akik példamutató munkájukkal, szakmai hozzáértésükkel és magatartásukkal hozzájárultak az atomerőmű biztonságos üzemeltetéséhez, valamint a biztonsági kultúránk fejlesztéséhez – mondta
Cziczer János a Szállítói Nap eseményéhez kapcsolódóan. – Ez nemcsak az erőmű
számára fontos és jelentős, hanem az adott külső szervezeti egységnek is magasabb
szintre emeli az elfogadottságát. Elismerésben, dicséretben részesül Hanol József
(Ovit Zrt.) 35 éve, Böcz Ferenc (Ovit Zrt.) 30 éve, Katona Sándor (Kópis és Társa Kft.) 17
éve, Kiss László (Kópis és Társa Kft.) 14 éve, Máté Péter (Pakett Kft.) 18 éve, Jónás Zoltán
(Pakett Kft.) 34 éve, Bálint István (Közgép Zrt.) 32 éve, és Pákolicz Zsolt (Partner Kft.) 29
éve az erőmű területén dolgozó munkatárs. Megköszönöm eddigi munkájukat, és kérem, hogy a továbbiakban is járuljanak hozzá az atomerőmű biztonsági kultúrájának
építéséhez. Megkérem a cégek vezetőit, illetve képviselőit, hogy továbbítsák elismerésünket munkavállalóik felé. A jövőben is szeretnénk elismerni azokat az embereket
és munkájukat, akik példaértékként állnak mások előtt. Ehhez kérem az önök támogatását, hogy az együttes munkánk eredményeként a biztonsági kultúránk növekedjen.
– hangsúlyozta Cziczer János üzemviteli igazgató.
Hanol József: 1980-ban
kezdett dolgozni az erőműben, a 22-es ÁÉV-nél.
Később a Vérteshez, majd
a Schneider Electrichez és
végül az OVIT Zrt.-hez került, ahol jelenleg is dolgozik. Mindvégig
lakatos-hegesztőként dolgozott, nagyrészt
az ellenőrzött zónában. Jelenleg az OVIT
lakatosműhely-vezetője.
Böcz Ferenc: 1985-ben kezdett az erőműben a GYGVnél. Ezt követően a Welder
Kft.-hez került. 2010-től az
OVIT Zrt.-nél dolgozik mint
lakatos vezetőszerelő.
Katona Sándor: 1998-ban
kezdett dolgozni az erőmű
területén a Kópis és Társa
Kft. egyik alvállalkozójánál,
majd 2002-ben a Kópis és
Társa Kft.-hez került, ahol azóta is dolgozik
mint karbantartó lakatos.
Kiss László: 2001 óta dolgozik az atomerőmű területén a Kópis és Társa Kft.nél mint csőszerelő.

Máté Péter: 1997-ben kezdett dolgozni az erőmű
területén a Vegyépszer Zrt.nél betanított lakatosként,
majd 2001-től a Pakett Kft.nél dolgozik ács-állványozóként.
Jónás Zoltán: 1981 januárjában kezdett az erőműben
a 22-es ÁÉV-nál ács-állványozóként. 2000 szeptemberétől a Pakett Kft.-nél
dolgozik ugyanebben a munkakörben.
Bálint István: Az erőmű területén 1983-tól a Vegyépszer Zrt.-nél kezdtett, majd
2010-ben az AKMI Kft.-hez
került. 2013 augusztusa óta
a KÖZGÉP Zrt.-nél minősített hegesztőként dolgozik.
Pákolicz Zsolt: 1986 óta
dolgozik az erőmű területén, kezdetben a Bajnai
TSZ-nél, majd ezt követően
a Pannónia Bau és a Partner
Kft.-nél. Az utóbbinál dolgozik jelenleg is
ács-állványozóként csoportvezetői beoszfotók: Buzás Attila, Szép Szilvia
tásban.

Környezettudatosabb szakközépiskola
A „Környezettudatosabb szakközépiskola és kollégium a fenntarthatóbb életmódért Pakson” rendezvénysorozat következő programját január 28-án tartották a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI). A program keretében tudatosabb környezetvédelemre és vízfogyasztásra oktatták a diákokat.
Tavaly ősszel megkezdődött a paksi szakközépiskolában annak az európai
uniós pályázatnak a megvalósítása, aminek keretében energiatakarékos eszközöket tudtak vásárolni. Ezek közül a legfontosabb a napelem, amit a hegesztő
tanműhely tetején helyeztek el. Ezzel évente körülbelül félmillió forintot tudnak
megspórolni. Gondoltak a szelektív hulladékgyűjtésre is, kukákat, komposztálókat, ágaprítókat és palackprést szereztek be, amit a tantermekben helyeztek
el. A pályázatban azt is vállalták, hogy az eszközöket népszerűsítik a diákok és a
lakosság körében egyaránt.
Ez a rendezvény a víztakarékosság és a megújuló energia témáit ölelte fel.
Sorversenyen és kvízfeladaton vettek részt a tanulók az ESZI-csarnokban, majd
vízkóstolóval, előadásokkal és tesztekkel várták a diákokat. A programban fontos szerepet kaptak a napelemekről, a villamos energiáról, a hazai vizekről, a vízgazdálkodásról szóló előadások. A diákok a felmérések szerint fontosnak tartják
a környezetvédelmet, és odafigyelnek az energiatakarékosságra is. OrbánO
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Szóbeli felvételi az ESZI-ben
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) február 26-án került
sor a felvételizők szóbeli meghallgatására, ahova több mint háromszázan jelentkeztek be.
Tormáné Győrfi Éva szakképzési
igazgatóhelyettes elmondta, hogy a jelentkező kisdiákok felvételi összpontszáma a korábbi írásbeli teljesítményük
mellett a szaktanárokkal folytatott beszélgetéstől is függ. A szóbeli vizsga célja, hogy a felvételiző számot adjon kreativitásáról, gyors reakcióképességéről,
változatos szókincséről, szituációkezeléséről, fejlett kommunikációs képességeiről, szóbeli szövegalkotási tudásáról.
Nem kellett feladatokat megoldani, tananyagról beszámolni, a felvételiztetők

csak benyomásokat igyekeztek szerezni
az ESZI-be jelentkező diákokról. A szakmacsoportból bizottságok álltak fel, tagjaik közt a pedagógusokon kívül – bevált szokás szerint – egy-egy jelenlegi
diák is részt vett a diákönkormányzat
megbízásából. A már korábban megírt
felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett és a hozott pontok összesítése után kerül nyilvánosságra, hogy
kik lesznek azok a szerencsések, akik az
iskola tanulóivá válhatnak.
Az eredményeket március 11-én az
ESZI-ben és a www.eszi.hu honlapon
teszik közzé, valamint április 24-ig levélben is értesítik a felvételizőket és általános iskolájukat.
OrbánO

Hároméves a múzeum
Volt, hogy kerékpárral érkeztek vendégeink a múzeumba, volt, hogy kisvonattal; jöttek előadásokra, rendhagyó
fizikaórákra és olyanra is volt példa,
hogy rajzolni. Aztán táboroztattunk
is: ezek voltak a március 7-én háromévessé váló Atomenergetikai Múzeum
(AEM) legemlékezetesebb eseményei.
A 2012-es megnyitás óta az AEM-et 45
ezren látták. Növelték a múzeum népszerűségét a hetente megtartott rendhagyó fizikaórák, amelyeken a TEIT-es (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás) települések 7-8. osztályos
tanulói vettek részt, fizikatanáraik kíséretében. Az elmúlt évben 26 fizikaórát tartva
614 tanulót értünk el.
Túlzás nélkül állítható, hogy a tavalyi volt a legpörgősebb évünk. Két féléven át
„fizikáztunk”, nyárra 2×30 diáknak kéthetes tábort szerveztünk, ősszel pedig három
programmal csatlakoztunk a Múzeumok Őszi Fesztiváljához. Emellett március végén
megnyitottuk A kibernetika hőskora – avagy volt élet a PC előtt elnevezésű időszaki
tárlatunkat – köszönet érte a Magyar Műszaki és Közlekedési, valamint a Finta Múzeumnak –, mely most is látható a galérián, és résztvevői voltunk háromszázad magunkkal a Mozaik Múzeumtúra programnak.
Mondják, a számok nem hazudnak.
Nos, a múzeumi programok magas számokat produkálnak, és ugyanez igaz a
látogatottságunkra is. Programjaink közül a tavaly ősziek voltak a legjobban sikerültek. Ekkor elevenedtek meg Pónya
József és Kováts Balázs építkezéskori emlékei, ekkor jött tizenegy csapat hozzánk
a környezetvédelemről rajzolni és ekkor
búcsúztattuk a szakmai évet a Bikinis Lukács „Petával”
Ami pedig a „mindennapokat” illeti:
nagy a népszerűsége az interaktív átrakógépünknek és a sugárkapunak, de
érdeklődve hallgatják a tárgyainkkal kapcsolatos történeteket is. Úgy érezzük, a
múzeum népszerű lett, és ez a népszerűség bennünket is arra ösztönöz, hogy ezt
minél innovatívabb munkával háláljuk
meg. Ennek szellemében újítottuk meg a múzeum azon vitrinsorát, ahol az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos történeti emlékeket mutatjuk be.
A múzeumi könyvtár bővítése kapcsán – mely gyűjtőköri kötelezettségünkből
fakad – kellemes meglepődéssel láttuk, hogy az 1950-1960-as évek atomenergetikával kapcsolatos antikvár könyveiből milyen sok van forgalomban. Az elmúlt évben
több mint 50 könyvritkaságot szereztünk be.
Mindezen sikerekre a továbbiakban is a múzeumban dolgozók munkaszeretete a
Vöröss Endre
biztosíték.

Országos Twirling Verseny

A twirling sportág idei első országos versenyét február 21-én rendezték Füzesgyarmaton.
Az évnek ebben a korai, felkészülési szakaszában minden induló számára jó felmérés volt,
hogy milyen szinten tart a mezőnyben. A paksi lányok (Kleithál Kitti, Weisz Kitti, Jobbágy Noémi, Szelp Anikó, Kuminka Viktória, Jobbágy Nikolett és Kerti Szandra) sikerrel vették az első
akadályt, szép eredményeket elérve. Szám szerint: 4 arany-, 2 ezüstérmet és egy 6. helyet szereztek. A sikerek eléréséhez elengedhetetlen az edzők Meczker Bettina, Falusi Lívia és a Paksi
Twirling és Botforgató Kulturális és Sport Egyesület vezetőjének, Kalmár Líviának a munkája.
Az egyesület ezúton is köszöni a Paksi Atomerőműnek az utazáshoz nyújtott támogatását.

Sátor alatt bővült az új tároló
A külső szemlélő akár azt is hihette, hogy
egy nagy rendezvény, esetleg éppen egy
esküvő előkészületei zajlanak a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK)
paksi telephelyén decemberben és januárban. Ám az atomerőmű hatalmas tömbjeinek kerítésszomszédjánál, a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT), a
felállított sátor alatt komoly szakmai munka zajlott.
A KKÁT fontos feladatot lát el, hiszen
ide kerülnek a Paksi Atomerőmű pihentetőmedencéiből az elhasznált üzemanyag-kazetták. Az itteni, 50 évig tartó
biztonságos tárolást követően kerülnek
majd végleges helyükre. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója modulokból, azaz
meghatározott méretű egységekből épül
fel, három, négy, illetve öt részegységgel,
kamrával. A rendszer annak megfelelően
bővíthető, hogy mennyi elhasznált fűtőelemet kell az 50 éves átmeneti időszakra
elraktározni.
Az atomerőműben keletkező, hulladéknak nem is igazán nevezhető kazetták
biztonságos elhelyezése érdekében korábban már kiépítettek húsz kamrát. Vagyis a telephelyen jelenleg öt tárolóegység
található. Ezek mellé kezdték el tavaly a
következő négy kamra építését. A bővítési munkák előtt ki kellett cserélni a talajt a
területen, hogy a tárolóelemek megfelelő
tömörségű és minőségű talajra kerüljenek.
A leendő 21–24. számú kamrákat tartalmazó új modul szerkezeti kialakításában megegyezik majd a már meglévő egységekkel. Az építés komoly műszaki tudást

és pontos tervezést, kivitelezést igényel.
Ez már az előkészítő talajmunkálatokról
is elmondható. Miután a szükséges energiahálózat, illetve az egyéb létesítmények
elkészültek, sor kerülhetett a tárolóépület
szerelőbetonjának, majd a szigetelést tartó vasbeton szerkezetének építésére.
Decemberben és januárban a szigetelési munkák zajlottak. Ennek során azért
volt szükség védősátorra, hogy fűtőtestekkel biztosítani lehessen a szigetelőanyagok hegesztéséhez, illetve a menet közben elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges
feltételeket, az ideális hőmérsékletet. A
szigetelést védő betonréteg elkészült, a
napokban pedig elindult a tárolóépület
1,5 méter vastag alaplemezének, illetve
falainak építése.
Mivel a kamrabővítés megnöveli az
üzemi terület nagyságát, értelemszerűen
a tárolólétesítmény fizikai védelmi rendszerét is bővíteni kell. E munka keretében
el kell végezni a belső védelmi kerítés bővítését, amelynek befejezése 2016-ra várható.
Mindeközben az üzemeltetés a megszokott módon, biztonságosan folyik.
Ebben az évben a tervek szerint kétszázhetven kiégett fűtőelem beszállítását és
betárolását kell elvégezni.
Ugyanakkor a KKÁT-ban a négy új kamra építése mellett várhatóan egyéb jelentős technológiai fejlesztésre is sor kerül
2015-ben. Kiemelt jelentőségű átalakítás
a kazetta-átrakógép irányítástechnikai
felújítása. Ez a munka az év második felében kezdődik meg. A sugárzásellenőrző
rendszer még hatékonyabb működése
érdekében már folyik az új mérőeszközök
beszerzése is.

Décsi Ágnes
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Térségi kitekintő
Madocsa bemutatkozik
Szomszédságban, barátságban
Tolna megye északkeleti részén, a Duna mellett
elterülő község. Alapítása pontosan nem ismert,
de az Árpád-korból származó falumaradványok
miatt a legrégebbi települések közé sorolják.
Madocsa község közigazgatási területe 9158
2
m , egyik oldalról Bölcske község, másik oldalról a Duna határolja. A falu a paksi kistérséghez
tartozik.
A folyószabályozás előtt majdnem minden oldalról Duna-medrek, mocsarak, nádasok övezték. Közelében híres, jó halászóhelyek
voltak. Neve legkorábban 1019-ben fordul elő:
a zalavári apácák monostora kapott a királytól itt „Part-Madocha” jogot vizahalászatra.
Madocsa a középkor során beletartozott azon
művelt, polgárosodó Duna menti falvak sorába, amelyekben először bontott zászlót a hazai
reformáció. Jelentőségét a törökdúlást követően
vesztette el. Itt állt Tolna megye egyik legszebb
temploma, a bencés apátság hatalmas kéttornyú
székesegyháza. Helyén – ősi falainak megóvásával – 1803-ban épült a mai barokk stílusú református templom.
Fontos átkelőhely volt a Dunán. Hosszú időn
keresztül jelentős volt a gyümölcstermesztés, a
falu határában sok gyümölcsöskertet létesítettek, és sokan tanyát is építettek. Az utóbbi évtizedekben jelentősebb a szőlő- és borkultúra,
mint a gyümölcstermesztés.
A falu zárt közössége sok mindent megőrzött
anyagi és szellemi kultúrájából: a népi stílusjegyeket, eszközhasználatot, viseletet, szokásokat,
népköltészeti műfajokat.
A Madocsai Hagyományőrző Néptáncegyüttes 1946-ban alakult azzal a céllal, hogy a helyi
táncokat, dalokat, szokásokat fenntartsa.
A lakosság száma 1960 fő, mely évek óta lassú csökkenést mutat. A község egészségügyi,

A Paksi Atomerőmű, mint ahogy eddig is tette, továbbra is törekszik jó kapcsolatot ápolni a környezetében élőkkel, a Duna
jobb és bal partján lévő települések lakóival, akik a túlpartról
is látják, értékelik a Paksi Atomerőmű és alapítványainak támogatását. A környező települések nagymértékben részesülnek a
Paksi Atomerőmű részéről feléjük irányuló figyelemből, amelynek keretében adjuk közre a Bács-Kiskun megyei tudósítónktól
kapott tudósítást.

Hordósiratás, bőgőtemetés Bátyán

művelődésügyi, kommunális, kereskedelmi és
sportellátása biztosított.
Napközi otthonos óvoda és általános iskola
gondoskodik a felcseperedő generációk oktatásáról, a kulturálódást és a szórakozást segíti többek
között a könyvtár, a művelődési ház és a faluház.
Sportolásra, szabadidős programok szervezésére
az 1994-ben épült sportcsarnokban nyílik lehetőség. A közszolgáltató szervek közül megtalálható rendőrségi körzeti megbízott, postahivatal,
takarékszövetkezet. A település turisztikai szempontból is értékes részét képezi a szlavon tölgyes.
A hatalmas fákat az európai erdők királyaiként
emlegetik. A Duna és a község között ősgyep terül el.
Művészeti tevékenységgel foglalkozók közül
kiemelendő: a Madocsai Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Szalai András fafaragó és Baloghné
Benics Ibolya festő. A gasztronómiát tekintve híres a madocsai pacal és a madocsai rétes. Történelmi, kulturális és természeti értékek sora és a
helyi civilszervezetek hagyományos programjai
színesítik az itt élők és a vendégségbe érkezők
mindennapjait. Jelentős rendezvények: borkóstoló, betyárnap, pünkösdvárót, falunap, szüreti
felvonulás.
Polgármesteri Hivatal, Madocsa

Elköszön a főszerkesztő

Kilencedik alkalommal
rendezte meg a Bátyai Hagyományőrző Egyesület
Rozmaring Népdalköre a
hordósirató, bőgőtemető
télbúcsúztató bálját február 7-én, amely hagyományosan Perity Lajos
egyesületvezető köszöntőjével kezdődött, majd a vendégegyüttesek – a Kelebiai Népdalkör, a dunapataji Fényes Csillag Citerazenekar, a Dunapataji
Népdalkör és a Baracskai Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Népdalkör – előadása következett, a műsor végén pedig a bátyai
egyesület adta elő a hordósiratás, bőgőtemetés ceremóniáját.
Ezt a vallási eredetű népszokást a környéken már csak egyedül Bátyán őrzik – mondta el lapunknak Perity Lajos. A hamvazószerdával kezdődő negyvennapos böjt előtt még jót esznek,
isznak, mulatnak, aztán jelképesen elsiratják a már üres hordót,
és eltemetik a vigasságot jelentő bőgőt, hiszen a böjt ideje alatt
tilos mulatni. A bátyai népdalkör a népszokást pajzán összekötő
szövegekkel, danolászva, a közönség nagy tetszésnyilvánítása
közepette adta elő.
A műsort finom vacsora és hajnalig tartó bál követte, azonban a szervező egyesület tartogatott még egy meglepetést is az
estre: a minden huncutságra kapható asszonyaik apácashow-t
mutattak be, majd a fekete ruháiktól megszabadulva eltáncolták
a „hat-tyúkok” tavát helyi balettöltözékben (értsd: fehér jégeralsó fölött némi muszlinfodor) a közönség szűnni nem akaró vastapsa kíséretében. 
Zsigmond Enikő

Húsz év a Fortuna hullámhosszán

fotó: Molnár Gyula

Számomra nagy megtiszteltetést
és örömteli feladatot jelentett az
Atomerőmű újság főszerkesztői
tevékenységét ellátni, és most
szintén nagy öröm átadni a jelképes stafétabotot, hiszen sokéves munkaviszonnyal a hátam
mögött április első napjaitól már
a nyugállományba vonulásom
kezdetét jelző úgynevezett „sétálóidőmet” fogom tölteni. Köszönöm a sok pozitív visszajelzést,
az érdeklődést, a témajavaslatot,
és köszönöm a közreműködést,
amely által együtt írhattuk, szerkeszthettük a lapot. Az Atomerőmű újságról valóban elmondható, hogy az olvasók lapja.
A szerkesztőbizottság tagjainak hálámat fejezem ki a rendkívül jó együttműködésért. Köszönöm a tudósítók és az újság
ügyeiben közreműködő sok-sok
kollégám készséges hozzáállását,

fotó: Czibuláné M. Szilvia

Kedves Olvasók, Kedves Munkatársaim!

amivel hozzájárultak az Atomerőmű újság gazdag tartalommal és egyre színvonalasabb kivitelben történő megjelenéséhez.
Kérem, továbbra is érezzék
magukénak a lapot, és legyenek
továbbra is együttműködő, segítő partnerei az Atomerőmű újságnak!

Lovászi Zoltánné, Anna

az Atomerőmű újság
főszerkesztője

A hónap első vasárnapjának délelőttjén felbolydult méhkasra emlékeztettek a Fortuna Rádió
szerkesztőségi szobái. A rádió munkatársai
nagy izgalommal készültek a kilenc órakor induló ünnepségre és az ünnepség egy részének
„egyenes adásban” történő közvetítésére.
Strasszer Andrea ügyvezető a nagy nyilvánosság előtt köszönte meg azoknak a munkáját, akik már húsz éve a rádió munkatársai.
Mint mondotta: ez a lelkes és interaktív csapat a biztosítéka annak, hogy az ötletekből és
javaslatokból soha nem fogynak ki, ez pedig
biztosítja a folyamatos megújulások egyik
alapelemét.

Andrea nagy elánnal értékelte az alapító
tagok munkáját, amely értékelés igazoló tapsokat váltott ki a jelenlévőkből.
Szerkesztőségünk is köszönti a húszéves
rádiót, és külön köszönti a kitüntetett alapító tagokat, akik a következők: Vida Tünde,
Schuckert József, Herfort Róbert, Zomborka
Zoltán, Kozma Győző és Sajnovics László, aki
az első tulajdonosi körnek is tagja volt. Ők
mindannyian, valamint a csapathoz 19 éve
csatlakozott Hahn Szilvia és 18 éve elköteleződött S. Szabó Gabriella „Örökös Tag” díszoklevélben részesültek.

-beri-

8

2015. március

Térségi kitekintő
Kortársak, barátok, alkotók egy helyen
Több mint félszáz alkotó írta alá még az elmúlt
évben azt a kezdeményezést miszerint létre kívánják hozni a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubot.
Minden közösségnek valamilyen térre van szüksége ahhoz, hogy összejöveteleit megtarthassa,
hogy megmutathassa magát, ezért a klub tagjai
is kéréssel fordultak az önkormányzathoz, miszerint biztosítson számukra klubhelyiséget. Ez meg
is történt. Az alkotók a polgármesteri hivatal Tomori utcai bejárata mellett kaptak helyet, amelyet már birtokba is vettek, és ahová szeretettel
várják a művészetek iránt érdeklődőket.
***
Összefogás az új Duna-hídért
A Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatban
még a 2013 novemberében megrendezett kalocsai beszállítói konferencián Gaál József, a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vetette fel azt a gondolatot, miszerint szükség
lenne a Kalocsa–Paks Duna-hídért Egyesület
létrehozására. Az elmúlt évben megkezdődtek az
egyeztetések a kezdeményezés támogatásáról.
Ennek eredményeként a 2015. január 27-én megtartott alakuló közgyűlésen Kalocsa, Paks, Kiskőrös, Hajós Gerjen, Uszód, Dunaszentbenedek,
Foktő, Bátya, Géderlak, Ordas önkormányzatai is
kinyilvánították támogatási szándékukat. A kezdeményező Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett az alapító tagok között olyan
cégek is megtalálhatóak, mint Pintér Művek, a
Pannon Növényolajgyártó Kft., a Híd-Coop Zrt.,
a Budamobil-Cargo Kft., a Kalo-Bau Kft., a Ferdinánd és Társa Kft., a Kalocsa és Térsége Turisztikai
Kft., a DPS Kft., a Vitéz Művek Kft., és magánszemélyek is segítik az egyesület munkáját.
***
Házhoz jönnek a szelektív hulladékért
Immár Kalocsán is elérhetővé vált a lakosok számára egy új, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény,
amely az újrahasznosítható hulladékok: műanyag, papír, fehér és színes üveg és a fém gyűjtésére hivatott. Az így összegyűjtött hulladékot
minden páros héten szállítják el az illetékes cég
dolgozói.

Péjó Zoltán
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Csengey-napok Pakson
A III. Csengey-napok programjai február 13. és 15. között zajlottak Pakson,
a Csengey Dénes Kulturális Központban. Az intézmény immár harmadik
alkalommal tartotta meg többnapos
házi rendezvényét a „Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozathoz kapcsolódva. Idén „Élményekre nyitva”
mottóval várták a közönséget.
A Csengey-napok programjainak
megnyitója a Vetővirág Népzenei
Együttes tagjainak Kovács Lajos és
Bálint Károly hangszerbemutatójával egybekötött táncháza volt, amelyet óvodás csoportoknak szerveztek.
A tánclépések elsajátításában Cserenyecz Katalin segédkezett. Este az
Atomfolt Foltvarró Klub kiállításának megnyitóját tartotta Rauth Jánosné, a klub szakmai vezetője. Ezt
követte a Paksi Amatőr Színjátszók
önálló estje a Parola Színkör és a
Pikk-Dráma Kör színjátszóinak bemutatkozásával. Az Okulár Projekt
keretein belül előadott legjobb jeleneteket tekinthették meg az érdeklődők a színházteremben.

A második napon kutyaterápiás
foglalkozás volt a Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztés Alapítvány
munkatársainak irányításával. Délután a kézművesjátszóház keretében
farsangi álarcokat és télűző eszközöket készítettek. Bemutatkoztak a
kulturális központban működő csoportok, közösségek is. Az intézmény
munkatársai is kiállították alkotásaikat. Az amatőr pop-rock-jazz fesztivál
tavalyi nyertesével, a Pistiest formációval is találkozhatott a közönség.
Vasárnap a paksi, cseresznyési és
dunakömlődi lakosok négyfős csoportjainak játékos, szellemi, ügyességi vetélkedőjét tartották meg a
szervezők, ahol zenefelismerés, helyismereti totó és sportos ügyességi feladatok várták a csapatokat. Délután
pedig mozizni invitálták a gyerekeket.
Heffner Erika, az intézmény vezetője elmondta, hogy 2014-ben összesen 123 575 fő fordult meg rendezvényeiken, művészeti csoportokban,
2280 program volt, 99 403 fő részvételével. A rendezvények száma 768,

amelyeken 69 578 fő vett részt. A
könyvtárukat 12 607 fő látogatta. Az
állandó csoportok száma 26. Az elmúlt évben a 365 napból 340 napon
biztosították a nyitva tartást. Meg kell
említeni még a Dunakömlődi Faluházat, amelyet 10 868 fő látogatott. A
Cseresznyéskert Erdei Iskolában 2360
vendég fordult meg, amelyből 654-en
vendégéjszakát is eltöltöttek. A siófok-sóstói nyári táborban 805 fő 3680
vendégéjszakát töltött. Az információs iroda szolgáltatásait 11 565 alkalommal vették igénybe. Wollner Pál

Waldorfos rendezvények
Megtartotta első „Aranyhal börze” rendezvényét az
ez év januárjában alakult Aranyhal Waldorf Egyesület, amelynek célja, hogy 2015 szeptemberétől Waldorf-pedagógia szerint működő óvoda és iskola induljon Pakson.
A február 10-i találkozón az érdeklődő szülők az egyesület
eddigi tevékenységéről, további terveiről, a munkacsoportok feladatairól kaptak tájékoztatást, továbbá kifejezhették szándékukat, hogy miként segítenék az egyesület
munkáját, és mindemellett Waldorf-óvónővel is találkozhattak. Mint elhangzott, ahhoz, hogy a Waldorf-óvoda és
-iskola elindulhasson, számos feladat vár a kezdeményező
szülőkre, mentorokra és pedagógusokra. Többek között
meg kell találni a megfelelő épületet, amit használatra
alkalmassá kell tenni, gondoskodni kell pedagógusokról
is, és információkkal kell ellátni a módszer iránt fogékony
családokat. „Szép számmal érkeztek szülők a börzére, elégedettek vagyunk a résztvevőkkel. Már korábban is tartottunk hasonló rendezvényt, de ez most annyiban volt más,
hogy a leendő óvónő is bemutatkozott, és az átfogó tájékoztatás mellett a börzejellegből adódóan elkülönülten,
csoportosítva folytak a különböző témákról a beszélgetések” – mondta Torma Dóra, az egyesület alelnöke.
A másik Waldorf-rendezvényen, február 17-én, „Gondolatok a Waldorf-közösségekről mint a jövő ideáljairól”
címmel Takáts Péter szervezetfejlesztési tanácsadó, közösségfejlesztő és kulturális kreatív szakember tartott előadást Pakson, a képtárban. Az Aranyhal Waldorf Egyesület
meghívására érkező szakértő arról beszélt, hogyan tudja
befolyásolni egy kis közösség a jövő alakulását, és abban
milyen felelőssége van. Takáts Péter a közgazdaság alternatív megoldásait kutatja és alkalmazza a gyakorlatban,
az üzleti életben, az organikus vállalkozásfejlesztés hazai
meghonosítója, az együttműködésen alapuló vállalkozások megteremtésében jártas szakember. Régóta kapcsolatban áll a Waldorf-intézményekkel, szemlélete, írásai

fotó: Lovásziné Anna

Kalocsai hírek

a Waldorf hazai történetében megkerülhetetlenek. Előadására nem csupán a Waldorf-pedagógia és intézményi
működése iránt érdeklődőket várták, hanem mindenkit,
akit foglalkoztatnak a szervezeti kultúrák: pl. a gazdasági
ügyekkel foglalkozókat, a szervezetfejlesztőket, az oktatásügyben vagy a civil szférában, illetve az államigazgatásban dolgozókat.LAnna

Hogy az 1% jó célt szolgáljon!
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
jogosult az szja-törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára.
Az alapítvány az összeget az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban folyó nevelés és oktatás, szakmai
középfokú képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és tanulmányi ösztöndíj támogatására fordítja.
Kérem adójának 1%-ával segítse az oktatási intézményben folyó képzés színvonalának emelését, a nehéz élethelyzetben lévő diákok támogatását.

Az alapítvány adószáma:
18861415-2-17 • Köszönjük!
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Erőműves híradások
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonságos működtetése és a kiváló eredmények megőrzése az új
belépő kollégák legfontosabb feladata.
Az Irodaépület II. emeleti tárgyalójában a 2014. december 31-ig próbaidejüket letöltött munkavállalóink köszöntésére került sor 2015. február 24-én.
A cégvezetés és az érdekképviselet jelen lévő tagjait
Bognár Péter humán igazgató úr mutatta be, ezt követően Hamvas István vezérigazgató úr köszöntötte a
megjelenteket. Bevezetőjében kihangsúlyozta, hogy
a társaság munkavállalóinak egyik legfontosabb közös jellemzője az erős elkötelezettség az erőmű iránt.
Fontos, hogy az új belépő fiatal kollégákban is jelen
legyen a lojalitás a vállalat irányába. A vezérigazgató
úr az atomerőmű kiváló és magas színvonalon történő
biztonságos működtetését, a jó eredmények megőrzését jelölte meg közös célként, amelyhez minden munkavállalónak felelős és becsületes munkavégzéssel, a
társaság jó hírének öregbítésével kell hozzájárulnia.
Az eddig elért kiváló eredmények köszönhetőek annak is, hogy a nyugdíjba vonuló kollégák munkáját jól
képzett szakemberek veszik át, az utánpótlás megfelelő színvonalat képvisel. Hamvas úr köszöntője végén
gratulált az új kollégáknak, a társaságnál eltöltendő
évekhez pedig jó egészséget kívánt.
Az érdekképviselet nevében Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyettese üdvözölte a résztvevőket. Elmondta, hogy a három szakszervezet taglétszáma a
teljes munkavállalói létszám csaknem 60%-át teszi ki.
A PADOSZ nyitott szakszervezet, amely nemcsak az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalóit, hanem

fotók: Bodajki Ákos

Az újonnan belépett munkavállalókat köszöntötte a cégvezetés

az üzemi területen munkát végző munkáltatók közül
mintegy 10 társaság munkavállalóit is képviseli. Kiemelte: a szakszervezetek számítanak az új belépők
csatlakozására, mely fontos a munkavállalói érdekképviselet további erősödése szempontjából. A szakszervezetek nevében sok sikert és eredményes munkavégzést kívánt az új belépő munkatársaknak.
Új belépő kollégáink:
A vezérigazgató közvetlen szervezetében:
Dr. Katona Kolos jogi főszakértő/helyettes vezető jogtanácsos; Kovácsné Sztanó Adrienn utaztatási előadó
Az Üzemviteli Igazgatóságon: Molnár Miklós Gyula
ügyeletes műszerész; Nagy Imre Péter gépész
A Műszaki Igazgatóságon: Nacsa Norbert informatikai szakértő; Rohn Tamás berendezésmérnök; Tuza
Róbert berendezéstechnikus; Tóth Tamás berendezéstechnikus

Miért fontos, hogy a munkavállalók adójuk 1%-ával
támogassák a Humán Alapítványt?
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítványát a vállalat 2000. szeptember 26-án alapította, azóta közhasznú
alapítványként működik.
A támogatottak létszáma évről évre emelkedik.
Évente 400-500 fő nehéz élethelyzetbe került munkavállalónknak, nyugdíjasunknak, illetve elhunyt munkatársaink
családja részére nyújtunk támogatást. Egyre több elhalálozott vagy tartósan munkaképtelen munkavállaló, illetve
nyugdíjas gyermekeinek neveltetési, tanulmányi költségéhez biztosítunk folyamatos anyagi segítséget. A társaság
jelenleg 1750 fő nyugdíjasa közül is nagyon sokan – legtöbb esetben súlyos betegségben szenvedők – fordulnak
az alapítványhoz támogatásért. Az aktív munkavállalók is
egyre nagyobb számban kérnek az alapítványtól segítséget, a korábbinál nagyobb gyakorisággal előforduló súlyos
betegségek gyógykezeléséhez, illetve több esetben tartósan beteg gyermekük egészségügyi többletköltségéhez.
Sajnálatos módon vannak fiatalon elhunyt, daganatos betegségben szenvedő, illetve balesetben súlyosan
megsérült munkatársaink. De a műtétek, illetve a kórházi napok száma is egyre emelkedik, amelyekre szintén
támogatást biztosít az alapítvány.
2014. évben 511 fő részére nyújtottunk 48,3 M Ft ös�szegben támogatást. 35 fő árván maradt, még eltartott
gyermek neveltetési, tanulmányi költségéhez járultunk
hozzá. 18 fő tartósan beteg gyermek szüleit támogattuk
egészségügyi többletköltségeikhez való hozzájárulás címén.
A súlyos betegségek miatt a kiemelt és a nagyműtétek,
valamint a kemoterápiás kezelésre igénybe vett kórházi
napidíjak száma 2014. évben jelentősen nőtt.

Két munkavállalónk szenvedett súlyos balesetet, akik
rehabilitációja még mindig tart, részükre rendszeres anyagi támogatást nyújtunk egészségügyi többletköltségeik
fedezésére.
Sajnos a fiatalon elhunyt aktív munkavállalók létszáma
is magas, 2014. évben 3 fő (2012-2013. években 6-6 fő)
volt. Három munkavállalónk esetében tűzkár miatt került
kiutalásra nagyobb összegű támogatás.
Az alapítvány közhasznúságából eredően adómentes támogatást nyújt a rászorulók részére, ezért a nehéz
élethelyzetbe került munkatársainkat így tudjuk a leghatékonyabban támogatni.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint Alapító, a Kollektív
Szerződésben rögzítettek szerint nyújt támogatást, amely
összeg 2009-től évente 39 M Ft.
Az alapítvány 2004. évtől jogosult az szja-törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára, ez évente 2,5-3
M Ft, amely több felajánlással jelentősen növelhető lenne.
Fontos, hogy minél több munkavállaló a Humán Alapítvány részére ajánlja fel adójának 1%-át, ezzel több támogatási lehetőséghez juthatna az alapítvány.
Az alapítvány bevételeihez viszonyítva a beadott igények száma folyamatosan növekszik, ezért a kuratórium a
gyermekenkénti támogatás összegét, a műtétek és a kórházi napok támogatását már évek óta nem tudta emelni, a
rendszeres havi támogatások körét csökkentenie kellett, az
eseti támogatásoknál is sok esetben kisebb összeg kiutalásáról kellett döntenie, hogy minél több kérelmező részére
tudjon, ha kisebb összegben is, támogatást nyújtani.
Nem hagyjuk veszni ezt a nagyon fontos támogatási
lehetőséget!

A Karbantartási Igazgatóságon: Bátor Attila karbantartó lakatos; Takács Tibor nukleáris karbantartó lakatos; Klausz Máté műszerész; Junkuncz Zoltán
műszerész
A Biztonsági Igazgatóságon: Péterfi Gábor minőségfelügyeleti mérnök; Bartha Csaba dozimetrikus;
Pónya Zsolt környezetvédelmi mérnök
A Gazdasági Igazgatóságon: Keresztes Csaba logisztikai szakértő; Műhelyi Veronika logisztikai szakértő;
Kósa Zoltán raktáros; Tóthné Pörgye Zsuzsanna raktáros; Rácz Katalin koordinátor; Weisz József szakterületi mérnök; Feil Dávid technológus
A Humán Igazgatóságon: Wolf Enikő humánpolitikai előadó


Krausz Attila

Felhívás
Kérjük, rendelkezzenek adójuk 1%-ával, támogassák a Humán Alapítványt, hogy segíthesse a nehéz
élethelyzetbe került kollégákat, családtagjaikat!
Nem kell mást tenni, mint az „EGYSZA” jelű rendelkező nyilatkozaton feltüntetni az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Humán Alapítvány adószámát és
benyújtani az alábbiak szerint:
18860751-1-17
Munkáltató által történő adóbevallás elkészítése esetén 2015. március 23-ától 2015. május 4-éig
kell az Irodaépület I. emelet 105-106. sz. irodájában leadni a kitöltött rendelkező nyilatkozatot,
lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban.
Postai úton vagy személyesen az adóhatósághoz 2015. május 20-áig kell leadni a kitöltött rendelkező nyilatkozatot, lezárt, adóazonosító jelével
ellátott postai borítékban.
Amennyiben rendelkezik „Ügyfél
kapu”-val, a
kitöltő és ellenőrző program segítségével továbbíthatja a kitöltött „EGYSZA” jelű formanyomtatványt, feltüntetve a Humán Alapítvány adószámát.
Amennyiben „Ügyfélkapun” keresztül mégsem
rendelkezett az adója 1%-áról, ebben az esetben
még pótlólag is benyújtható a papíralapú rendelkező nyilatkozat postai úton vagy személyesen az
adóhatóságnál.
Az alapítvány dokumentációi megtalálhatóak
az intranet főlapján a Humán Alapítvány cím alatt.

10

2015. március

OSZTÁLYTABLÓ

NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG ÜZEM – A, B, C műszak

Tóth József
fotók: Bodajki Ákos

átrakógép-operátor

Pakson járt általános iskolába.
Ezt követően a mezőgazdasági
gépszerelői szakmát tanulta ki
Lengyelben, az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző
Iskolában. Az érettségit Pakson tette le, a Vak Bottyán Gimnáziumban. A tanulást
még ekkor sem fejezte be: az érettségi után a gépésztechnikusi képesítést is megszerezte a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában.
2006 szeptemberében lett tagja a Paksi Atomerőmű
munkaközösségének. Primer köri gépészként kezdett

dolgozni az Üzemviteli Igazgatóság Reaktor Osztályán. A szervezetileg ugyanehhez az osztályhoz tartozó Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez – azaz a mostani
munkahelyére – 2011-ben került. Jelenleg betanuló státuszban végzi a munkáját. Feladatkörét az általános átrakógép-operátori tevékenységek alkotják, így egyebek
mellett a friss üzemanyag-kazetták mozgatása, a zónarendezés és a közreműködés a kiégett üzemanyag-kazettáknak a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába történő kiszállításában.
József nős, három gyermeke van, kislányai nyolc-, illetve négyévesek, kisfia kétéves. Pakson, családi házban
élnek, ami – mint kollégánk mondja – mindig biztosít
tennivalót. Emellett szabadidejét a család és a horgászat tölti ki.

Prancz Zoltán

Mészáros Ferenc
vezető átrakógép-operátor
Pakson született 1966. július
24-én, általános iskoláit is itt
végezte. Palánkon folytatta középiskolai tanulmányait mezőgazdasági gépész szakon. A gépésztechnikusi minősítést pedig
Pécsett szerezte meg. Az átrakógépes és nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos hatósági vizsgákat és tanfolyamokat
már itt végezte el az atomerőműben.
Az erőműben 1985. július 1-je óta dolgozik, primer
köri gépész munkakörben kezdte pályafutását. Két év
múlva sorkatonai szolgálatra hívták, majd ennek letelte után már átrakógép-operátorként folytatta munkáját
Finta István, majd Kovács Ferenc csapatában 2000-ig.
A Létesítési Osztályon akkor kezdődtek meg az átrakógép rekonstrukciós felújításai. Olyan munkatársat kerestek, aki járatos az átrakógéphez kapcsolódó munkákban.
Pályázott, és akkor került a Technológiai Létesítési Osztályra Százuj Istvánhoz, ahol 2007-ig mint műszaki ellenőr dolgozott – egyben megtartotta az átrakógépes ható-

sági vizsgákat is. Ezt követően egy volt átrakós kollégája
nyugdíjba vonult, és annak a helyére hívták vissza, amit
el is fogadott. Azóta mint vezető átrakógép-operátor dolgozik a mai napig. Vallja, hogy a feladatok sikeres és biztonságos végrehajtása csak közösen a kollégákkal lehetséges, és ezt a Nukleáris Fűtőanyag Üzem kollektívájában
megtalálta. Munkája elismeréseként – az átrakógépek
rekonstrukciójának sikeres végrehajtása után – 2007-ben
Céggyűrű kitüntetést kapott.
Tervei közt szerepel, hogy sokáig dolgozhasson még
itt, ezen a területen, az átrakógép környezetében, de szeretné tevékenyen kivenni részét a Paks II. munkálataiban
is, az üzemanyagos, illetve átrakógépes üzembe helyezési
munkálatokban feltétlen.
Feri szabadidejében a családi házát újítja fel, a környezetét rendezgeti, gyümölcsfáit gondozza. Szívesen fut,
biciklizik és motorozik, ha ideje engedi. Fia, Medárd –
akiben nagyon sok örömét leli és nagyon büszke rá – az
Óbudai Egyetem gépészmérnöki karára jár.
OrbánO

Virág Zoltán
átrakógép-operátor

Tiszafüreden született 1961. március 27-én, általános iskoláit Nagydorogon, középiskoláit Szekszárd-Palánkon végezte, és ott szerzett technikusképesítést is.
1992. december 1-jén kezdett a PA Zrt.-nél gépészként, majd 1997. szeptember 1-jén került át
a jelenlegi munkahelyére átrakógép-operátornak. Már 23 éve folyamatos
műszakban dolgozik, amit szerinte megszokni igazából nem lehet, szinte
összefolynak az ünnepnapok és a hétköznapok.
Jelenlegi munkakörében a friss és kiégett üzemanyagok kezelése és
mozgatása a fő feladata. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója is hozzájuk tartozik, így az ott lévő kiégett üzemanyagok tárolásával kapcsolatos munkák is. Jól begyakorlott technológiával és fegyelmezett munkával
egyszerűen kezelhető a feladat. Egy átrakásnál figyelembe kell vennie a
megfelelő védelmi szinteket, azokat ismerni kell és be kell tartani. A jövőt
tekintve talán öt év múlva nyugdíjba mehet, addig is szeretne itt, ezen a
területen tovább dolgozni.
Zoltánék Nagydorogról költöztek Paksra, és most a Malom-hegyen
laknak egy családi házban, már 15 éve. Felesége államigazgatási főiskolát végzett, és jegyzőként dolgozott az államigazgatásban. Már nyolc
éve, hogy betegsége miatt leszázalékolták. Fiuk egyetemista, most szerezte meg a sport- és gyógymasszőri végzettséget. Jelenleg a magyar
kick-box-válogatott gyúrója. Szabadideje zömét horgászattal tölti, illetve
kertészkedéssel. Zoltán eredeti szakmája kertész, és a természet szeretete
megmaradt nála. Arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb dolog az életében, egyértelmű volt a válasz: a család és a munkahely.

OrbánO

Krémer Ernő
vezető átrakógépoperátor

1987 februárjában egy újsághirdetés nyomán jelentkezett
az atomerőműbe. Több jelenlegi munkatársához hasonlóan ő
is primer köri gépészként kezdett a Reaktor Osztályon (RO). Öt évig dolgozott ebben
a munkakörben, majd különböző továbbképzések nyomán újabb öt évig primer köri főgépészként végezte a
munkáját. A Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez (NFÜ) való
átkerüléséhez egy kolléga nyugdíjazása nyitotta meg a
lehetőséget. Az NFÜ és az RO akkori vezetői támogatták Ernő munkakörváltását, így 1997 elejétől megkezdte az átrakógép-operátori betanulást. Azóta pedig már
vezető átrakógép-operátorrá nevezték ki.
Az alapfeladata a beszállító folyosóra vagonokban
érkező friss üzemanyag-kazetták mozgatása, kezelése,
egészen életciklusuk végéig, amikor a reaktort és a pihentetőmedencét megjárt kazetták a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójába kerülnek (mindez részleteiben természetesen rengeteg bonyolult műveletet takar). Emellett további feladata például a hermetikusság-ellenőrzésen való részvétel is.
Ernő pályafutására visszatekintve elmondja: – Körülöttem időközben mindenki kicserélődött, két kolléga nyugdíjba ment, és volt, aki más területre került.
A mostani munkatársakkal nagyon jó csapatot alkotunk. Jó bemenni a munkahelyre. Szabadnapokon közös programokat is beiktatunk, és a magánéletben is
segítjük egymást, gondoskodunk egymásról. Nyugodtan kijelenthetem, hogy az egész üzem egy jó kollektíva.
Jelenleg van egy betanuló társunk, akire különösen oda
kell figyelnem. Nekem már nem sok idő van a nyugdíjazásig. Bízom benne, hogy sikerül átadni az évek során
összegyűlt tapasztalatokat neki.
Kollégánk Tolnán lakik, családi házban. A szabadidejében a gyümölcsösével foglalkozik, emellett szőlészkedik és méhészkedik. A fia is segít neki a munkákban.

Prancz Zoltán

Bencze János

vezető átrakógép-operátor
Pakson
született
1969-ben. Az általános iskola után,
középiskolai tanulmányait Budapesten
folytatta.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1989-ben
nyert felvételt. A Reaktor Osztályon primer
köri gépészként kezdett. 1994-ben átkerült a
Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez, ahol átrakógép-operátornak tanult be. 1996-ban izgalmas kihívásként, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzembe helyezésében vett
részt. Jelenlegi munkakörében, a „B” műszak
vezető átrakógép-operátoraként 2002 óta dolgozik.
Feladata az összes tevékenység, amely a
nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos, amint
az beérkezik atomerőműbe és addig, amíg
azt el nem hagyja. Ez természetesen magában
foglalja a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetését is. Ezen felül részt vett az
elmúlt pár évben több alkalommal az atomerőműbe érkező vietnámi szakemberek képzésében is, ami nem feladata és szerves része a
munkakörének, de örömmel vállalta.
Munka mellett a Dunaújvárosi Főiskolán
gépészmérnöki végzettséget szerzett, vala-

mint sikeresen elvégezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem reaktortechnikai szakmérnök képzését is.
János szerencsés embernek mondhatja magát. Egyrészt a munkahelyén, a műszakjában
Horváth Lászlóval és Varga Szabolccsal nagyon jó csapatként dolgoznak együtt, és ezt
rendkívül fontosnak tartja, ugyanis családja
mellett, velük tölti ideje nagy részét. Másrészt boldog házasságban él immár 23 éve.
Felesége, Judit, az Atomix Kft. alkalmazottja.
Két gyönyörű nagylányuk van. A nagyobbik,
Kitti, 20 éves, és a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának anglisztika
szakos hallgatója. A kisebbik, Alexandra, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) közgazdasági szakon tanul.
Jánosék szeretnek utazni, télen síelés, nyáron tengerparti nyaralás teszi változatossá életüket sok-sok éve. Élete szerves része a
sport, gyakran láthatják futni, valamint az
Optimum Funkcionális Training Centrum
rendszeres látogatója. Ezenkívül szabadidejében szívesen horgászik. Mottója: Éld úgy az
életed, hogy töltsd meg azt a legtöbb és legjobb tartalommal, amit megengedhetsz magadnak! Ne feledd, csak egy életed van!
OrbánO
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Horváth László
átrakógép-operátor

Fejér megyei származású.
1970-ben születetett. Dunaújvárosban élt családjával 9 éves
koráig, majd a szülei részére
adódott
munkalehetőséggel
élve költöztek Paksra. Édesapja
és édesanyja is az atomerőműben helyezkedett el.
A lakóhelyváltás miatt tanintézményt is kellett számára keresni, így az általános iskolát az akkor újonnan
átadott II. Sz. Általános Iskolában fejezte be Pakson.
Tanulmányait Pécsett folytatta. A Vegyipari Gépészeti
Szakközépiskolába járt atomerőmű-gépész szakra, ott

szerzett műszaki végzettséget 1988-ban. Az erőművel
kötött tanulmányi szerződés biztosított számára munkahelyet az érettségit követően. Ez tehát az első és egyetlen munkahelye. Szekunder köri gépész munkakörbe
vették fel, három műszakos munkarendbe. A sorkatonai szolgálatot időközben le kellett töltenie, de abban a
szerencsés helyzetben volt, hogy katonaként is az erőműben dolgozhatott tovább. Aztán visszaállt a korábbi
munkarend, folytatta a műszakozást a szekunder körben. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT)
1994-ben egy létszámbővítés kapcsán lehetősége nyílt
átrakógép-operátori munkakör betöltésére. Elvégezte a

Varga Szabolcs

Gottvald Attila

átrakógép-operátor
Heves megyéből
származik a családja, de annak
idején a munkalehetőség az atomvárosba szólította
édesapját. Később Szabolcsnak is sikerült
elhelyezkednie az Atomerőműben. Műszaki végzettsége révén primer köri gépész
munkakörben dolgozott, 2002-ben átrakógép-operátorrá nevezték ki. Tevékenysége
kiterjed a beérkező üzemanyag méretellenőrzésére, tárolására, készlet-nyilvántartásra, valamint az üzemanyag-átrakások
lebonyolítására, a kiégett üzemanyag kiszállítására a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójába (KKÁT) és a KKÁT üzemviteli
feladatainak ellátására. A pontosság, a körültekintés, a szabályok maximális mértékű
betartása, elsődleges szempontok, amelyek
munkaköri feladatai teljesítése során szeme
előtt lebegnek.
Műszakos munkarendjéhez családtagjai
próbálnak alkalmazkodni. Emellett a jól
összeszokott kollektíva együttműködése segít átlendülni az olykor nem könnyű pillanatokon, amit a műszakba járás okoz.

Szabolcs nős, egy 14 éves fia, és egy 10
éves lánya van, általános iskolába járnak,
felesége fogászati asszisztensként dolgozik.
A családi körben szervezett programok
kiváló kikapcsolódást jelentenek számára.
Fennmaradó idejében sportol, a karate kyokushin irányzatát műveli. Egyrészt ő vezeti
az edzést az edző elfoglaltsága esetén, másrészt (a heti edzéseken felül) kiegészítő tréningeket is tart. Kb. két éve végzi ez irányú
tevékenységét az ASE Bulldog Kyokushin
Szakcsoportnál. Tavaly szerzett edzői képesítést.
Hobbija a terepmotorozás, Pest környékén és a szomszédos Dunakömlődön is
rendszeresen megfordul. Fia a követője, ő
tavaly szerzett jogosítványt 50 köbcentis
kategóriában. Már hatéves korában érdeklődést mutatott a motorozás iránt, és most
már a sajátját hajtja.
Szabolcs a kislányával, aki kitűnő tanuló,
okos, gyönyörű és fantasztikusan jó humorú, együtt jár karateedzésekre. Szeretnek az
Ürgemezőn barangolni és társasjátékozni.
Mindkét gyereke a szemefénye, az egész
családra nagyon büszke.

GYNYP

Győrfi Tamás
átrakógép-operátor
Siklóson született,
de az iskolás éveit,
már Kazincbarcikán kezdte. Középiskolai tanulmányait a miskolci
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolában végezte. Sikeres érettségi vizsgát követően, a „nagybetűs” életének első
lépéseit a Borsodi Szénbányák Vállalatnál
tette meg, ahol később több munkakörben
is remekül helytállt. Munka mellett szerezte meg a technikusi végzettséget. Élete
fordulóponthoz ért, amikor szülei és testvére Paksra költöztek. Nem sokkal később
Tamás is követte őket. Először külsős vállalatnál dolgozott, majd két év után nyert
felvételt az atomerőmű Üzemviteli Főosztály Nukleáris Fűtőanyag Üzembe átrakógép-operátorként. Tamás lelkesen mesélte
a betanulás éveit, amikor is a szükséges
kompetenciák, jártasság, rutin megszerzése mellett számos kollégával kerülhetett
jó viszonyba. Munkájának szépségét abban látja, hogy a villamosenergia-termelés

„lelkét” adó anyaggal, az üzemanyag-kazettákkal dolgozhat. Munkája nagy felelősséggel jár, hiszen a kazetták erőművi
átvételétől egészen a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába történő átadásig döntő
szerep hárul rájuk, hogy biztonságos, hatékony munkavégzésükkel a tervek szerint alakuljon a blokkok üzeme. Bár 1992
óta változatlan munkakörben dolgozik,
feladatai folyamatosan megújulnak. Ismereteit időről időre fejleszti, gyakorlati jártasságát bővíti, hiszen munkakörében az új
ismeretek befogadása alapkövetelmény.
1992-ben nősült meg, felesége az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban
dolgozik tanárként. Két évre rá megszületett Boglárka nevű lányuk, aki jelenleg
egyetemi hallgató a Pannon Egyetem turisztika szakán. Az utóbbi években vis�szatért gyermekkori szenvedélyéhez, a
horgászathoz. Panelkörnyezetből szívesen
mozdul ki a szabadba, imádja a rockzenét,
a koncerteket.
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kötelező képzéseket, és sikeres vizsgát tett, 1995 óta ott
dolgozik, jelenleg a B műszakban.
Tanulmányait ezzel nem zárta le véglegesen, az erőmű szervezésében zajló képzésen 2000-ben gépésztechnikusi vizsgát tett.
A friss és kiégett üzemanyaggal való munkája még
így húsz év távlatából is érdekes és izgalmas, megtalálja
benne a kihívást – teszi hozzá –, mindig tud újat nyújtani ez a munkakör. László 1999-ben nősült, felesége,
Gabriella, a Paksi Bezerédj Általános Iskolában dolgozik angoltanárként. Ikerfiaik születtek 2000-ben. Dávid
és Balázs a Bezerédj Általános Iskolába járnak, most hetedik osztályosok. A család Pakson él 2004-ben épített
házukban, a hozzá és a hatalmas kerthez kapcsolódó tevékenységek folyamatos elfoglaltságot adnak számukra.
GYNYP

átrakógép-operátor

1975-ben született Szekszárdon. Szülővárosa számára meghatározó, hiszen iskoláit is ott végezte, és
jelenleg is Szekszárdon él a családjával. Autószerelői
szakképesítéssel és technikusi végzettséggel kezdte meg „nagybetűs” életét. A szakmában eltöltött
mintegy 5 év után, 2000 májusában nyert felvételt
a Reaktor és Készülék Karbantartó Osztály havária csoportjába, majd 2011.
augusztus 1-jével átkerült a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez (NFÜ). Reményei szerint idén tavasszal a társasági jogosító vizsgán is sikerrel túljut, és
immár teljes jogú tagja lesz a „C” műszakos csapatnak. A középiskolában
szerzett tudást, valamint a szakmában eltöltött éveket nem érzi távolinak
az erőműben végzett munkáihoz képest, hiszen mindkét terület kreativitást
igényel. Korábbi munkája során lehetősége nyílt részben együtt dolgozni az
átrakógép-operátorokkal, így rálátása volt az ott folyó munkákra. Az ott látott csapatmunka vonzó volt számára, így örömmel ragadta meg a lehetőséget, hogy átkerülhessen az NFÜ-höz. Az átrakógép-operátori munka szépsége egyben munkájának veszélyességét is jelenti számára, hiszen mégiscsak
radioaktív anyaggal történő munkafolyamatokat kell elvégeznie. Mindez
folyamatos koncentrációt, precizitást igényel, ráadásul igen sokrétű és szerteágazó feladatkörről van szó.
Saját építésű családi házukban sikerült az otthon melegét adó légkört kialakítaniuk nejével, akivel Patrik és Kata nevű gyermekeiket közösen nevelik. Hobbiszinten megmaradt számára az autók szeretete. Szívesen szerelget
kis műhelyében autókat, motorokat. Kikapcsolódást jelentenek számára a
közös családi programok, a kirándulások és a ház körüli teendők elvégzése.
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Magyar Sándor
vezető átrakógép-operátor

Szekszárdon született 1969-ben. Kisgyerekkorát
Madocsán töltötte. Az elektroműszerész és érettségi bizonyítványát a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában vehette át. 1987. augusztus 23-án felvételizett
az atomerőmű szerszámgép-karbantartó csoportjához. 1996-ban ipari-elektronikai technikusi végzettséget szerzett Pécsen. 1999 augusztusában átkerült a Nukleáris Fűtőanyag Üzemhez (NFÜ). Szakmai betanuló képzések (primer köri gépész,
átrakógép-operátor) sikeres lezárását követően, hatósági jogosító vizsga
birtokában a gyakorlati tapasztalatszerzés évei következtek. Munkakörét
színesnek és szerteágazónak tekinti, hiszen az üzemanyag-kazetták átvételi,
átrakási, tárolási feladatai mellett a közbenső rudazat szét-, illetve összekapcsolása ugyanúgy beletartozik, mint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában az üzemeltetési feladatok szakszerű elvégzése. Emellett időszakonként
adódik többletmunka, például a Tokozott Üzemanyag Kezelés Kiemelt Projektnél. Munkájának szépségét a folyamatos koncentrációt megkövetelő feladatok adják, hiszen a szükséges tapasztalat mellett, kizárólag rutinszerűen,
sohasem szabad a munkájukat végezni.
Többéves kitartó udvarlás után 1992-ben megnősült. Szekszárd Járási
Népegészségügyi Intézetnél védőnőként dolgozó feleségével immár 23 éve
élnek boldog házasságban. Mindketten nagyon büszkék 17 éves fiukra, aki
a Garay János Gimnázium diákja, és egyben versenytáncos a Ritmo Sporttáncegyesületben. Kedvenc időtöltése a természetjárás, a motorozás és a
vadászat, amit annyira komolyan vesz, hogy a vadgazdálkodási technikusi
képesítést is megszerezte, emellett pedig két vadásztársaságban is intéző bizottsági tag.
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1. Külső üzemi villamos séma
digitalizálása
Házi Tibor Ferenc

portréfotók: Bodajki Ákos

„A blokkon kívül is van élet.” Az üzemviteli terület, a legkülönfélébb technológiák
kiszolgálásának fontos része a külső üzem
(a pótvíz-előkészítő, a hűtőgépház, a biztonsági dieselgenerátorok, a kompresszorházak, a hidrogénüzem, a vízmű, a nitrogénüzem stb.). Némelyike már a blokkindítás
előtt megkezdte üzemét – fokozott figyelmet igényelnek, hogy rendelkezésre állásuk ne befolyásolja a biztonságot és az
energiatermelést. Központi jelzések híján
az egyes berendezések állapotát sémarajzon (VI-0025) jelölik, követik.
Mára ez a módszer már nem korszerű
és sok buktatót rejt, de szabványos jelölésekkel a séma Visual Basic-ben programozva, Excellbe integrálva XXI. századi formát
öltött. A megírt alkalmazás (~90 oldal)
felhasználói felülete nemcsak átlátható,
könnyen kezelhető, az egyes állapotok archiválhatók. A séma mögött – ahol szükséges – reteszfeltételek vannak beépítve, pl.
betáplálási irányváltás esetén.
A rendszer naplózza a jogosult felhasználókat és az elvégzett műveleteket, valamint időbélyeggel látja el. A földelési műveletet – a baleseti kockázata miatt – külön
kezeli a program. (A földelő kötelek számát
hozzá kell rendelni a művelethez, de e nélkül is továbblép a program. Ez személyi felelősség.)
Sikeres tesztüzem után bevezették a
programot a műszakos szolgálathoz.
– Már számos ötletem van a továbbfejlesztésre, de ezeket még egyeztetnem kell
– mondta meghallgatásán az alkotó.
Házi Tibor Ferenc
területfelelős
(ÜVFO VÜO)
– Budapesten születtem 1983. október
2-án, Százhalombattán éltünk 91-ig, utána egy alföldi kis faluba, Jászszentlászlóra
költöztünk. A középiskolát a szegedi Gábor
Dénes Szakközépiskolában végeztem, közlekedési szakirányon. Akkor még a vasút
vonzott, de gyorsan irányt váltottam, és
2007-ben végeztem a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon erősáramú
villamosmérnökként. Első munkahelyem
a rövid életű gödöllői ELMŰ-SZOLG volt,
itt kis- és középfeszültségű hálózatokat
terveztem. Innen a Mátrai Erőmű Zrt.-hez
kerültem tervező mérnökként. Két év
után, 2010-ben lehetőség volt átkerülni
az atomerőműbe. A villamos üzemvitelen
blokki elektrikusként kezdtem, majd kikerültem külső üzemi területfelelősnek, ahol
jelenleg is dolgozom.
Feleségemmel egy kis Fejér megyei
faluban, Hantoson élünk kertes házunkban, gyermekünk még nincs. Hobbijaim
sora végeláthatatlan, de a főbb irányok:
autó-motor technika, digitális technika, robotizálás, zenélés, motorozás, céllövészet.
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Műszaki Alkotói Pályázat
2. díjas pályázatok
13. Neutrondetektorok
szimulációs vizsgálata a
BME NTI Oktatóreaktorban
az RMR és ÁNER
rendszerek felújításának
megalapozásához
Dr. Pós István, Parkó Tamás,
Horváth Márton
Az atomerőművek teljesítményének gyors
és pontos meghatározásánál alapvető
szerepe van a neutronfluxus-méréseknek.
A Paksi Atomerőműben sincs ez másként,
ráadásul az üzemidő-hosszabbítás eredményeként a különböző neutronfluxusmérőláncok, rendszerek rekonstrukciója
szükséges. Az ÁNER (Átrakási Neutronfluxus-ellenőrző Rendszer) kapcsán végzett
piackutatás során megállapítottuk, hogy
ugyan sok hasonló rendszer létezik, de
a céljainknak megfelelő mérőrendszert
nem, vagy csak irreálisan drágán lehetne
beszerezni. Ezért az eddigi kedvező tapasztalataink alapján a Magyar Tudományos
Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) és a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) REGTRON szakembereivel
történt konzultációt követően CFUL08 detektoron alapuló saját, ténylegesen széles
tartományú neutronfluxus-mérőrendszer
kifejlesztése mellett döntöttünk.
Dolgozatunkban a CFUL08 típusú hasadási kamra új elektronikájához kapcsolódó
tesztelési folyamat során eddig elvégzett
munkánkat mutattuk be. Az elektronika
tesztelésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) oktatóreaktorában került sor. A tesztelés két fő részből
állt. Egyrészt egy több mérésből álló kísérletsorozattal teszteltük a detektor elektronikáját különböző statikus és időben változó neutronterek esetén, másrészt több
számítógépes modell összekapcsolásával
szimuláltuk a detektorjelet, majd a kétféle
eredményt összevetettük. Az eredmények
kiértékelése alapján megfelelőnek minősített mérőlánc 2015-ben pilot
üzemben
kerül telepítésre a Paksi Atomerőmű egyik
blokkján.
Mivel a mérőlánc képes az egész neutronfluxus-mérési tartományt átfogni, a
detektorok fixen telepíthetők, így a mérőrendszer több célt is szolgálhat. Az időbeli
szétválás miatt biztosan használható az
átrakás alatti és a fizikai indítási program
alatti ellenőrzéshez. Reményeink szerint
azonban folytonos üzemben a VERONA
rendszer számára is szolgáltat jelet a teljes
teljesítménytartományban.
A mérőlánc kifejlesztése során sokfelől
kaptunk támogatást, segítséget, amiért
ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni. Az MVM PA Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály és a Biztonsági Rendszer Osztály szakembereinek a detektorok
előzetes ellenőrzésében és a BME-oktatóreaktorba történő átszállításában nyújtott
segítségükért, az MTA EK és a KFKI REGTRON szakembereinek a mérőlánc hardver-

elemeinek és kiértékelő szoftverének kifejlesztéséért, a tesztelésben való tevékeny
részvételért, a BME Nukleáris Technikai Intézet (NTI) vezetésének és az oktatóreaktor
személyzetének a mérésekhez szükséges
háttér biztosításáért. Külön köszönettel
tartozunk dr. Fehér Sándornak, a BME NTI
docensének a dolgozatot megalapozó diplomamunka témavezetéséért, amivel az
egész projekt előremozdításához jelentősen hozzájárult.
Dr. Pós István
vezető fizikus (RFO)
– Egerben születtem. Gyerekkoromat
egy Eger közeli kis faluban, Mikófalván töltöttem. Debrecenben
végeztem fizikusként. Az erőműben 1985
óta dolgozom.
Pakson lakom a családommal. Feleségem szintén az erőműben dolgozik. Három
gyerekünk van, Krisztina, a nagylányunk és
az ikrek: Kornélia és Dominik. A kollégáimmal nagyon jó, mondhatni baráti a kapcsolatom, sok eredményes és sikeres feladatot
hajtottunk végre együtt, és remélem, ez
így lesz a jövőben is. Külön öröm számomra, hogy a megszerzett ismereteket, tudást
tovább tudom adni a fiatalabb kollégáimnak. Szabadidőmet a családommal töltöm,
ha jön a jó idő, kertészkedünk.
Parkó Tamás
csoportvezető (RFO)
– A Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem
2002-ben,
mérnök-fizikus szakon.
Azóta a Reaktorfizikai
Osztályon dolgozom.
Családommal Pakson élünk, három
gyerekünk van, két fiú és egy lány. Tamás
már iskolás, Dénes majdnem iskolás, a
legkisebbik, Márta, most még időnként
királylány, de tervei szerint jövőre már ő is
iskolás lesz. Feleségem jelenleg otthon biztosítja a gyerekek felcseperedéséhez szükséges hátteret.
A neutronfluxus-mérések elemző vizsgálata alapvető a reaktorok üzemének
ellenőrzéséhez, a későbbi rekonstrukciók
megalapozásához, de az új blokkok esetén is használható tudás birtokába juthatunk ilyen erőfeszítések árán. Jól mutatja
a téma érdekességét és szerteágazóságát
a bevont szakemberek sokszínűsége, és
külön öröm számomra, hogy pályakezdő
új kollégánknak ilyen módon tudományos
szempontból is érdekes feladatot tudtunk
biztosítani.
Horváth Márton
fizikus (RFO)
– Kiskunhalason
születtem 1990-ben.
Legszebb éveimet Kiskőrösön és Siójuton

töltöttem. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fizikus BSc-szakon végeztem 2012-ben, majd 2014-ben
az MSc-t is befejeztem.
Diplomamunkámat részben a Paksi
Atomerőműben írtam. Ekkor érett meg
bennem a döntés arról, hogy itt szeretnék
elhelyezkedni, ami 2015 elejére sikerült is.
Az azóta eltelt hosszú időben ismerkedem
a reaktorfizikusi munkakörrel kollégáim
aktív közreműködése mellett.
Saját családot még nem alapítottam, de
idővel erre is sor kerül. Szabadidőmben szívesek űzök különféle sportokat. Ezek közül,
ha tehetem, legszívesebben vitorlázom,
valamint kungfuzom.

14. A pihentetőmedence
alternatív hűtési módjainak
termodinamikai vizsgálata
Tarczal Lajos, Turánszki Larisza
A pihentetőmedence üzemzavara könnyen
vezethet nagy radioaktív kibocsátáshoz,
mivel nem rendelkezik közvetlen kibocsátást megakadályozó gáttal. A medence hűtésének megszűnése a hűtőközeg felmelegedését, majd elforrását eredményezheti,
mely a fűtőelemek szárazra kerüléséhez,
illetve sérüléséhez vezet. A dolgozat 4
alternatív útvonalon (L-ÁOKU-utasítás)
történő hűthetőséget vizsgál. Mindegyik
útvonalra az elkészített hőtechnikai modell és kezdeti feltétel figyelembevételével
számítás készült. A modell alapján meghatározható, hogy a pihentetőmedence
hűtésének a kampány különböző időpontjaiban bekövetkező üzemzavara esetén
melyik útvonalon biztosítható a remanens
hő elvezetése.
Tarczal Lajos
elemző mérnök (FEO)
– A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karán,
energetikai mérnök
szakon végeztem 2006-ban. A Fejlesztési
és Elemzési Osztályra 2007-ben pályakezdőként kerültem elemző mérnöki munkakörbe, ahol főként súlyos baleseti determinisztikus elemzésekkel foglalkozom.
Szabadidőmben szívesen barkácsolok, kerékpározok, valamint aktívan részt veszek
a paksi Fiatalok a Nukleáris Energetikáért
egyesület munkájában.
Turánszki Larisza
rendszertechnológus
(RTO)
– Moszkvában születtem. Diplomámat a
Moszkvai Energetikai
Egyetemen védtem
meg az atomerőművek és berendezések
szakon hőfizikus mérnökként.
A Reaktor Osztályra 1991-ben kerültem,
most pedig a Rendszertechnológiai Osztályon dolgozom. Két nagyfiam és egy általános iskolás lányom van. Szabadidőmben
szívesen utazom, síelek és úszom.gyulai
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Műszaki átalakítások
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatokra, a rendszerek, berendezések
műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások mellett folyamatosan végeznek
újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt
egy-egy projekt bemutatásával.

Sikeresen megvalósult a főtranszformátorok
cseréje

fotó: Bodajki Ákos

A korábbiakban már hírt adtunk
a főtranszformátorok folyamatban levő cseréjéről. A nagy volumenű átalakítás tavaly lezárult.
A megvalósítás olyan példásan
sikerült, hogy Szabó György, a
projekt vezetője vezérigazgatói
dicséretben részesült. A dicséret indoklása a teljesítés kiválóságán túlmenően az átalakítás jelentőségébe is bepillantást enged: „Szabó György vezető
berendezésmérnök 2010-től a napi munkáján felül
vezette a főtranszformátor-csere projektjét. A főtranszformátorok cseréje az eddigi legnagyobb volumenű munka volt a villamos szakterületen. A cseréket a főjavítások alatt kellett elvégezni, a munkák
határidőre elkészültek, soha nem történt csúszás,
nem volt veszélyeztetve a blokkok visszaindulása.
2014-ben a 22AT főtranszformátor-cserével sikeresen lezárult a projekt.” Kitüntetett kollégánk – megkeresésünkre – összefoglalta a munka legfontosabb részleteit.
A projekt 2009 nyarán alakult azzal a feladattal, hogy
előkészítse és koordinálja a gépház mögé telepített
nyolc főtranszformátor lecserélését. A cseréket a kiöregedésük tette szükségessé. Az üzembe helyezésük
még 1980–1984 között, az adott blokk indulása előtt
történt, tehát ezek a berendezések eljutottak a tervezési élettartamuk határának közelébe. A valós állapotukról a rendszeres diagnosztikai vizsgálatok, mérések és az olajminták vizsgálata adott pontos adatokat.
Ezeken túlmenően a WANO-jelentések, valamint a
hazai műszaki kutatások és tapasztalatok eredményei
is fontos információkkal szolgáltak. A vizsgálatokból
kiderült többek között, hogy a szigetelésromlás előrehaladott, az olaj kezelésre szorul, és általában az élettartambeli elhasználódás 95%-os.

A megfelelő mérlegelés nyomán az ABB berendezéseire esett a választás. Minden munkafázis az ütemterv szerint történt. A transzformátorok cseréjével
egyúttal a kármentő rendszer építészeti átalakítása és
egy olajleválasztó rendszer telepítése, valamint az új
berendezésekhez illeszkedő szórtvizes oltórendszerek
és tűzjelző rendszerek kiépítése is megvalósult. Mindezt természetesen sokrétű és bonyolult tervezés és
engedélyeztetési procedúra előzte meg.
A körültekintő munkaszervezéssel, azaz a hosszú
és rövid főjavítások jelentette lehetőségek kihasználásával lehetővé vált a munka rövidebb idő alatt történő
elvégzése – ezért zárulhatott le már tavaly a projekt.
A csupán a hosszú főjavításokra ütemezett kivitelezéssel nyolc év alatt valósult volna meg mindez.
A tervzsűrik, a kivitelezések és az üzembe helyezések valamennyi résztvevője kiváló munkát végzett.
A kezdetekkor rengeteg műszaki, illetve adminisztratív jellegű probléma jelentkezett, sokszor homok
került a gépezetbe, de ekkora munkánál ez elkerülhetetlen. A résztvevők ilyenkor éltek a kritikával és az
önbírálattal is, és sikerült megoldani a problémákat.
A projekt második felében már egyre jobb tervek készültek, és egyre gördülékenyebben ment a kivitelezés is, mondhatni: élvezetessé vált a munkavégzés.
A feladatok megvalósítása szempontjából külön ki
kell emelni, hogy egyszer sem történt csúszás, nem

került sor határidő átlépésre, a blokkvisszaindulásokat sem hátráltatta az átalakítás, és a költségek is a
tervezett kereteken belül maradtak.
Más kérdés, hogy egy új berendezésnél óhatatlanul is előjönnek problémák, meghibásodások, amelyeknek a számát és a súlyosságát csak csökkenteni
lehet. Ezeket a kezdeti problémákat az úgynevezett
kádgörbe jellemzi (a berendezések működésének
kezdetén több a probléma, azután sokáig kevés, majd
élettartamuk lejártakor ismét növekvő számú meghibásodás jelentkezik). Ez a törvényszerűség a főtranszformátorok vonatkozásában is beigazolódott, ugyanis
az üzemidejük kezdetén több, különböző meghibásodás jelentkezett. A legjelentősebbek a téves védelmi
működések voltak. Ezek mellett olajszivárgásból, folyásból, ventilátorhibákból adódó garanciális problémákat is kezelni kellett. Remélhetőleg a folyamat
hamarosan a kádgörbe alsó pontjára jut, és ezen az
értéken zajlik majd az üzemelés 20-30 évig.
Szabó György kollégánk elmondta még: ezúton is
köszöni mindenki munkáját, aki részt vett a projektben. Szerencsésnek tartja magát, hogy ekkora témát
vezethetett. Rengeteget tanult az elmúlt tíz év során.
Minden munkatársnak hasonló szakmai élményeket
kíván a maga területén.

Prancz Zoltán

fotók: Bodajki Ákos

Szakmák az atomerőműben
Sorozatunkban tavaly augusztus óta a
Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási Főosztályán,
a Híradástechnikai
Osztályon dolgozó
munkatársak tevékenységét mutatjuk
be. Ezúttal a Koordinációs Csoportból Csabai Jánosné koordinátorral
beszélgettünk.
Éva 1958-ban született Pakson. 1977
decemberében nyert felvételt az EBRE-hez mint telefonközpont-kezelő.
A Budapesti Távbeszélő Igazgatóságon telefonalközpont-kezelő képesítést
szerzett 1978-ban. 1985-ben került az

atomerőmű állományába. A Híradástechnikai Osztályon 1995-ben alakult
meg az ügyfélszolgálati iroda, ahol új
feladatokat kapott. Jelenleg is itt dolgozik, fő feladatai közé tartozik az intranetes telefonkönyvben szereplő telefonszámok karbantartása, aktualizálása, a
négy számjegyű telefonszámok számlázása és a számlázórendszer karbantartása.
A belső, négyszámjegyű telefonhálózat több ezer állomásból áll, az erőműves munkatársak mellett külső cégek
munkavállalói is igénybe veszik. Több
olyan, blokkokon telepített készülék
van, amelyek elérhetősége nem jelenik
meg a telefonkönyvben, ezekkel kap-

csolatos egyedi igények kezelése is Éva
feladata. Húsz éve a Magyar Telekom
kapcsolattartója. Ennek keretében kezdetben a „vonalas” lakástelefonokkal
foglalkozott, később az ADSL- és az
IPTV- (T-Home) rendszerek telepítésének ügyintézése, „ki-be kapcsolása”
lett a feladata. Ő foglalkozik az ügyfelek különböző számlaproblémáinak
kezelésével is, amely elmondása szerint nem mindig hálás feladat, mégis
általában mindkét fél megelégedésével
zárul. Hozzátette, a különböző telekommunikációs eszközökkel (belső telefonhálózat, T-Home, Telenor) kapcsolatos
ügyintézéseknek köszönhetően az évek
alatt az atomerőmű összes munkaválla-

lójával megismerkedett, legyen az új belépő, aktív dolgozó vagy nyugdíjas.
Éva jelenleg Dunaszentgyörgyön él
családjával. Férje szintén az erőműnél,
egy külsős cégnél dolgozik. Lánya Dunaszentgyörgyön védőnő, fia az atomerőmű munkavállalója. Szabadidejében
sok időt tölt unokáival, Balázzsal (6) és
Nórával (2,5). Hobbija a kézimunka,
munkáival már több kiállításon is részt
vett, emellett családjával rendszeresen
kerékpározik, és kirándulni is szeretnek. Hozzátette, épp nyugdíjba készül,
szeretne minél több időt együtt tölteni
családjával és unokáival.

Kárpáti Viktor
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Fiataljaink
Az atomerőmű fiatal kollégáit bemutató rovatunkban ezúttal Hum Zoltánnal, a Beszerzési Osztály logisztikai szakértőjével ismerkedhetünk meg.

fotó: Bodajki Ákos

Zoltán Pécsen
született, tősgyökeres paksi
család sarjaként
egész gyermekkorát Pakson
töltötte. Általános és középiskolai tanulmányait a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban végezte, ezt követően az Óbudai
Egyetem gazdálkodási és menedzsment
szakán diplomázott. A képzéshez kapcsolódó gyakorlatát az atomerőmű Beszerzési Osztályának Beszerzéstámogató
Csoportjánál töltötte. Az iskola elvégzését

követően e szervezetnél kapott munkalehetőséget 2010 novemberében, ekkor
még atomixesként, logisztikai ügyintéző
munkakörben. 2013 februárja óta dolgozik logisztikai szakértő munkakörben az
atomerőmű munkavállalójaként.
Családja életében régóta fontos szerepet tölt be az erőmű, hiszen édesapja
nyugdíjazásáig a Karbantartási Igazgatóság Gépész Műszaki Osztályán dolgozott, testvére pedig jelenleg is az OVIT Zrt.
munkavállalója. Ezért is fogadta el örömmel az adódó munkalehetőséget.
Zoltán munkaköri feladatai közé tartozik a biztonsági ellátású anyagok diszpo-

nálása, a beszerzéshez és készletgazdálkodáshoz tartozó elemzések, kimutatások
készítése, valamint a beszerzéstervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Elmondása szerint a feladatok változatossága
folyamatos fejlődést biztosít számára.
Fontosnak tartja a társszervezetekkel való
jó együttműködést és az SAP-rendszer
magas szintű ismeretét.
A munkahelyi légkör véleménye szerint kiváló, a kollégák kezdettől fogva segítőkészek voltak. A munkahelyen kívül is
összetartó a társaság, igyekeznek minden
évben egy-egy közös programot, kirándulást szervezni.

A továbbtanulás fontos számára, jelenleg a Szent István Egyetem logisztikai
menedzsment mesterszakán folytat tanulmányokat, de középtávú tervei között
szerepel újabb diploma megszerzése, valamint további idegen nyelvek elsajátítása
is.
Zoltán jelenleg szüleivel él, szabadidejének nagy részét a kosárlabdának szenteli. Játszik a paksi városi bajnokságban,
illetve az ASE kosárlabdacsapatának mérkőzéseit is rendszeresen látogatja. Ezenkívül új hobbija az úszás, barátaival pedig
rendszeresen szerveznek közös utazásokat, többnyire belföldre.
Krausz Attila

Akkreditált kalibráló laboratóriumunk
Immár több mint tízéves múlt áll a Paksi Atomerőmű
Metrológiai Üzemének akkreditált kalibráló laboratóriuma mögött. A labor sikerként élte meg az akkreditálást,
és azóta is eredményesen tevékenykedik. Az elmúlt időszakról és a labor tevékenységéről Orbán Mihály önálló
üzemvezetőtől, Aranyi László és Sós János laborvezetőktől

kaptunk tájékoztatást.
Az Atomerőmű újság 2004. februári számában örömmel
számoltunk be arról, hogy a Karbantartási Igazgatóság Metrológiai Laboratóriumának (most Metrológiai Üzem) a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) Szakmai Akkreditáló Bizottsága ,,Akkreditált Kalibráló Laboratórium” státusz odaítélését
javasolta.
Ezt megelőzően a NAT szakértő csoportja részletes helyszíni szemlét tartott, valamint átvizsgálta az előzetesen
megküldött Minőségirányítási Kézikönyvet, kalibrálási eljárásokat és egyéb dokumentumokat.
– Akkreditálás, kalibrálás. De mit is jelentenek ezek a meghatározások?
Orbán Mihály: – Az akkreditálás jelen esetben az a tevékenység, amely szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület hivatalosan elismeri és igazolja, hogy például egy laboratórium
alkalmas-e meghatározott megfelelőségértékelési feladat
elvégzésére.
A kalibrálást nem szabad összekeverni a hitelesítéssel.
A hitelesítés egy, a jog eszközei által szabályozott hatósági
tevékenység, amelyet csak a mérésügyi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság) végezhet. Azonban műszakilag lehet mindkettő ugyanaz. A lényeg, hogy etalonok megszakíthatatlan láncolatán keresztül
az adott mérőeszköz értékmutatásának nemzeti vagy nemzetközi etalonra történő visszavezetettségét biztosítsuk.

– A Metrológiai Üzem már több mint tíz éve, hogy az Akkreditált Kalibráló Laboratórium címet viseli. Hogyan jellemeznétek az elmúlt 11 év munkáját?
Orbán Mihály: – Ha egyszerűen fogalmaznék, azt mondanám, hogy kollegáimmal együtt sokat dolgoztunk az
elmúlt években, de nagyon megérte. Nagyon sok pozitív
hozadéka van egy minőségirányítási rendszer működtetésének. A minden évben jól előkészített és végrehajtott
belső auditokon és vezetőségi felülvizsgálatok során végigvesszük az akkreditálásra vonatkozó ún. 17025-ös szabvány
előírásait, és igyekszünk mindenben megfelelni. Oktatási
és minőség-ellenőrzési tervet készítünk, és megkérdezzük
belső vevőinket – az MVM PA Zrt. műszaki szervezeteit –,
hogy mennyire vannak megelégedve a kalibrálási szolgáltatásaink minőségével, és melyek az esetleges javaslataik.
A NAT az éves felügyeleti vizsgálatai során ellenőrzi tevékenységünket.
Sós János: – A Sugárfizikai Laboratórium vezetése mellet feladatommá vált a minőségirányítási rendszer megtervezése, ellenőrzése. A minőségirányítási kézikönyvünket
többször átdolgoztuk, jelenleg az ötödik kiadásnál tartunk.
A leglényegesebb változás az volt, amikor a sugárvédelmi
rekonstrukció kapcsán kikerültek a sugárfizikai kalibrálások,
illetve amikor szűkítettük az akkreditált területet azokkal a
mérésekkel, amelyekre nem volt igény.

– Milyen változások történtek a dokumentálási rendszerben?
Sós János: – Az idők folyamán már maga a szabvány is
megváltozott, igaz nem alapjaiban. A legnagyobb kihívást
a NAT-dokumentumok változásainak a követése jelenti.

A felülvizsgálatok során a mindig változó NAT-auditorok
más-más témára fektetik a hangsúlyt, így még 11 év után is
tudnak váratlan helyzetek előállni.
– Hogyan értékelik a munkáitokat a megrendelők?
Aranyi László: – Laborunk elismerten magas szinten működik és hajt végre mérőeszköz-kalibrálásokat a karbantar-

tási és üzemviteli személyzet megelégedésére. A tevékenységünk megerősítése és megbízhatóságának bizonyítása
érdekében rendszeresen részt veszünk más laborok közreműködésével végrehajtott összehasonlító kalibrálásokban,
amelyekben a mai napig kimagasló eredményeket értünk
el, egyes esetekben referencialabor-szinten.
– Melyek az idei év és a közeljövő főbb feladatai, céljai?
Orbán Mihály: – A szaklaboratóriumokban történő folyamatos munkához továbbra is szeretnénk biztosítani a nyugodt munkahelyi légkört. A blokkokon zajló rekonstrukciók
kapcsán sok az új mérőeszköz, ezek beépítés előtti kalibrálása fontos feladatunk. Az elavult etanoljainkat is folyamatosan cserélni kell, ezért ezek beszerzésére fejlesztési tervet
indítottunk.
Az új paksi reaktorblokkok építéséhez kapcsolódóan a
majd beérkező sugárfizikai és hagyományos mérőeszközök
kalibrálására fel vagyunk készülve. Ha felkérik erre szervezetünket és biztosítottak a feltételek, örömmel elvállaljuk ezt
a munkát is.
Aranyi László: – Reméljük, hogy a jövőben ezt a fontos
minőség-ellenőrző tevékenységünket továbbra is magas
szinten leszünk képesek végezni, valamint a megfelelő háttértámogatás segítségével hozzá tudunk járulni az erőmű
biztonságos működéséhez.


Lehmann Katalin
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
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. Ezúttal Pumerschein János, az
Armatúra és Csővezeték Karbantartó
Osztály nukleáris vezető szerelője idézi
fel pályafutását.

– Mióta dolgozol az atomerőműben,
milyen „állomásokon” keresztül jutottál el
a jelenlegi munkahelyedre és beosztásodba?
– 1978-ban végeztem az 505-ös számú szakmunkásképző intézetben, vas- és
fémszerkezet-lakatos szakmát szereztem.
Mivel itt az iskolában kézilabdáztam, és
az atomerőműben akkor szervezték a kézilabdacsapatot, így 1980-ban – immár 34
éve – felvételt nyertem a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, az Armatúra Karbantartó
Osztályra. Az akkori főberendezés csoportba kerültem a főelzáró tolózár karbantartójaként, és azóta is itt dolgozom.
– Hogyan emlékszel vissza a kezdeti
időszakra?
– Kezdetekben sokat kellett tanulni
a szakterületen, hiszen csak itt lehetett
megszerezni az ismereteket. Fiatalok voltunk, nagyon jó, összetartó csapat volt.
Részt vettem a megjáratásokon, az I-es
és a II-es revíziókon minden blokkon.
A blokkindulásoknál mi is ott voltunk, sokat dolgoztunk, orosz szakértők segítségével tanultuk a munkafolyamatokat.
Különböző szakmai, számítógépes, minőség-ellenőrzési tanfolyamok elvégzése
után független szakmai minőség-ellenőrzési megbízást kaptam, majd kineveztek a
főtolózár csoportvezető szerelőjének.
– Milyen volt akkor és most a munkahelyi, közösségi élet?
– Brigádmozgalom volt abban az időben, rendszeresen részt vettünk társadalmi munkákban, bölcsődébe, óvodákba,
iskolákba jártunk dolgozni. Rendszeresek
voltak az úgynevezett brigádbulik, amik
nagyon jó hangulatban zajlottak. A rendezvények egyik hangulatfelelőse voltam,
zenéltem tangóharmonikával, jókat főztünk, ettünk, szórakoztunk.
A főtolózár karbantartása igen fontos
feladat, ABOS 1-es berendezés, hiszen a
tömör zárást kell biztosítania a blokkok
karbantartási időszakában. Ciklikus karbantartást végzünk, itt ebben a munkában kell irányítanom a csoportot a területen. A legérdekesebb rész és a legnagyobb
kihívás a reaktor teljes zónakirakásakor

végzett teljes szétszereléssel járó revíziós munka, ami nagyon összetett feladat
a karbantartási technológiában előírtak
alapján. Nagyon összehangolt munkavégzést igényel, ilyenkor a daruzással járó
emelési munkák, a széles körű feladatok
elvégzése, nyomáspróbák, a munkafolyamatok határidőre való befejezése a fő feladat.
A munkámhoz tartozik még, hogy harmadik ciklusomba járok a Munkavédelmi
Bizottságban, a munkavállalók választott
képviselője vagyok.
Sok átszervezést megértünk, a blokkok üzeme alatt sok új technológiát kellett
alkalmaznunk, sok új munkafázist vezettünk be. A mostani légkör sokkal feszültebb, többrétegűbb a munka, egyre több
feladat hárul ránk, több felelősséggel.
– Elismerések, kitüntetések?
– A 20 éves törzsgárda átadásakor az
osztályvezetőm, Blatt Vince, amikor átadta az oklevelet, úgy fogalmazott: „Pumi,
maga az osztályon az egyetlen, aki a belépése óta jelenleg is azt a munkát végzi.”
Én megkérdeztem tőle, hogy ezt most dicséretnek vegyem, vagy sem, de csak an�nyit mondott, hogy nagyon büszke rám.
Munkám elismeréseként 2004-ben megkaptam az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjat.
– Érdekes történet, esemény, amire
esetleg szívesen emlékszel vissza?
– Az egyik legemlékezetesebb számomra, amikor az 1. blokk kezdeti üzemébe be kellett jönni dolgozni karácsony
előtt, de akkora hó volt, hogy a lakótelepre
nem tudott kijönni az ügyeletes autó értünk. Az akkori sárkányrepülő-szakosztály autója jött értünk. Reggel, amikor
mentünk haza, nem jutottunk el Paksig,
és gyalog kellett hazamenni, ami szintén
élmény volt. De még számtalan más történetet is lehetne említeni.
– Távolabbi tervek, célok, munkahelyi,
esetleg magánéleti?
– Továbbiakban is a legjobb tudásom
szerint szeretném végezni a munkámat,
a nyugdíjas évekig, ami most kicsit távolabb került a nyugdíjrendszer átalakítása
miatt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
szakmai tapasztalatokat átadjuk a fiataloknak, de sajnos kevés fiatal szakemberrel rendelkezünk, ők viszont fontosnak
tartják a munkafolyamatok elsajátítását.
– Család, hobbi, szabadidő?
– Paksi születésű vagyok, itt élek, ide
kötődöm. A zenét szeretem, a zenekarommal továbbra is sok-sok rendezvényt vállalunk, ahol igyekszünk mindig kiszolgálni a hálás közönséget.
– Mi számodra a legfontosabb dolog az
életben?
– Nagyon fontos mindenki életében a
család, a nyugodt élet ebben a rohanó világban.
És még egy mottó: vigyázzunk egészségünkre!
OrbánO

Generációk

A Gergely család

Rovatunkban ismételten egy olyan családot szeretnénk bemutatni, ahol tetten érhető, 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.
Az apával, Józseffel az előző lapszámokban több alkalommal is készült interjú,
ezért most beszélgetőpartnereink Gergely Józsefné, Marika és Gergely Viktória,
a család két hölgy tagja.
Marika 1972-ben a Budapesti Petrik Lajos Vegyipari Technikumban végzett. Első
szakmai tapasztalatait a Kőbányai Gyógyszerárugyárban szerezte meg. Közben
férjhez ment ahhoz a fiatalemberhez, aki
egyetemi ösztöndíjszerződést kötött a
Paksi Atomerőmű Vállalattal. Fiatal házasként kiváló lehetőséget láttak abban, hogy
hosszú távon Pakson valósítsák meg elképzeléseiket, szakmai karrierjüket. 1978.
február 1-jén a Vegyészeti Osztályra nyert
felvételt, rövid időre követte férjét, akit
átirányítottak a leninvárosi új erőműbe, az
ott folyó beindítási munkákra. Marika az
ottani laboratóriumban élte meg a betanulás időszakát, ahol a vízanalitikában szerezhetett gyakorlati jártasságot. Pár hónap
múlva visszatértek Paksra, ahol az erőművi
blokkok építésével párhuzamosan intenzív
fejlődésnek indult a város, az épített környezet dinamikus terjeszkedése mellett a
fiatal erőműves kollégák is keresték egymás társaságát, gyakran szerveztek baráti
összejöveteleket, közös főzéseket. Ilyenkor más kollégákon kívül megismerhették azok hozzátartozóit, gyermekeit is, a
gyermekek pedig sokat játszhattak együtt.
Az így kialakult „nagycsaládi” környezet
mellett természetesen sok fiatal párnak –
így Marikáéknak is – lemondásokkal is járt
a paksi önállósodás, hiszen a szülők tőlük
távol dolgoztak és éltek, segítséget napi
szinten nem kaphattak. Miközben Marika
felidézi életének ezt az időszakát, boldogság tölti el, hiszen a mindennapok akkori
nehézségei ellenére, kortársaihoz hasonlóan ők is tele voltak energiával, lendülettel,
tervekkel. A sors nagy adományának véli,
hogy szemük előtt láthatták azt a folyamatot, hogy miként épült meg az adott
blokk egy-egy technológiai rendszere, a

fő berendezések és az épületek. Mindez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a „Csikócsapat” ennyire összetartó lett. Közülük
mindenki az adott szakterületének megfelelően fejlesztette szaktudását, de nyitott
volt rokon szakterületek megismerésére
is. Marika ezekben a vegyészeti vizsgálati
módszerek finomításával, a manuális vizsgálatok részbeni automatizálásával foglalkozott, illetve a folyamatosan bevezetett
számítástechnikai eszközökkel, programokkal ismerkedett meg. Az évek során
egyre több laboratóriumi analitikai automatizált eljárást és komplex rendszereket
kellett megismernie.
Természetesen egy édesanyának családi környezetben is maximálisan helyt kellett, kell állnia. Komoly segítséget jelentett
fiatal szülőként a munkahely stabilitása, az
egzisztenciális biztonság, a lakhatási támogatás mellett, a kollégák segítő szándéka,
egymás támogatása a civil életben is. Láthatatlanul szivárgott át ez a szellemiség a
családokra is, számos közösségi programot
szerveztek, ahol a gyermekek is értesültek
a szüleiket foglalkoztató munkahelyi kihívásokról, az atomerőművet érintő változásokról.
A Gergely család kisebbik gyermekét,
Viktóriát is egyre jobban érdekelni kezdte az a környezet, amiről oly sok jót hallott az erőműben dolgozó szüleitől. Így az
egyetemi tanulmányai során felsőévesként már a környezetvédelem került az
érdeklődésének középpontjába. Másoddiplomáját pedig már tudatosan az ipari
környezetvédelem szakterületén szerezte meg, amivel jó eséllyel pályázhatott
atomerőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó
munkakör betöltésére. Diplomamunkáját
a radioaktív hulladékokkal kapcsolatban
írta. Az Atomix Kft.-hez 2009 májusában
került WANO-ügyintéző munkakörbe, ahol
angol nyelvtudását és a nyelv szeretetét is
kamatoztatni tudja. Viktória úgy véli, hogy
a munkájával szembeni belső elvárás, precizitás és alaposság kialakulásában, a szülőknél általa megfigyelt hozzáállás is közrejátszott. Meggyőződése, hogy csak ilyen
hozzáállással lehet az atomerőmű biztonságos üzemeltetéséhez hozzájárulni, és az
egyén felelőssége igen nagy. A beszélgetésünk során, kiderül, hogy Viktória széles
érdeklődési körrel rendelkezik, szívesen
járják párjával a természetet, és örökítenek
meg egy-egy szép pillanatot, tájat. Imádja a
virágokat, családi házuk kis kertjében gondosan ápolja őket. A konyhaművészetek
területén is jártas, szívesen süt, főz. Szeretteinek a szeretetén túl, erősen kötődik Paks
város régiójához. Pakson ő is megtalálta
boldogságát, munkahelyét stabilnak érzi,
erre építve ő is tovább kívánja adni a szüleitől kapott hozzáállást. Édesanyjához hasonlóan imádja a közös családi programokat, nővére három kicsi gyermekét. Ilyenkor
szüleit nagyszülőként is láthatja, valamint
azt a boldogságot, amelyet a három unoka
jelent számukra.
Bodnár Róbert
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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.

2. rész: Számítógép használata – SZAB-IBIR 4.1.2 fejezete
A munkánk során vagy asztali, vagy hordozható számítógépen dolgozunk, és lehetséges, hogy egyéni használatra kapjuk, vagy munkakörünk szerint többekkel
közösen használunk egy gépet.
A munkavégzés során figyelni kell a szakszerű és
gondos használatra, a meghibásodásokat azonnal jelezni kell a HelpDesknek. A nem hordozható IT-eszközöket tilos más munkahelyre áttelepíteni.
A gépeket mindenki csak a saját azonosítójával
és jelszavával belépve használhatja (a közös használatúakat is). Ez mindenki jól felfogott érdeke is, hogy
a nevében más ne tudjon munkát elvégezni, esetleg
visszaélve nevével. Amennyiben ez egy munkakörben
gondot jelent, valószínűleg változtatni kell a jogosult-

ságok kiosztásán, bővíteni szükséges a hiányzó jogosultsági körrel.
A munkavégzéshez csak az MVMI által telepített
szoftverek használhatók, a felhasználó nem futtathat
külső eszközről (pl. CD/DVD-ROM, USB) indítható ingyenes szoftvert (freeware) és szabad szoftvert (shareware) sem.
Arról mindenkinek tudnia kell, hogy MVMI a Symantec Endpoint Protection (SEP) alkalmazással folyamatosan szkenneli a számítógépeket, kiszűri az illetéktelenül használt szoftvereket. Az eredményekről
jelentést készít az Informatikai Csoport részére, akik
a jelentés alapján megkeresik az azonosított gép felhasználóját (felhasználóit). Ilyen megkeresésekre az

EA & BA

Az Association Enterprise Architects
(AEA) Magyar Tagozata – mely a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság társszervezete és magánszemélyek alapították
2012-ben – előadást és azt követő vitát, megbeszélést
tartott Budapesten.
Az anyaszervezet nagyvállalati informatikai tervezéssel foglalkozik – tudhattuk meg a szervezet elnökétől, Virág Tamástól. Terminológiájával segíti az elemzést, megkönnyíti a módosításokat, modernizálásokat (jövőálló),
különféle rendszerek egyesítését. A téma irodalmát, szabályrendszerét szakszerűen, lektorálva teszik közzé honlapjukon. A felhalmozott tudásanyagukat, a jó gyakorlatokat szervezett oktatások keretében teszik közkinccsé.
Első munkájuk a BiZZdesign Architect program magyar változatának megalkotása volt, amely nagyon kön�-

nyen kezelhető, hatékony vizualizációs funkciókkal rendelkező, intuitív
módon segíti mind az üzleti, mind
pedig az informatikai szakembereket. Támogatja a legjobb keretrendszereket, a bevált gyakorlatokat és referenciamodelleket a sikerek gyorsabb elérése érdekében.
A rendszer könnyen kibővíthető külső kapcsolódó információk leképezésére is.
A világban gyakori, hogy egy vállalkozó új, kedvezőbb lehetőséget sejt. Eladja régi vállalkozását vagy hozzáigazítja az újat. A felmerülő átszervezések megoldási
lehetőségeit tárja fel egy modell, egy terminológia mentén, hogy az irányítás, működés legátláthatóbb, legjövedelmezőbb legyen – ennek lépéseit ismertette Bodnár
László „Az EA (Enterprise Architecture) és BA (Business
Analysis) kapcsolatai” című előadásában.gyulai

Szoftvertechnológiai fórum
Az ELTE Informatikai Kara Duna-parti épületében rendezte
február 6-án az év első szakmai fórumát.
Mára már az egyszerűbb telefonokba is többmagos
processzort építenek, nemhogy a számítógépekbe. Ezek
nemcsak több párhuzamosan futtatható alkalmazást tesznek lehetővé, de a programszerkezet átírásával maguk a
feladatok is gyorsabban végezhetők. Nagyobb rendszereket többen írnak (kódolnak) jobbára egyéni stílusban –
nehéz nemcsak a megoldásváltozatok egységesítése, de a
„párhuzamosítása” is.
Az EU ~3,5 M €-t szán a 7. projektje keretében a megoldások sebességnövelésére. Mivel az alkalmazások átírása „kézi erővel” kilátástalan, sziszifuszi feladat lenne, meg

kellene próbálni – meg is próbálják – programmal megkeresni az alkalmas programrészeket, hogy az átírás folyamatát automatizálni lehessen.
Kozsik Tamás dékánhelyettes a tanszéken folyó kutatási munkáról számolt be (programozási nyelvek és
módszertanok, programelemzés, párhuzamos és elosztott
végrehajtás). Nagy reményeket fűznek a ParaPhrase projekthez.
A délután másik előadója Andreas Zeller, a saarbrückeni egyetem programfejlesztő szakának tanára volt, aki a
programtesztelés fontosságáról és automatizálhatóságának lehetőségeiről, határairól beszélt.
gyulai

elmúlt időszakban folyamatosan voltak példák. Tudni
szükséges, hogy aki megpróbál saját beszerzésű szoftvert használni, az veszélyezteti a munkahelyi IT-környezet biztonságát, ezért a tevékenységért felelősségre vonható.
A munkánk során keletkező dokumentumok tárolási helye ne a számítógép winchestere legyen, mert
az MVMI nem vállal felelősséget azok mentéséért és
archiválásáért, erről a felhasználónak kell gondoskodnia. Mentsük a megbízható hálózati vagy SharePoint
tárhelyekre az anyagokat.
Következő részben a hordozható számítógépekre
vonatkozó szabályokról lesz szó.

Susán Janka

Információbiztonság
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya tudományos
ülést szervezett február 6-án Budapesten, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben.
A rendezvényre meghívták Kodaj Katalint, a
Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) alelnökét és Juhász György kockázatelemzőt, akik mind elméleti, mind gyakorlati
szempontból legjobban tájékozottak a vonatkozó
törvények (2012. évi CLXVI., 2013. évi CCXX. és L.),
a jogszabályok (77/2013) és a szabványok (27001)
körében.
A megjelent szakemberek nehezményezték az
alkalmazandó szabályok nyelvezetét, mivel számos helyen nem konkrét számértékek szerepelnek kategóriánként, hanem sok, kevés, nagy értékű stb. – ezzel nem lesz korrekt az adatbesorolás.
A fekvő- és járóbeteg-ellátás külön rendszeren
fut, más és más információbiztonsági besorolású adatokkal. Ha egyesítenék, akkor a magasabb
fokozat és a hozzátartozó védelem drágítaná
a feladat végrehajtását – ez volt a felvetés. Paksi példát hoztak az előadók, miszerint az erőmű
technológiájával foglalkozó üzemviteli és ügyviteli rendszer független ugyan egymástól, és bár
írni és módosítani nem, de egyik tudja olvasni a
másik rendszerében tárolt adatokat.
gyulai

Ipari vásár
A Deutsche Messe Hannover AG meghívására
részt vehettem a nemzetközi szakvásárának beharangozó sajtótájékoztatóján február 10-én Bécs
belvárosában, az ötcsillagos, avantgárd stílusú
Hotel Sofitelben – a vásári képviselő jóvoltából.
A több tematikus szakvásárt (10) egyesítő kiállítást április 13–17. között rendezik meg Hannoverben, ahol mintegy 100 országból kb. 6000
standon 400 000 m2-en állítanak ki. Idén India lesz
a kiállítás partnerországa. Nagy hangsúlyt kap a
4. Ipari Forradalom sikerességét befolyásoló automatizálás és informatika, de legalább ilyen súlyú
az energetika és környezetvédelem témája is. Sok
újdonság várható a hajtásmódok és levegős szál-

lítási módok kutatása és bevezetése terén. Az egy
időben rendezett konferenciák mellett számos fórumon (pl. iparpolitika, energetika) értesülhetnek
a jövő kilátásairól, az újdonságokról.
A vásárt kiszolgáló infrastruktúra kb. 200 000
látogatóra számít, akik nagy többségében szakemberek. Aki elmulasztja, 2000 újságíró tudósításaira hagyatkozhat az aktuális tájékozottság
érdekében.
A csupa üveg-acél szálloda legfelső, 18. emeletét elfoglaló étteremből csodálatos kilátás nyílik
az óvárosra, a Dunára és a Szent István-székesegyházra.
gyulai
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
Mit mutatnak a 2013. évi EU-s
energiatermelési adatok?

Elindult az első
gőzfejlesztő a
Leningrad II.
projekt 2. blokkjához
A Moszkva melletti gyártóműben még három
egység készül
A 15 méter hosszú és mintegy 430 tonnát
nyomó berendezést az Atomenergomas ZIO-Podolszk gyára készítette. A telephelyen először vasútra rakták a gőzfejlesztőt, így utazott a Moszkvától 100 kilométerre lévő Szepukov városig. Innen
uszályon jutott el a régióban található Szosznovi
Borig. A telephelyen két 1200 MW-os, AES-2006
típusú nyomottvizes blokk épül a meglévő blokkok szomszédságában. Indításuk 2016-ban és
2018-ban várható, de további két blokk építése is
szerepel a tervekben.
Az 1. blokkon is jó ütemben haladnak a munkák. A Titan-2 nevű alvállalkozó bejelentése szerint a teljes főkeringtetőhurok-rendszeren befejezték a hegesztési munkákat, ráadásul a tervezett
határidő előtt. Előzetesen erre 140 napot szántak,
de sikerült 105 nap alatt végezni a feladattal, így a
projekt a végső és egyúttal legintenzívebb szakaszába léphet – nyilatkozta a cég képviselője. Megnyílik az út a kapcsolódó rendszerek szerelése felé,
és elkezdődhetnek a reaktorszereléssel kapcsolatos munkálatok előkészítő tevékenységei.
Forrás: World Nuclear News, 2015. február

Varga József

ROSATOM
NEWSLETTER
Garanciális üzem 2015 végéig
A Kudankulam-1 blokk az év végéig még
szállítói garancia alatt áll
Az orosz részvétellel épült indiai egység
üzemeltetésre vonatkozó garanciájának
lejárta után az átkerül a megrendelő kezébe, így a 2015-ös esztendő igen jelentős
mérföldköve lesz az orosz–indiai nukleáris kapcsolatoknak. Az 1000 MW-os blokk
építése és üzembe helyezése során tartós
és gyümölcsöző együttműködést sikerült megvalósítani az indiai partnerekkel.
A próbaüzem bizonyítani fogja a korábban elvégzett munkálatok és tesztek sikerességét, és hallgatólagosan növelni fogja
a megrendelő bizalmát az orosz nukleáris
technológiában. A blokk már eddig is több
milliárd kilowattóra energiát szolgáltatott
az ország villamosenergia-hálózata számára, és a jövőben is stabil, megbízható eleme lesz a rendszernek – nyilatkozta Valerij
Limarenko, a NIAEP-Atomsztrojexport cég
elnöke. A Kudankulam projekt harmonikus kombinációja a hagyományos aktív,
valamint az újonnan kifejlesztett passzív
és aktív biztonsági rendszereknek. Számos
olyan elemet tartalmaz, amelyeket a fukushimai baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) követelményként előírt.
A blokk jelenleg India legnagyobb teljesítményű egysége. Az építés alatt lévő második blokk is hasonló típusú, és mindkettő

Az Eurostat adataira támaszkodunk
Az unió statisztikai hivatala által
közzétett adatok szerint a tagországokban megtermelt primer energia 29%-át biztosították az
atomerőművek. A megújuló forrásokból 24%, a szilárd tüzelőanyagokból 20%, a földgázból 17%, az olajból 9% és a hulladékok elégetéséből 1% primer energia keletkezett. A 28 tagországban 2013-ban összesen 876,8 millió GWh villamos energiát
termeltek az atomerőművek, ez 10,3%-os növekedés 1990-hez
képest. Azt is meg kell említeni, hogy a 2012. évi 882,3 millió
GWh-hoz képest valamelyest csökkent a termelés. Az 1990 óta
mért legmagasabb termelést 2004-ben produkálták az atomerőművek (1,008 milliárd GWh). Az Eurostat mindamellett azt is
jelzi, hogy különböző tendencia is jelen van a vizsgált időszakban. 1990 és 2004 között 27%-kal nőtt a termelés, míg 2004 és

Westinghouse gyártmányú üzemanyag
érkezett Ukrajnába
A dél-ukrajnai atomerőmű 3. blokkja áprilisban ezzel indul
Az Ukrán Állami Nukleáris Hatóság elnöke számolt be az
újabb szállítmány megérkezéséről. A betöltésre 2015 első negyedévében kerül sor. A nemzetközi érdeklődésre számot tartó
hírről az amerikai cég is több fórumon beszámolt. A korábban
orosz gyártású fűtőanyaggal működő atomerőművi blokk jelenleg egy komoly korszerűsítési folyamat miatt hálózatról lekapcsolt állapotban van, de a várhatóan április 5-én esedékes
indításkor Westinghouse-töltettel kezdi meg üzemét.

megfelel a jelenlegi orosz és NAÜ-s hatósági és műszaki előírásoknak, továbbá bizonyítottan megfelel a könnyűvizes reaktorokra vonatkozó EUR-követelményeknek.
Üzemanyag-visszaszállítás
Kazahsztánból indult a szállítmány
Nagy dúsítású (HEU) használt üzemanyag újabb tétele került vissza Oroszországba a nemzetközi egyezményeknek
megfelelően. Ebből a kategóriából eddig
mintegy 70 kilogrammot szállítottak vis�sza, de más típusú kiégett üzemanyag is
volt a szállítmányban. További ötven kilogramm küldése is szerepel a programban,
illetve folyik a kazah Ulba fémkohászati telepen bizonyos anyagok hígítása. Használt
üzemanyagból származó nehézfémek (36
kg) exportjára került sor az utóbbi időben
az Alma-Ata mellett található nukleáris fizikai intézetből, ezt a készletet újra feldolgozzák Oroszországban. A szállítások légi
úton történtek.
Eddig mintegy egy tonnányi, orosz
eredetű HEU került vissza Oroszországba,
elsősorban kelet-európai és balti országokból, illetve Szerbiából, Üzbegisztánból
és Vietnamból. A program során használt
TUK-19 típusú konténerben négy darab
üzemanyagcella helyezhető el, kifejezetten
a kutatóreaktorok kiégett üzemanyagának
szállítására tervezték. Anyaga rozsdamentes acél, a kitárolás után újra igénybe vehető szállítási feladatokra.
Forrás: Rosatom Newsletter,
2015. január–február

Varga József

2013 között 13%-kal csökkent. A 2013-as év listavezető termelője természetesen Franciaország, őket követi Németország, az
Egyesült Királyság, majd Svédország és Spanyolország. Ez az öt
tagország adja a nagy termelési volumen több mint 80 százalékát.
Ha a termelés növekedési rátáját figyeljük 1990 és 2013 között, akkor az alábbi a „rangsor”: Csehország +144%, Franciaország +35%, Szlovákia +30%, Finnország +23%, Szlovénia
+15%, Magyarország +12%, Egyesült Királyság +7% és Spanyolország +4%. Románia ebben az összehasonlításban nem
mérhető, mert 1996-ban indította első blokkját.
A maradék országokban csökkent az atomerőművekben
előállított villamos energia mennyisége. Németországban
55 178 GWh veszteség jelentkezett, Litvániában 17 033 GWh.
Az elemzett periódusban Svédországban 1828 GWh, Hollandiában 611 GWh, Bulgáriában 494 GWh és végül Belgiumban
78 GWh elmaradás volt mérhető.
Az elvégzett és a hátralévő munkák közé tartozik a reaktorberendezés általános felülvizsgálata és karbantartása, két
gőzfejlesztő műszaki felülvizsgálata és a kisnyomású turbinaegység karbantartása. 2014 decemberében a partnerek megállapodtak az üzemanyag-szállítások 2020-ig történő jelentős
növelésében. Az együttműködéstől azt várja az ukrán fél, hogy
sikerül diverzifikálni és még biztonságosabbá tenni a nukleáris
flotta ellátását. A Westinghouse cég is hangsúlyozta, hogy a telephely 1. és 2. blokkján használt, általuk gyártott üzemanyag
biztonságosan és hatékonyan teljesít. Az amerikai bázisú, de
többségben Toshiba-tulajdonú cég 2003 óta van jelen az ukrán piacon.
Forrás: NucNet, 2015. február
Varga József
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Leállították a Doel-1 blokkot
Letelt a negyven év szolgálat
A nevezett belga blokkot február
15-én leválasztották a villamos hálózatról. Az üzemeltető Electrabel egy
héttel korábban már bejelentette a lépést, de egyúttal azt is közölte, hogy
folynak a tárgyalások a kormánnyal
az 1. és 2. blokk lehetséges üzemidő-hosszabbításáról. A belga hatóságok 2014 decemberében egyetértettek abban, hogy a két nyomottvizes
egység 2025-ig folytathatja üzemét,
ha megszerzi a szövetségi nukleáris
hatóság engedélyét. Az Electrabel jelezte, hogy „konstruktívan” részt vesz
ebben a tárgyalásban, ha a jogi és
pénzügyi keretek tisztázódnak, mivel
mintegy 6-700 millió euró szükséges
az üzemidő meghosszabbításához.
Belgiumban – a többi országtól
eltérően – a jelenlegi törvényi szabályozás 40 évben maximálja az atomerőművi blokkok üzemidejét. Kivételt
képez a Tihange-1 blokk, amelynek
tíz évvel kitolták üzemidejének végét, 2025-ig. A Doel-1 blokk 1975.
februári indítása óta 127 TWh villamos energiát termelt, átlagos teljesítménykihasználási tényezője 89% volt.
Testvérblokkja 1975 decemberében
indult, mindkét egység 460 MW teljesítményű.

Areva-NuScale
együttműködés
Szerződést írtak alá üzemanyag tervezéséről
A dokumentum szerint az Areva
Inc. a nyomottvizes blokkok esetében
kipróbált HTP üzemanyag-tervezési koncepcióját fogja alkalmazni a
NuScale 50 MW-os, moduláris reaktor üzemanyagának tervezése során.
A szerződésben szerepel továbbá számos elemzés elvégzése is, többek között a kritikus hőfluxus vizsgálata, az
alkatrészek vibrációjának elemzése
és a szabályozórudak ejtési vizsgálata is. A NuScale abban érdekelt, hogy
a fentiek teljesülése esetén 2016-ban
be tudja nyújtani az NRC számára engedélyeztetési kérelmét, és 2023 után
megépíthesse a reaktort.
Az Areva korábban azt közölte,
hogy egy másik programban sikeresen túljutott az üzemanyag gyártásán
és annak próbáin. A TerraPower nevű
társaságot néhány befektető (köztük
Bill Gates) hozta létre 2006-ban, céljuk egy 600 MW-os prototípus reaktor kifejlesztése.
Forrás: NEI Magazine, 2015. február

Varga József
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fotók: Gyulai

Energiapolitika 2000
Az Energiapolitika 2000 Társulat már
a 146. Energiapolitikai Hétfő Estjét
rendezte február 7-én Budapesten.
Bevezetőjében Járosi Márton,
a társaság elnöke beszámolt róla,
hogy már 1100 fő igényli az értesítést programjaikról. Új évi
üzenete: akkor
van esélyünk,
ha okosan alkalmazkodunk
az általunk befolyásolhatatlan
változásokhoz,
Lóránt Károly
a világpolitika
átrendeződéséhez. Elkészült az első
félév programja. Felhívta a figyelmet,
hogy sikerült egyeztetnie a nyáron
Amerikából hazalátogató Miskolczi
Ferenccel, hogy tartson előadást (~
június 8.) tevékenységéről, a NASA
kutatásairól. Az évenként esedékes
egész napos szakmai rendezvényüket, a 11. Energiapolitikai Fórumot
„az építkezés energiapolitikája” fogalomkörben várhatóan május 5-ére
szervezik majd meg.
A társaság felkérésre,
néha anélkül is, állást
foglal tevékenységi körét érintő kérdésekben.
A vitaindító előadást Lóránt Károly
mérnök-közgazdász tartotta „Energetikai unió az EU-ban” címmel. A tapasztalt szakember (fejlesztő mérnök,
kutató, EU-tanácsadó is volt) a GDP
arányos fejlődését hasonlította össze
az USA és az EU vonatkozásában –
lelassult, majd megtorpant a fejlődésünk, az energiaimport folyamatosan

nő. Az energiafelhasználás szinte azonos arányban oszlik meg az ipar, szállítás, háztartás és szolgáltatás között.
Egyes víziók szerint törekedni kell az
önellátásra, hogy minél több szállítást
szükségtelenné tegyünk.
Jól felfogott érdekünkben az
EU-nak kellene felvállalnia a stratégiai tárgyalásokat az olaj-/gázimportálókkal, vagy legalább is több-kevesebb ország összefogásában. Ehelyett
minden ország külön egyezkedik,
nem megfelelő paraméterek alapján.
A németek egyik problémája, hogy
az északon megtermelt, megújuló
forrásból származó villamos áramot
szuper nagyfeszültségű (megépítendő, drága) távvezetéken kellene eljuttatni a déli országrészben működő
feldolgozó iparhoz úgy, hogy közben
a fölösleg tárolásáról is gondoskodjanak.
Megosztott velünk egy kutatási
eredményt: a Déli-sark jegét vizsgálva 4 db hosszabb/rövidebb ideig tartó
felmelegedés mutatható ki – cáfolva ezzel az ipari forradalom okozta

CO2-kibocsátást és következményét, a
globális felmelegedést.
A hozzászólók megerősítették,
hogy szerintük sem alkalmasak a
megújulók a biztonságos, szükségletekhez igazodó energiatermelésre.
gyulai

Magyar-orosz oktatási szándéknyilatkozat
Nukleáris
szakemberek
képzéséről írt alá szándéknyilatkozatot a Roszatom
orosz Állami Atomenergetikai Vállalatcsoport és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnökének február 17-én, Magyarországon tett munkalátogatása keretében
került sor a Roszatom Állami Atomenergetikai Vállalatcsoport és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti, a nukleáris energetikában dolgozó szakemberek
képzéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírási ceremóniájára.
A megállapodást orosz részről Szergej
Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója, a
magyar kormány nevében pedig Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere látta el kézjegyével. A dokumentum
értelmében az aláíró felek kifejezték
szándékukat az atomenergetikai együttműködés kiszélesítésére a szakemberek
oktatásában, a tudományos munkában,
valamint közös oktatási programok szervezésében.
A szándéknyilatkozat elősegíti az
alap- és mesterképzésben, illetve doktori
képzésben tanuló hallgatók, a kettős diplomát adó oktatási programokban részt
vevő diákok, valamint az oktatók cseréjét.
A felek az együttműködés céljának azt tekintik, hogy a megszerzett szakmai tudás
révén biztosított legyen a magyar atomenergetikai ipar ellátása magasan kvalifikált szakemberekkel.
A dokumentum alapjául az Oroszországi Föderáció kormánya és Magyarország
kormánya közötti, a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó
együttműködésről szóló, 2014. január 14én aláírt egyezmény szolgál, amely elő-

irányozza a szakemberek képzését és továbbképzését a magyar fél által igényelt
mértékben. A felek szándékában áll, hogy
koordinálják a magyar és az orosz partnerek közötti tevékenységet, beleértve a
vállalatokat, szervezeteket, egyetemeket,
intézeteket, illetve más intézményeket.
Az aláírást követően Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere kijelentette: „Ez a szándéknyilatkozat nem csupán
jogi alapot teremt ahhoz, hogy megerősítsük régi keletű együttműködésünket a
felsőoktatás és a tudomány területén, de
lehetővé teszi azt is, hogy folytassuk az
együttműködés jó hagyományait. Országaink immár több évtizede közösen tevékenykednek az atomenergia békés célú
felhasználása területén. A magyar nukleáris mérnökök egy számottevő része
korábban Oroszországban szerzett diplomát, és tudjuk, hogy a Paksi Atomerőmű
jelenlegi négy blokkjának megbízható
működését az ő magas színvonalú szakértelmüknek is köszönhetjük. Szükség
van azon szakemberek új nemzedékének
felkészítésére, akik majd részt vesznek az
új blokkok tervezésében, építésében és
üzemeltetésében.”
Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója hangsúlyozta: „A Roszatom
olyan integrált megoldásokat kínál partnereinek, amelyek a finanszírozás mellett
magukban foglalják a személyzet képzését is. Mi mindig szoros kapcsolatokat
ápoltunk a Paksi Atomerőművel és a magyar tudományos intézményekkel, így reméljük, hogy az aláírt szándéknyilatkozat
lehetőséget nyújt együttműködésünk bővítésére és intenzívebbé tételére.”
Az együttműködésben érintett szervezetek kiegészítő megállapodásokat írhatnak alá a jövőben a közös programokról.

Megduplázódó nukleáris kapacitások
A nukleáris energiának döntő szerepe van abban, hogy
csökkenteni lehessen az üvegházhatású gázok globális
kibocsátását – mutat rá Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az IEA által készített új „Technológiai Útiterv
– Nukleáris energia” című kiadványa.
A kiadvány világosan bemutatja azt, hogy a nukleáris energiának továbbra is pozitív jövőképe van annak
ellenére, hogy a fukushimai atomerőmű-balesetet követően néhány országban felülvizsgálták
a nukleáris energiatermelés szükségességét, és a blokkok leállítása mellett döntöttek. Globálisan 2013-ban
a nukleáris blokkok közel 2400 TWh
villamos energiát termeltek, amely az
összes fogyasztás 11%-át jelenti. 2014ben pedig összesen 72 nukleáris blokk
állt építés alatt, amely az elmúlt 25
évre visszatekintve rekordnak számít.
A globális klímavédelmi célkitűzések elérése érdekében a kiadvány rámutat arra is, hogy
2050-ig több mint duplájára szükséges emelni a jelenleg beépített nukleáris teljesítőképességet, hiszen csak
így lehet a leghatékonyabban és a legeredményesebben
korlátozni a globális hőmérséklet-emelkedést a nemzetközileg elfogadott maximális szinten. Ennek eredmé-

nyeképpen pedig 2050-re a nukleáris alapú villamosenergia-termelés részaránya a jelenlegi 11%-ról 17%-ra
növekedhet.
A technológiai útiterv egy „víziót” mutat be annak
érdekében, hogy milyen módon lehet a nukleáris kapacitások növekedését a legjobb módon elérni a megnövekedett nukleáris biztonsági követelmények biztosítása, az optimális műszaki megoldások kifejlesztése,

a szabványosítás felülvizsgálata, a beruházások finanszírozási módjainak és a hulladékkezelési megoldások
egyidejű vizsgálata érdekében. Külön hangsúlyozza
annak a fontosságát, hogy szükséges helyreállítani a
közvélemény bizalmát a nukleáris energia alkalmazása
tekintetében.

A nukleáris energia vonzereje abban rejlik, hogy lehetővé teszi az alkalmazó országok számára a hatékony
és hosszú távú energiatermelés megvalósítását. Például
Kína azt tervezi, hogy 2020-ig 58 GW-ra (2015 januárjában a beépített kapacitás 19 GW), 2030-ig 150, 2050-ig
pedig közel 250 GW-ra növeli a nukleáris kapacitásait.
Kulcsfontosságú kérdésként pedig az ütemterv azt
vizsgálja, hogy a megnövekedett nukleáris fejlesztésekkel párhuzamosan az egyes országok
hogyan hajtják végre a fukushimai
atomerőmű-balesetből levont tanulságok alapján megállapított feladataikat,
azaz hogy maximálisan meg tudjanak
felelni a megnövekedett nukleáris biztonsági elveknek és követelményeknek is. Hangsúlyozza azt is, hogy
foglalkozni kell a társadalomban a
nukleáris energia felhasználásával
kapcsolatban felmerülő aggodalmakkal, ezért szükséges a hatékony kommunikáció az állampolgárokkal olyan kérdésekben, mint pl. a nukleáris
biztonság, a szabályozás, a hulladékkezelés, valamint a
nukleáris energia felhasználásának előnyei.

Hárfás Zsolt
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PAV-os voltam…
Harminc éve történt

A Vegyészeti Osztály
1985 nyarán hangulatos brigádtalálkozót rendezett a Szekszárd
melletti Sötétvölgyben, szalonnasütéssel ízesítve a programot. A találkozóról készült fotót Boldizsár
Mihályné Éva őrizte meg és juttatta
el az Atomenergetikai Múzeumba.
A fotón – nem a leírt sorrendben
– a következő személyek láthatók:
Pipa Károlyné Erika főnökasszony,
Kiss Károly laboráns, Törő Mag-

di laboráns, Kincsesné Margó laboráns, Virág Ildikó laboráns, Sós
József és Fejes István vízlágyítósok,
Brezovszki Lászlóné mindenes és
férje, végül Boldizsár Mihályné Éva
laboráns, brigádvezető.
Éva megjegyzése: Szerettük egymást, sok szép élményünk van,
amit együtt éltünk át.
Kedves Éva! Köszönjük a fotót, a
múzeum filmtárában helyeztük el.

Beregnyei Miklós

Régi fényképeket várunk

Olyan fekete-fehér papírképek (negatívok) gyűjtését kezdjük el, amelyeken az atomerőmű dolgozóinak
„PAV-os” időszakából baráti, brigádi köreinek mindennapjai örökítődtek meg
családi vagy közösségi körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható, hogy kit ábrázol, hol,
mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen,
a múzeumban átvenni, vagy az alábbi
címre kérjük beküldeni: Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.: 71. Bővebb
információt a 75/50-74-31-es telefonszámon nyújtunk.
AEM

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.

Könyvbemutató –Sugáregészségtan
A patinás központtal (Törley-villa) rendelkező „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézet (OSSKI) a média és a nagyközönség számára könyvbemutatót tartott 2014. december
4-én. Az intézet két
korábbi főigazgatója,
Köteles György, majd
Turai István (ma tudományos főtanácsadók) szinte újraírták, szerkesztették a
2002-ben már megjelent Sugáregészségtan c. könyvet.
Az előző kiadás,
amelyet tankönyvként használnak a mai napig az orvosképzésben, az orvos-továbbképzésben,
a sugár-egészségügyi tanfolyamokon
– gyorsan elfogyott. Az eltelt időben
sokat fejlődött számos tudomány-

terület, amelynek eredményei beépültek a könyv megfelelő fejezeteibe
(sugársérült-ellátás, radioaktív anyagok gyógyászati felhasználása stb.). Új
nemzetközi sugárvédelmi ajánlások
és hazai előírások jelentek meg. Kihívás
az orvos-egészségügy számára, hogy az
esetleges radiológiai
baleseteket, nukleáris vészhelyzeteket fel
kell ismerni, megfelelő módon kell kezelni, jó esetben meg
kell előzni.
A Medicina Kiadó
gondozásában jelent
meg ez a rendkívül fontos, nemcsak a
szakemberek számára írt könyv, hiszen
a téma iránt érdeklődők is értő szorgalommal lapozgathatják.

gyulai

Munkatársaink szabadidőben
Egy régi álom megvalósítása
A Paksi Atomerőmű év végi ünnepi rendezvényén lépett fel a Coffee Ring nevű zenekar, amelyben több munkatársunk is szerepel. Mácsai Zoltán irányítástechnikai vezető
mérnök és Árki Zsolt technológus (RTO),
Mácsai Tamás ügyeletes műszerész (IÜO),
valamint Pintér Petra, aki jelenleg a paksi
Vak Bottyán Gimnázium végzős diákja.
Az együttes 2014 tavaszán alakult, Mácsai Zoltán kezdeményezésével. Zolinál a
zene már régi nagy szerelem volt, 14 éves
kora óta élénken érdeklődött a zenélés
iránt. Több formációban is énekelt, illetve
játszott basszusgitáron, gitáron és dobon.
Három évvel ezelőtti interjúnk során elmondta, hogy álmai között szerepel egy
koncertműsor létrehozása. Akkoriban leginkább akusztikus témában gondolkodott,
tavaly azonban elérkezettnek látta az időt,
hogy újra együttest alapítson.
A zenekar másik tagja, Árki Zsolt a barátság révén került az együttesbe, hiszen
ők már korábban is együtt játszottak. Árki
Zsolt basszus-, illetve akusztikus gitárt szólaltat meg a zenekarban. Nagyon jó érzés
számára, hogy együtt zenélhet olyanokkal,
akikkel egy hullámhosszon van. Elmondása
szerint a közös zenéléssel eltöltött idő nagyon jó kikapcsolódás, teljes regenerálódás
számára.
Zoli egy spontán vendégszereplés alkalmával találkozott Pintér Petrával, amikor a
paksi Váradi Jam Factory koncertjén énekeltek.
Petra hangja és színpadra termettsége nagy
hatással volt az alakuló
csapatra, így meghívták
a zenekarba, amit örömmel elfogadott. A Coffee
Ringhez eredetileg még
Debreceni Máté is csatlakozott, aki cajon hangszeren játszott, ám őt
az élet Budapestre szólította. Így került be
helyette Mácsai Tamás mint dobos. Tamás
életében a zene mindig hatalmas szerepet
játszott, imád zenélni, és boldog, hogy ennek a csapatnak részese lehet. A dob megjelenésével váltott a zenekar az akusztikus
zenéről elektromos hangszerelésre.

Az első akusztikus fellépésre Szalkszentmártonon került sor, a Múzeumok Éjszakáján, ahol kellemes fogadtatásban részesültek. Ezt követte a Nemzetközi Gastroblues
Fesztivál nyitónapján elhangzott koncertjük, ahol már szélesebb körben is megismerhette őket a hallgatóság. Legfrissebb
élményük az atomerőműves céges karácsonyi ünnepség volt, amelynek sikerére nagy
örömmel gondolnak vissza.
Arra a kérdésre, hogy mi a zenekar célja,
ars poeticája, Zoli elmondta, hogy a közös
zenélés, alkotás és hallgatható értékek teremtése, műfaji megkötések nélkül, szabadon. A dalírás folyamatában minden tag
közrejátszik. Megszületik egy dallam, egy
érzés, amit megosztanak egymással, majd
mindenki hozzátesz valami saját gondolatot, ötletet. Hatékonyan és gördülékenyen
tudnak így együttműködni.
A jövőt illetően céljuk egy album megalkotása, felvétele, hogy nyomot hagyjanak.
Az együttes szerint a zenekar akkor működőképes, ha egy elszabadított ötlethez
mindenki hozzá tud adni valamit önmagából. Dalaik e mintát követve íródnak.
A Fortuna Rádióba is jelentkeztek a tavalyi
év folyamán, ahol nagyon jól fogadták őket,
így egy rögtönzött akusztikus előadás és egy
kellemes interjú keretében első daluk is felcsendült az éterben, amely azóta is rendszeresen hallható a rádió hullámhosszán.

Akinek volt szerencséje hallani a zenekart a céges rendezvényen, vagy akár a Fortuna Rádióban, maga is meggyőződhet arról, hogy zenéjük valóban nagyon letisztult,
őszinte és nem kétséges, hogy a jövőben
sokat fogunk még hallani róluk.

Keszthelyi Katalin

Tisztújítás Pakson
Az 1968-ban alapított Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) szabályzata szerint időszakonként beszámoló
közgyűlést, tisztújítást kell tartani. Ez a szabály vonatkozik a részszervezetekre is, így
Paks Város Területi Szervezetére is.
A Tájékoztató és Látogatóközpontban
február 19-én tartottuk meg közgyűlésünket. A tagság alacsony számú részvétele
miatt halasztott tisztújítást a „Vásárlátogatás az internet korában” c. előadás után
tartottuk meg. A jelenlevők tartózkodás és
ellenvélemény nélkül elfogadták az előter-

jesztést, az eddigi vezetőségnek szavaztak
további bizalmat. Így az NJSZT Paks Városi Szervezet elnöke Székely Attila, az MVM
Informatika Zrt. vezérigazgatója, alelnöke
Nemes György, az MVM Informatika Zrt.
biztonsági vezetője, a titkár Gyulai János
(jómagam) nyugdíjas.
A területi szervezetek beszámolóit és
terveit beszéltük meg Alföldi István ügyvezető igazgató és Gyenizse Pál alelnök jelenlétében február 26-án Budapesten.


gyulai, NJSZT
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Oktatófilm a számítógépes
munkahelyek munkabiztonságáról
Elkészült a munkavédelmi oktatófilm-sorozat újabb modulja, amely a
képernyős munkavégzéshez kapcsolódó speciális munkavédelmi, ergonómiai ismereteket mutatja be. A film
a két éve elkészült első (alap-) modul
kiegészítése, és amellett, hogy közérthető formában prezentálja a biztonságos munkavégzés szabályait,
gyakorlati tanácsokkal is segíti a munkavállalókat.

Az oktatófilmek fő célja, hogy minden
munkavállalónak széles körű munkavédelmi ismeretbővítést nyújtsanak.
A most elkészült film is az MVM PA Zrt.
videostúdiójának közreműködésével
készült. A tartalmi elemekről a film szerkesztőjét, rendezőjét, Hajnády Györgyöt
(munkavédelmi főelőadó, Munka- és
Tűzvédelmi Osztály, Munkavédelmi Csoport) kérdeztük.
– Az új, fontos ismereteket bemutató rövidfilm áttekintést ad a képernyő előtti munkavégzés során fellépő
egészségügyi kockázatokról, illetve
azok megelőzésének lehetőségeiről.
Az adminisztrációs munkahelyeken, irodákban, elsősorban a képernyő előtti
munkavégzés és a számítógépes mun-

kényszer, a fokozott információterhelés
és a döntési kényszerhelyzet is okozhat egészségügyi problémákat. Ahhoz,
hogy elkerülhessük a tartós egészségkárosodást, tudnunk kell, hogy mire
figyeljük, illetve mit tehetünk egészségünk megőrzése érdekében. Sajnos sokan nem veszik komolyan a képernyős
munkakörrel járó veszélyeket, ártalmakat. A „hitelesség” kedvéért az említett
egészségügyi kockázatokat dr. Sztrida
Emese foglalkozás-egészségügyi orvos
ismerteti a filmben. Gyakorlati tanácsokkal is bemutatjuk a képernyős munkahely kialakításának helyes, minimális
követelményeit és a hozzátartozó munkaeszközök megfelelő beállításait.
Terveink szerint következő filmünk
foglalkozna a főjavítások munkabiztonsági ismereteinek és munkavédelmi
elvárásainknak bemutatásával. Pach
Ferenc (oktatástechnikus, Általános Oktatási Osztály, Oktatási Feltétel Biztosító Csoport) kollégámmal megkezdtük
azoknak az egy-egy perces rövid videóknak az elkészítését, amelyek meggyőző módon szemléltetik a munkavédelmi
sisak, védőcipő, védőszemüveg használatának jelentőségét, értelmét. Arra
szeretnénk törekedni, hogy a munkavédelmi tudás szakmaspecifikus is legyen,
az általános ismeretek mellett mindenki
ismerje a saját szakmájára, munkakörére vonatkozó speciális munkavédelmi
ismereteket, tudnivalókat is. Ezek a filmek beszállítóinknak, illetve az általuk
foglalkoztatott munkavállalóknak is
segítséget nyújthatnak az atomerőmű
munka- és tűzvédelmi szabályainak, elvárásainak megismertetésében.

kahely képezi a kockázatok legnagyobb
részét, ezért is tartottuk fontosnak a film
elkészítését. Sokan azt hiszik, hogy az
irodai munka kevésbé veszélyes, mint
a kemény, fizikai munka. Pedig az irodai
munkahelyen is többféle kockázati tényezőnek vagyunk kitéve. A képernyős
munkát végzők körében évről évre növekednek a szemészeti, mozgásszervi,
keringési panaszok és tünetek, eltérések. Leggyakoribbak a nyak-, derék- és
hátfájdalmak, fejfájás, szemszárazság,
látásromlás, valamint az alsó végtagi
visszeresség. A látórendszer működészavarai, az ülőmunka okozta mozgásszervi panaszok mellett a fokozott
pszichés terhelés, a monotónia, az idő-

Pach Ferenc, a film operatőre, vágója
hozzátette, remekül együtt tudtak működni a filmben szereplő kolléganőkkel.
– Kisebb technikai nehézséget, illetve időbeli csúszást egyedül az okozott,
hogy egyszer elromlott a forgatások során használt kamera. A lehető legjobb
minőség érdekében a következő modulforgatás során már több technológiai
újítást (pl.: Ultra HD) is használni fogunk.
Az új filmet először az idei szinten
tartó oktatásokon mutatják be, ahol az
adminisztratív munkakörben dolgozó
munkatársak tekinthetik meg, de természetesen a műszaki és vezetői állomány részére is elérhető lesz.

Kárpáti Viktor

D-vitamin a mindennapokban

fotók: Bodajki Ákos

Hajnády György és Pach Ferenc

Az ördög nem alszik!
Sorozatunk előző részében a tél
beköszöntével
érkező influenza, valamint a felső és
alsó légúti fertőzések
megelőzésével foglalkoztunk, és a védekezés
részeként megemlítettük a D-vitamin fontosságát is (Racskóné Sztrida Emese dr.: Hogyan védekezzünk a télen fenyegető betegségek
ellen?). E havi cikkünkben az utóbbi évek
orvosi kutatásainak eredményei, javaslatai
segítségével támpontot szeretnénk adni azzal
kapcsolatban, hogy szervezetünknek naponta mennyi D-vitaminra van szüksége.
A D-vitamin csontjaink erősítésén kívül
gondoskodik az immunrendszer, az idegrendszer megfelelő működéséről, fokozza
a hormonképződést, javítja a vérkeringést,
méregtelenítő hatása van, ezenkívül szükséges a megfelelő szívműködéshez, izomműködéshez is, de a reumás ízületi gyulladások,
az inzulinfüggő cukorbetegség és a sclerosis
multiplex kialakulásának megelőzésében is
szerepet játszik. Az utóbbi években fény derült a D-vitamin testtömeg-szabályozásban
betöltött szerepére is, azaz az elhízást is befolyásolhatja az alacsony D-vitamin-szint.
A Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájának kutatócsoportja által
elvégzett első, országos, reprezentatív D-vitamin-szintmérő kutatása szerint a felnőtt
magyar lakosság 95%-a D-vitamin-hiányos.
Tizennégy orvosi társaság összefogásával a
világon először Magyarországon született
meg 2012-ben az a D-vitamin bevitelével
kapcsolatos szakmai ajánlás, amely szerint
egészséges gyermekek számára 600–1000,
serdülők számára 800–1000, felnőttek esetében napi 1500–2000 nemzetközi egység
(NE) (korábban 200, 400, majd 800 NE volt)
az ajánlott napi D-vitamin-mennyiség. Ezt a
mennyiséget ősztől tavaszig táplálékkiegészítő vagy gyógyszer formájában ajánlják bevinni. A biztonságos felső határérték a szakemberek szerint (egészséges felnőttek esetében)
napi 4000 NE. Sajnos a D-vitamin-pótlás
szükségessége még mindig nem került be
eléggé a köztudatba. Magyarországon körülbelül 900 ezren szenvednek csontritkulásban,

egyes számítások szerint a megfelelő D-vitamin-bevitellel akár 90%-kal kevesebben betegedhetnének meg influenzában.
A D-vitamin elsődleges forrása a bőrt
érő napsugárzás, annak is UV-B spektruma.
(A szoláriumok elsősorban UV-A sugarakat
használnak, ezért nem alkalmasak D-vitamin-képzésre.) Májustól októberig a D-vitamin pótlásához az is elég lehet, ha arcunkat
és fedetlen végtagjainkat tizenöt percig direkt
napsugárzás éri. Itt fontos megemlíteni, hogy
több napozással nem keletkezik több D-vitamin, a napsugarak káros hatásai azonban
érvényesülhetnek, ezért ne napozzunk 10–16
óra között, a fehér bőrűek pedig továbbra
is kerüljék a tűző napot. Itthon késő ősztől
kora tavaszig a napsugárzás nem elegendő a
szükséges mennyiségű D-vitamin termelődéséhez, ezért a téli borongós hónapok alatt
hiányállapot léphet fel.
Bár nagy mennyiségben megtalálható a
tengeri halakban, a kutatások szerint táplálékkal még úgy is nehézkes lenne a szükséges
mennyiséget fedezni, ha heti 3-5 alkalommal
(magas D-vitamin-tartalmú) halat fogyasztanánk, ezért a D-vitamin-ellátottság alapvetően nem étrendi kérdés.
Amennyiben valaki kíváncsi saját D-vitamin-szintjére, vérből történő laboratóriumi
vizsgálattal és csontsűrűségméréssel méretheti meg saját D-vitamin-szintjét.
A pontos, egyénre szabott D-vitamin-szükséglet meghatározásához mindenképpen szakorvos szükséges. A D-vitamin
szervezetre gyakorolt előnyös hatásai mellett
fontos hangsúlyozni, hogy zsírban oldódik,
a szervezetben felhalmozódik, ezért komoly
mellékhatásai is lehetnek. Ha túl sok D-vitamint fogyasztunk, megemelkedik a vér
kalciumszintje, és a többlet lerakódik. D-vitamin-túladagolásnál általános mérgezési
tünetek, többek közt étvágytalanság, hányinger, fokozott vizeletkiválasztás, gyengeség,
idegesség, szomjúság jelentkezhet.
D-vitamin szedése előtt ezért minden
esetben kérjük ki orvosunk tanácsát, véleményét, különösen várandósság, szoptatás ideje
alatt, illetve krónikus (pl. szív- és érrendszeri,
vese-) betegségek esetén!

Kárpáti Viktor

A PADOSZ vezető tisztségviselőinek megválasztása
Lezárult a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak
Szakszervezete (PADOSZ) által tartott elnökés elnökhelyettes-választás. A választási és
jelölőbizottság megállapította, hogy a szavazás az ügyrendnek megfelelően, rendben lezajlott, a kijelölt időszak alatt a bizottsághoz
észrevétel vagy panasz nem érkezett.
A választásra jogosult 1627 tagtól beérkezett 1091 szavazat alapján a tagság négy évre
megválasztotta a PADOSZ elnökének Lőrincz
Lászlót 1089 szavazattal, a PADOSZ elnökhelyetteseinek Bocsor Istvánt 1050 szavazattal
és Weisz Mátyást 1063 szavazattal.

A balatonfüredi bizalmi képzés keretén
belül 2015. február 27-én történt meg a PADOSZ Ellenőrző Bizottság (EB) elnökének és
a bizottság tagjainak megválasztása. A PADOSZ EB elnöke Nagy Gábor, tagjai Freyné
Rettich Erika és Bartosné Zubor Anikó lettek.
A PADOSZ Alapszabálya és Választási Ügyrendje alapján a Közös Szakszervezeti Bizottság (KSZB) tagjainak megerősítését is – az
előzetesen lefolytatott választások eredményei alapján – a balatonfüredi bizalmi képzés
keretén belül hajtották végre. A megerősítés
alapján a testület 17 tagját választották meg.
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Húszéves a Finnlandia Kör

Sorsfordító találkozás
igaz Juliannára, hiszen az ábrázolásban a fa
az élet, az élni akarás szimbóluma. Emellett
az ember, az emberi arc az, ami hangsúlyosan
megjelenik képein. Személyes kedvence az Érzelmek a festék alatt című alkotása, amelyet
– a többi remekművel együtt – egy hónapon
keresztül láthatnak a kedves kollégák.

Szabó Zoltán

fotó: László Orsolya

Vállalatunk nem mindennapi kezdeményezésének köszönhetően időről időre megismerkedhetünk egy lelkes, a környéken,
a megyében alkotó művész munkájával.
Ezúttal Tóthné Papp Julianna festményeiben gyönyörködhetünk.
Julianna kiállítása is a szokásos helyszínen
várja az érdeklődőket, az I. számú orvosi rendelő várójában. A művész az Alisca Amatőr
Art Művészeti Baráti Kör tagja, immár tizenöt éve foglalkozik festészettel. Találkozása a
művészet eme ágával sorsfordító volt: súlyos
betegségéből lábadozott éppen, amikor ecsetet ragadott. Óriási lelki erőt merített a festészetből, ahogy fogalmazott, kifestette magából
félelmeit, fájdalmát, és nem mellékesen rájött:
igen jól megy neki az önmegvalósítás e módja.
Képein visszatérő motívum a fa. Egyszer,
puszta kíváncsiságból, megkérdezett egy pszichológust, mit is jelképez. A válasz különösen

Zillertalban jártunk
A húszéves ASE Síszakcsoportunk életében hagyományosan nagy esemény az év eleji „Stiga”emléktúra, amelyre idén január 24. és 31. között került sor. Zillertal síterepein kalandoztunk
52 fővel, bebarangoltuk Fügen, Hochfügen,
Mayrhofen és Zillartal Arena sípályáit.
Síbérletünk 5 különálló, de egymáshoz közeli pályarendszer több mint 480 kilométernyi
pályájára és kb. 170 liftjére volt érvényes. A csapat most is több csoportra oszlott, egyrészt
három oktatóval tudásszinteknek megfelelően
folyt oktatás, illetve most is voltak kilométerfalók, akik külön síeltek. Egyéni rekord is született
ebben a kategóriában, Gergely László sporttársunknak 62,7 kilométert sikerült teljesítenie a
Ski line adatai alapján. 2013 óta új csoporttal,
a kiránduló házastársakkal bővültünk, akik a

héten igyekeztek a közeli és távolabbi környék
összes látnivalóját felkeresni. Így aztán esténként a vacsoránál nem győztük kicserélni élményeinket. Hol szakadó hóesésben, hol pedig
ragyogó napsütésben mindahányan remekül
éreztük magunkat, és nemcsak a sípályákon,
hanem a hüttékben is becsülettel helyt álltunk
az elfogyasztott kaiserschmarrnik halmazait tekintve. Mostani túránkon is bebizonyosodott,
hogy a friss levegő, a rengeteg hó, a fenséges
végtelen táj, a mozgás szabadsága, az aktív
sport mennyire kitűnő kikapcsolódást nyújt az
embernek a szabadság alatt. A közös mozgásnak és élménynek óriási összekovácsoló ereje
van a kollégák között, ami az év többi napján
segíti a munkakapcsolatokat is.

Kovácsné Andi

Egy festmény és mögötte két festő barátsága
Ez a gyönyörű festmény köszönti a Rippl Rónai József (1861–1927) és Aristide Maillol (1861–1944)
alkotásait bemutató kiállításra ellátogatókat a
Magyar Nemzeti Galériában. A cikkben megjelenő kis kép nem tudja visszaadni azokat a csodás
színárnyalatokat, csillogást és eleganciát, amelyet
az eredeti kép megtekintésekor érezhetünk. A
kép mellett Maillol vallomása is olvasható Rippl
Rónaihoz fűződő barátságáról: „Az első pillanatban, hogy megismertem, a barátja lettem, és ő az
Aristide Maillol: Női profil (1890)
enyém, első pillantásra oly rokonszenvesek voltunk
egymásnak, hogy ettől kezdve gyakran találkoztunk, és nem hidegültünk el soha.”
A két művész még pályájuk elején, 1890 körül találkozott, és a mindkettőjük számára meghatározó években volt barátságuk a legszorosabb. Ezek között is leginkább az a három hónap,
amelyet 1899-ben együtt töltöttek Maillol szülőfalujában, a katalóniai Banyuls-sur-Merben, ahol
feleségeik is szívesen töltötték együtt idejüket.
Rippl Rónai számára a mediterrán tájak és színek különös ihletet adtak. E rövid idő alatt
mintegy száz képet készített, képeibe visszatértek az élénkebb színek is, ekkor ért véget az addigi
színredukciós korszaka. Maillol számára is fordulópontot jelentett, mert az ő figyelme viszont
ekkortól egyre inkább a szobrászat felé fordult – erre állítólag barátja is bíztatta –, és műveivel
nagy hatást gyakorolt nemcsak a francia, de az európai szobrászatra is.
Rippl Rónai 1900-ban visszatért Magyarországra, és végül 1902-ben Kaposváron telepedett
le, levelezésük azonban utána is folyamatos és meleg hangú volt. A kiállítás egyik legérdekesebb
része, ahol belehallgathatunk levelezésükbe, miközben kivetítve láthatjuk is leveleiket, amelyeket időnként rajzokkal is kiegészítettek. Kifejezetten megható Maillol rajza, amelyen a Pireneusokon átnyúló kézfogással erősíti meg barátságát. Ezek a személyes momentumok teszik a kiállítást igazi élménnyé – a tárlat április 6-ig tekinthető meg.
Susán Janka

A ’90-es évek elején egy Pakson dolgozó finn mérnök Mauri Varis, valamint dr.
Blazsek Balázs, Gárdai György és Vincze Pál álmodta meg a klubot egy baráti beszélgetés, borozgatás közben. Elképzelésük időtállónak bizonyult, amit sok emlékezetes program erősített: a klub tagjai vendégeskedtek Finnországban, a finnek
Magyarországon, sokat dolgoztak azon, hogy Magyarországra, Paksra hozzák a
finn kultúrát.
Az alapítás helyszínén, az egykori Új Hullám – mai nevén Gasztroblues Klubban – idézték fel az alapítók a Finnlandia Finn–magyar Baráti Kör születését
február 13-án. Később, immár szélesebb körben, az Erzsébet Nagy Szállodában
élőzenés finn vacsoraesten ünnepelték az alapítás huszadik évfordulóját. Nem
beszélik egymás nyelvét, de megtalálták a közös hangot.
Vincze Pál a Mikulás-estekre emlékszik legszívesebben. Mint mondta, felemelő volt, hogy gyerekek százainak, sőt – nem túlzás – ezreinek okoztak életre szóló
élményt azzal, hogy Pakson találkoztak a finn Mikulással, a Joulupukkival. Vincze
Pál ösztönzésére Loviisában testvérszervezet alakult, majd hosszú időn át titkárként egyengette a baráti kör útját, most egyenesen Bécsből érkezett haza a jubileum megünneplésére.
Gárdai György azt mondta, csodálatos érzés volt találkozni ennyi idő elteltével
az ötletgazdákkal. Felidézte azt, amikor tizenharmadmagával ott lehetett a Pori
Jazz Fesztiválon, illetve azt, hogy a Gastroblues Fesztivál ötlete is ennek a barátságnak az eredménye, ahol az elmúlt húsz évben sok finn zenekar lépett színpadra – és viszont –, a loviisai Puisto Bluesnak is sok magyar vendége volt. Mint
mondta, nagy öröm, hogy ezen az alapon testvérvárosi szerződést kötött Paks és
Loviisa, ez – mint mondta – új lendületet jelenthet a jövőben.
Mauri Varis, aki dr. Blazsek Balázzsal, Gárdai Györggyel és Vincze Pállal megálmodta a finn-magyar,
pontosabban Paks–Loviisa kapcsolat e formáját,
elmesélte, hogy annak
idején, amikor második
alkalommal járt Pakson, egy pub udvarából
blues-zene hallatszott
ki. Bement, akkor találkozott először Gárdai
Gyurival, akivel együtt
hallgatták a zenét. Legközelebb, amikor jött, hozott pár kazettát, meghallgatták közösen, és Gyuri azt
mondta: „Mauri, mi testvérek vagyunk”. Mauri a finn Puisto Bluesfesztivál egyik
szervezője is, ebben a minőségében mindig törekedett arra, hogy rendezvényüknek legyen magyar fellépője, mint ahogyan Gárdai György is több finn zenekart
meghívott már a Gastroblues Fesztiválra. Mauri Varis több alkalommal dolgozott
hosszabb-rövidebb ideig az atomerőműben.
A kör huszadik évfordulója az Erzsébet Nagy Szállodában folytatódott. A klub
tagjain és barátaikon kívül a finnországi Loviisából is többen Paksra utaztak, hogy
az ünnepi alkalomnak részesei legyenek, és elfogadta a szervezők meghívását
– már nem először – Pasi Tuominen, Finnország magyarországi nagykövete, aki
kedves gesztusként magyarul köszöntötte az egybegyűlteket, majd immár angolra váltva azt mondta, hogy ez a kapcsolat egyszerre szokványos és unikális.
Hatvannégy finn városnak van ugyanis magyar testvérvárosa, de ez az egyetlen,
ami villamosított az atomerőműveknek köszönhetően. Beszélt a magyar–finn
kapcsolatokról, beleértve a gazdasági együttműködést is, ami az elmúlt évben
nagyon jól alakult. A két társaság tagjainak többsége nem beszéli a másik nyelvét, mégis mindig megtalálták a közös hangot, sokszor tolmács segítsége nélkül.
Ilyen volt a zene is, amely a kapcsolat kiteljesedésének egyik színtere.
Paksra utaztak a partnervárosból, Loviisából azok is, akik létrehozták a paksi
klub ikertestvérét a finn városban, így Arvo és Rita Vourenma Ismo és Anja Kokko. Mind Mauri, mind a Loviisában működő Magyar–finn Baráti Kört vezető Arvo
Vourenma egyetértett abban, hogy a nagy földrajzi távolság és a nyelvi korlátok
ellenére nagyon gyorsan megtalálták a közös hangot.
Nagy Sándor elmondta, hogy a kapcsolat alapját a két város, hasonló rendszerű atomerőművei és az erre épülő szakmai kapcsolatok alapozták meg.
Köszöntők hangzottak el a két érintett város, Paks és Loviisa elöljárói részéről,
így Süli János, Paks polgármestere is köszöntötte a vendégeket.
Dr. Blazsek Balázs elnök elmondta, hogy a klub vezetői, patronálói abban bíznak, hogy lesznek fiatalok, akik továbbviszik a hagyományokat
A köszöntők után a vendégsereg a gasztronómiai örömökben merült el. A vacsorán egyebek mellett karjalapaistit, azaz karéliai ragut tálaltak fel, illetve asztalra került a szintén hangzatos nevű Laskiaispulla, azaz farsangi fánk. Az estet Ed
Philips és a Memphis Patrol zenekar Elvis Presley-dalokkal koronázta meg.
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Járfás Géza
– Tudja, mostanában azon fantáziálok, hogy milyen jó lenne, ha megérném, amikor az első ember leszáll a
Marsra.
– Tiszta szívemből kívánom, hogy
így legyen! Kérem, meséljen a nyugdíjas éveiről!
– Nyugdíjba vonulásom óta 23 év
telt el. Úgy érzem, hogy az elmúlt több
mint két évtizedet hasznosan töltöttem.
Fő tevékenységeim voltak: kertészkedés, szülőfalum történetének az összeállítása, magyar és külföldi fémpénzek
gyűjtése – amit a mai napig folyamatosan végzek – és családtörténetek írása.
A kertészkedés szeretetét a szülőfalumból hoztam magammal. Annak
idején, nyáron, az iskolai szünetekben
a mezőgazdaságban sokat segítettem.
Nem megutáltam a falusi munkát, hanem megszerettem a földet és a növényeket. A kertemben mindenfajta
zöldség, gyümölcs megtalálható volt.
Kedves feleségem nagy befőző volt,
50-60 üveg sorakozott a spájzban. Egy
éve hagytam abba a kertészkedést a
látásom megromlása miatt.

Győr megyei vagyok, Tápszentmiklósról származom. A szülőfalum történetét egy önálló kiadványban állítottam össze a millenniumi év tiszteletére.
A falutörténetet a korábbi anyagokból
a levéltárakban fellelhető dokumentumokból ollóztam össze, de nem plágium, mert a bevezetőben pontosan szerepel, hogy melyik anyagokból idéztem
szó szerint. Mindezt azzal a szándékkal
is tettem, hogy a falunak legyen egy emléke az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából. A rövid történetét 150
példányban nyomtattam ki, és adtam
azoknak, akik megrendelték. Örömmel
mondom, hogy a visszajelzések szerint
meg vannak elégedve az anyaggal.
A fémpénzek gyűjtésére az egyik
kedves rokonom története ösztönzött.
A háború alatt tejbegyűjtő volt a faluban, és – úgy tudjuk –, hogy volt egy
időszak, amikor 1000 db réz kétfilléresért kedvezményesen kerékpárt lehetett
venni. Mire összegyűjtötte a pénzt, megszűnt a kedvezmény. Megmaradt a közel ezer darab kétfilléres. Magyar pénze
már István királynak is volt, az volt az
első pénzünk. Az 1892 előtti pénzekből
csak néhány darab van. A pengőfillér
egy, a koronafillér két háborút megért,
és lehet látni, hogyan változott az anyag,
hogyan lett a lyukas pénz. A háborúban a harangokat és a fémpénzeket is
beöntötték. A pénz története a magyar
történelem része. Az Osztrák-Magyar
Monarchia idejében, 1892-ben vezették
be a koronafillért, ami 1925-ig volt forgalomban. Azt követte 1926-tól 1945-ig

a pengőfillér, majd 1946-tól a mostani
forintfillér. Megvan 1892-től minden
forgalmi fémpénz, a 3 db arany korona kivételével. A külföldi pénzérmékből
120 ország képviselteti magát a gyűjteményemben. NDK, NSZK, Anglia,
Franciaország, Malajzia, Thaiföld, Szingapúr, India, Japán, Kína stb. pénzeivel
is büszkélkedhetek. Feleségem viccesen
azt szokta mondani a pénzgyűjtésre,
hogy lassan az utcasarokra is kiállok kéregetni.
A nyolc család történetét nyugdíjasként 10 év alatt sikerült elkészítenem.
Egyszerű falusi család vagyunk, nincsen rólunk irodalom. Hetekig jártam a
megyei levéltárakat. A gyermekeimtől,
a szülő, nagyszülő, dédszülő, ükszülő,
szépszülőkig (32 szépszülő), mindenki
megvan. A nyolc családról összefoglalót is írtam, életrajzok, család történetek színesítik és egészítik ki a családfát.
Nagyon felnézek a megyei levéltárakra,
minden település egyházainak az anyakönyvi másolatai megvannak. A falumban, ha iskolaigazgató lennék, akkor
minden évben íratnék egy-egy dolgozatot a nebulókkal a falum történetével
kapcsolatban, és a családtörténetről.
Tudatosuljon az emberekben már gyerekkorban, hogy igenis illene többet
tudni a családunkról és településünkről.
Mindenkit ösztönözni szeretnék arra,
hogy érdemes időt fordítani a saját családjuk anyai és apai ágának felkutatására. Ha kedve van, készítse el a családtörténetét, segítek!
– Kérem, meséljen a családjáról!

– Két gyerekünk van, Tamás és Gabriella. Fiunk a Paks II-nél dolgozik, két
gyermeke van. Tímea a második diplomáját szerzi a jogon, Budapesten él és
dolgozik. Fia, Viktor, az ESZI-ben végzett technikusként, az erőműben dolgozik. A lányom tanítónőként dolgozik,
náluk három gyermek van. A legidősebb, Dalma, gyógytornász, Pécsett él.
Dominika negyedéves egyetemista, biológusnak tanul. Áron 16 éves, gimnáziumba jár. Mondhatjuk, hogy nálunk
unokakultusz van. Azt egy kicsit fájlalom, hogy már ritkábban találkozunk,
de nagyon elfoglaltak. Kicsi korukban
sokat vigyáztunk rájuk. Ők is nagyon
szeretnek bennünket, mi meg különösen őket! 
Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. február

— 10 éves —
Paczolai Attila

VIG ÜVIG ÜVFO VÜO

— 30 éves —
Kajári Ferenc
Biczó Zoltán
Varga István
Szász Mihályné
Szikra László
Liptákné Varga Zita
Pólya Ernő
Novák Lászlóné
Szabó János
Szőts István

ÜVIG KIO
ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO KTO
ÜVIG VEFO VTO
ÜVIG VEFO VTO
MIG RTFO RTO
KAIG KAFO FKO
KAIG KAFO VKO
KAIG SZFO GSZO
KAIG ÜFFO HTO

— 45 éves —
Kincsesné Müller Margit ÜVIG VEFO VEO

Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület a 2014-es évet
a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kezdte meg,
majd a 2014. február 25-én megtartott közgyűlésen új
személyi összetételű jelöltállítás után, a tagság megválasztotta az elnökséget, amelynek vezetője Pataki János
lett. Egy év elteltével, a megújult vezetőséggel 2015.
február 15-én került sor a következő közgyűlésre, melyen beszámoló hangzott el az elmúlt egy év munkájáról.
Ebből az alkalomból kérdeztük az elnököt, Pataki Jánost.
– Az egyesület eredményes működése az atomerőmű
pénzbeli támogatásának volt köszönhető az elmúlt évben is. Nyitottak és befogadóak vagyunk, várjuk továbbra is a nyugdíjas kollégáink csatlakozását. Talán ennek
tudható be, hogy taglétszámunk folyamatosan nő, jelenleg 169 fő, mellyel egyidejűleg a korösszetétel is jelentősen megváltozott. Ennek figyelembevételével a tagság
igényére és egészségének megőrzése érdekében több,
aktívabb, sportosabb programot (egy- és többnapos
kirándulások, sportjátékok), rendezvényt szerveztünk.
Ezzel elsődleges célunk, hogy az atomerőmű nyugdíjasainak életminőségét szinten tartsuk és javítsuk. Igyekeztünk a programokat úgy összeállítani, hogy kivétel
nélkül minden klubtagunk megtalálja a saját igényének megfelelőt, azon részt vegyen és jól érezze magát.
Az összejöveteleinket – a korábbi évekhez hasonlóan – a
jó hangulat, az egymást segítő, egymást tiszteletben tartó összetartozási szándék jellemezte.

fotó: Wollner Pál

Közgyűlést tartott az atomerőmű nyugdíjasklubja

Büszkén viseljük az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület nevet. Kirándulásaink alkalmával nem mulasztjuk
el megemlíteni, hogy honnan jöttünk, és melyik cégnek
vagyunk a nyugdíjasai. Hagyományt őrzünk azokkal a
műsorokkal, amelyeken a nemzet, a magyarság ünnepeire emlékezünk. Negyedévenként összevont névnapokat,
év végén pedig óévbúcsúztató szilveszteri bált tartunk
vacsora és zenés-táncos est keretében, nagy létszámú
tagsági részvétellel. Változatlanul népszerűek a helyi és
a vidéki színházlátogatások, valamint a fürdőprogramok. A sportjátékok az eseménynek tulajdoníthatóan
felfokozott izgalommal, egészséges versenyszellemben
zajlanak. A heti klubnapokon jelentős számú a részvétel,
de igény szerint más napokon is nyitva tartunk. Ilyenkor
kiscsoportos foglalkozások vannak: ilyenek a jóga, a biliárd, a petanque, a gyöngyfűzés vagy a kártyázás. A nők

tiszteletére nőnapot és anyák napját, a férfiak tiszteletére pedig férfinapot tartunk ünnepélyes keretek között,
műsorral. Csatlakoztunk a cég által szervezett majálishoz. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a város többi nyugdíjasklubjával is. Ez utóbbit mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a konzervgyári nyugdíjasokkal felejthetetlen 4
napot töltöttünk együtt a sóstói táborban, majd hazajövetelünket követően egy közös vacsorát is szerveztünk.
A Szépkorúak Hete rendezvénysorozat aktív részesei és
szereplői voltunk, ahol a programok keretében szintén
sok időt töltöttünk együtt a város másik négy nyugdíjasklubjának tagjaival. Immár hagyománnyá válik, hogy
meghívót küldünk egymás rendezvényeire, ahol együtt
szórakozunk, barátkozunk. Eleget teszünk a nyugdíjas
klubtagok kiállításainak megtekintésére szóló meghívásoknak is. Természetesen az atomerőművel kötött megállapodásban foglalt vállalásunk teljesítését kötelességünknek érezzük, és igény szerint eddig is és a jövőben
is biztosítjuk az egyesület helyiségeit nyugdíjba vonuló
munkavállalók rendezvényeinek megtartására.
A fentieket összefoglalva a 2014-re tervezett programokat sikerült maradéktalanul teljesíteni, az egyesület tagságának kellemes szórakozást, kikapcsolódást
biztosítani.
Az éves programtervet az elnökség előterjesztése
alapján a tagság megismerte és elfogadta.
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Félezer versenyző Pakson
Egy napfényes szombaton, február 14-én
a 9 évesektől a 18 évesekig összesen 500
kajak-kenus vetélkedett egymással Pakson, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség égisze alatt megrendezett Héraklész fizikai
felmérő bajnokságon. A régiós versenyben az ASE sportolói több korosztályban
is az élen zártak, és a Paks mellett Győrben és Tiszaújvárosban megrendezett,
több mint 1500 fiatalt megmozgató viadalon is kitűnt, hogy jó utánpótlásbázissal rendelkezik a sportág.
A lassan 10 évre visszatekintő rendezvényen a legfiatalabb, 0. korcsoportos gyerekektől az ifjúsági, 8. korcsoportos fiatal
versenyzőkig a kajakosok és a kenusok is
megmérették magukat. A nagyobbaknak
négy versenyszámban, a fekvenyomás, húzódzkodás és lábemelés mellett futásban
kellett bizonyítaniuk, a Cooper-teszten
nem volt ritka a 3200 méter feletti eredmény sem. A fiatalabbaknak két iskolakört
kellett teljesíteniük a húzódzkodás és a lábemelés mellett. A ragyogó napsütésben
a jó hangulat mellett nagy küzdelmeknek
lehettek szemtanúi a szülők és a fiatalok
edzői, akik 10-től egészen fél 3-ig versenyeztek, megtöltve a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornatermét és az ASE futópályáját.
Minden versenyszámban pontokat lehetett szerezni, így a végéig nyílt maradt a
küzdelem, egy-egy kiugró eredmény után
sem lehetett a babérokon ülni. Az utolsó
versenyszám után mindenki izgatottan

várta a végeredményt, és azt, hogy vajon
sikerült-e felférnie a dobogóra.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetséget
Storcz Botond felnőtt vezetőedző, Kovács
Tamás szakmai koordinátor és Schmidt Gábor főtitkár képviselte Pakson. Kilátogatott
a versenyre az Atomerőmű SE elnöke, Kovács Antal mellett kajakos világbajnokunk,
az ASE színeiben versenyző Boros Gergely
is.
„Tavaly rendeztük meg először három
helyszínen ezt az erőfelmérőt, előtte Győrben gyűltek össze a fiatal kajak-kenusok.
Paks jó választásnak bizonyult, hiszen gördülékenyen, jó körülmények között, egy
helyszínen zajlottak a versenyszámok, ráadásul a város jól megközelíthető központi
elhelyezkedése miatt. Az idő is kedvezett a
hangulatnak, tavaszias időben lehettünk
szemtanúi nemegyszer nagy csatáknak.
Jövőre is szívesen visszatérnénk!” – mondta Kovács Tamás.
„Megnyugtatónak tartom, hogy egyre
szélesebb az utánpótlásbázisa a sportágnak. A gyerekek nagy lelkesedéssel dolgoztak, és megmutatkozott, hogy továbbra is
jó alapokon fekszik a kajak-kenu sport” –
fűzte hozzá Storcz Botond.
Az Atomerőmű SE Kajak-Kenu Szakosztálya a résztvevő egyesületek közül a 3. helyen végzett, és három sportoló, az ifjúsági
kajakos Pupp Noémi és a kenus Koleszár
Zoltán, valamint a 2005-ös születésű Juhász István nyakába végül aranyérem került.
Tóth Márton

Iparági sítalálkozó
A 32. Villamosenergia-ipari sítalálkozót
hagyományosan a Mártai Erőmű Zrt. rendezte a szlovákiai Tále-ban február 12–15.
között – ez az egyedüli iparági sportrendezvény, amelyet külföldön rendeznek.
A közismert Donovaly-tól keletre,
egy Chopokra nyíló völgyben, az Alacsony-Tátra déli lejtőjén terül el a tale-i síközpont öt tányéros felvonóval, kék, piros,
fekete minősítésű pályarészekkel. Este
villanyfényben is lehet síelni a pálya egy
részén. A méltán népszerű, négycsillagos
Hotel Partizán kitűnő, tágas (1760 m2)
wellnessrészleggel (7-féle szauna, pezsgőfürdők) és a közelben lévő háromcsillagosak – a Stupka, a Golf és a Myto – szinte
pályaszállások, néhány percnyi autózásra
vannak a pályától. Többen kihasználták,
hogy útba esnek (pl. Selmecbánya), közelben vannak (pl. Chopok) nagyobb, jobb
színvonalú, ülő felvonókkal felszerelt síterepei is – ott melegítettek be.
Az időjárás rendkívül kedvező, szikrázó napsütés, stabil hótakaró a tájon, műhó
a pályán. A résztvevők az ebédet a pálya
alján, a melegedőben fogyaszthatták el,
hogy a síelésé maradhasson a főszerep.
Csütörtökön csak a szállások elfoglalása és a csapatvezetői értekezlet volt a
program. Sportdiplomáciai siker, hogy
Varjú Bélát beválasztották a sportbizottságba. Jó egészséget kívánunk a munkájához!

Pénteken az ünnepélyes megnyitó után
szabadedzés, majd szombaton bonyolították le a versenyt, az egyfutamos óriáslesiklást. Este már a gálavacsorával és műsoros
eredményhirdetéssel ért véget a találkozó.
Most is a Mátrai Erőmű Zrt. csapata
volt a legnépesebb (~100), de magasan a
legeredményesebb is.
Nemenként nyolc korcsoportban rendezték a futamokat – a mini és gyermek
kivételével – súlyozva összegezték a kategóriák első hat helyezettjének pontjait: 1.
Mátrai Erőmű Zrt. 172 pont, 2. MAVIR
Zrt. 56 pont, EDF-DÉMÁSZ Zrt. 46 pont.
A résztvevő 22 csapat közül csupán 14
szerzett pontot.
A felnőttek között Varjú Gábor 8., Süli
Anikó 26., Senior I.-ben Egervári Csaba
a 18., Senior II. korcsoportban Feil Béla
13. helyezése volt a legjobb a paksiak közül. A Süli Anikó – dr. Weisz Éva – Balázs Anikó, valamint Varjú Gábor – Feil
Béla – Egervári Csaba alkotta csapatok
egyaránt 11. helyezést értek el.
A versenynap végén koedukált mezőnyben 22-en a snowboardban is kipróbálták magukat.
Többen kihasználták, hogy a bérlettel
még vasárnap is lehetett síelni, de ez már
csak egy fél nap lehetett, mert utána még
haza is kellett utazni a távolból.
Nagyon jó hangulatú találkozó volt.
gyulai

Ajánljuk hazánk tájait, nevezetességeit
Ipoly környéki kirándulások I.
Az alig nyolcszáz lelket számláló, a
magyar-szlovák határ mellett fekvő
község Pest megye, azon belül is a Szobi járás egyik éke. Nevezetességei évről
évre egyre több turistát és kikapcsolódni vágyót vonzanak a településre.
Barangoljuk be Nagybörzsönyt!
Nagybörzsöny község már az Árpád-korban is lakott település volt. Írásos emlékek Bersen, esetenként Bersun
néven említik a határszéli községet. Területének háromnegyede a rendkívül
gazdag élővilágú Duna–Ipoly Nemzeti
Park része.
Az 1700-as évek a német telepesek
betelepülési hullámát hozták Magyarországra, így hosszú évtizedeken keresztül Deutsch-Pilsen néven is ismert volt
Nagybörzsöny. Mai nevét a 20. század
elején kapta.
A középkorban bányatelepüléssé vált
Nagybörzsöny gazdag arany-, ezüst-,
vasérc-, ólom- és kénkészlettel rendelkezett. Az ezüstbányászat a török hódoltság ideje alatt megszűnt, majd a török
kiűzetését követően újraindult. A nemesfém ércek kitermelésére folyamatos
igény és kísérlet volt, de a 20. század végére – részben környezetvédelmi okok
miatt – befejeződött.
Kőfal veszi körül azt a 13. század első
felében kváderkövekből épült román
kori templomot, amely az első szent királyunk után a Szent István nevet kapta.

Érdekes, izgalmas látvány a vakolatlan
kövek és a kőfal együttes látványa, amely
újabb rendkívüli élményekkel gazdagítja a templom sok évszázados falai közé
betérőt.
A Szent István-templom, 14. század
első felében a Fájdalmas Szűznek szentelt bányásztemplom, a barokk stílusban
megszületett Szent Miklós-templom és a
klasszicista stílusban épült evangélikus
templom mindegyike hosszú évek óta
ad menedéket és hitet, nem csak a helyieknek.
Vízimalom, tájház, erdei vasút és a
csipkefaragások egyedülálló kiállítása
tartalmas, újabb és újabb élményekkel
gazdagítja a Nagybörzsönybe látogató,
időtálló értékekre kíváncsi kirándulókat.
Az előző számban megjelent kérdésünkre (Mit ábrázol a kép?) a helyes válasz: Csonkakontyos ház
Következő feladványunk: Mit ábrázol a kép? Minek a
jelképe?
Lehmann Katalin

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Péri István (1938–2015)
76 éves korában, 2015. január 20-án elhunyt Péri István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1938. augusztus 8-án született Dunaszentgyörgyön. 1986. január 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december 30-án történő nyugdíjazásáig a Karbantartási Igazgatóság Építészeti Osztályán dolgozott asztalos munkakörben.
Temetése 2015. január 24-én, a dunaszentgyörgyi temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.
Parragh Jánosné (1931–2015)
83 éves korában, 2015. február 11-én elhunyt Parragh Jánosné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1931. november
29-én született Madocsán. 1986. január 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1987. április 31-én történő nyugdíjazásáig a Közgazdasági Vezérigazgató-helyettes területén dolgozott irodatakarító munkakörben. Utolsó karácsonyát még Margit
lányánál tudta eltölteni.
Temetése 2015. február 21-én, a madocsai temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.
Aranyás Ferenc (1937–2015)
79 éves korában, 2015. február 21-én elhunyt Aranyás Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1937. január 27-én született Gelsén. 1983. április 1-jén vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1992. május 2-án történő nyugdíjazásáig a Radioaktív és
Hulladékkezelő Osztályon dolgozott radioaktívhulladék-kezelő munkakörben.
Temetése 2015. február 27-én, a kajdacsi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső útjára.
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Babahírek
A nevem Riga Péter. 2015. január 9-én születtem Szekszárdon. Születéskori súlyom 3680 gramm, hosszúságom 56 centiméter. Második gyermekként érkeztem a családba, van egy
hétéves nővérem, Míra, aki már iskolába jár. Egy kicsit kiabálós, de jókedvű kisbaba vagyok. Nagyon szeretem a pocakomat, és ha a szüleim énekelnek nekem. Élvezem a fürdést, és
imádom, amikor anya masszíroz. Szeretek kint lenni a friss levegőn, ezért nagyokat sétálunk.
Anyukám Rigáné Galaczi Beatrix, a Humán Igazgatóságon HR-csoportvezető. Apukám Riga
Tamás, a Reaktor Osztályon reaktoroperátorként dolgozik.
Vajda Martinnak hívnak, és Szekszárdon születtem 2015. január 15-én. Második gyermekként jöttem a napvilágra, 3400
grammal és 54 centiméterrel. Van egy ötéves nővérkém,
Lilien, aki nagyon várt engem, és imád dajkálni. Nagyon jó
kisbaba vagyok. Sokat eszem, és persze teli pocakkal nagyon jókat tudok aludni nappal és éjszakánként egyaránt. A
tejciért erőteljes hangon tudok reklamálni. Ha éppen sírok,
akkor a nővérem énekel nekem, amitől megnyugszom. Apukám, Vajda Róbert, vezető berendezésmérnökként dolgozik a csővezeték, csőtartó csoport vezetőjeként a Gépész Műszaki
Osztályon. Anyukám, Vajda-Sárközi Renáta, szintén a Gépész Műszaki Osztályon dolgozik, az
armatúrás csoportban mint berendezéstechnikus.
A nevem Kern Leila, és Dunaújvárosban születtem 2015. január 20án, 4900 grammal és 58 centiméterrel. Apukámnak első gyermeke
vagyok, de anyukám révén van egy 9 éves nővérkém, Réka, aki nagyon örült érkezésemnek. Jó kisbaba vagyok, igaz kicsit hisztis is,
mert apa mindig kézben tart, ha hazaér a munkából. Szeretem a
pocimat, jókat eszek. Sokat vagyok ébren, ilyenkor szeretek zenét
hallgatni, mert az megnyugtat. Apukám, Kern Ferenc, a Turbina és
Forgógép Karbantartó Osztálynál dolgozik mint karbantartó. Édesanya, Henk Georgina, az Atomix Kft.-nél takarító.
Buncsek Zorka vagyok. 2015. január 20-án születtem Szekszárdon 3450 grammal és 54 centiméterrel. Szüleim első
gyermekként már nagyon vártak rám, érkezésem óta folyamatosan dédelgetnek, szeretgetnek. Jelenlegi fő elfoglaltságom az evés és az alvás. Szabadidős tevékenységként sírdogálok, hogy megmutassam, nekem is van hangom. Ennek a
hobbimnak fürdés közben és éjszakánként szeretek hódolni. Apa, Buncsek Attila, művezetőként dolgozik az Atomix Kft.-nél. Anya, Kuglics Krisztina, aki a Beszerzési Osztály logisztikai
szakértőjeként tevékenykedett, míg én új feladatot nem adtam neki.  Kissné Farsang Erika

A megye legjobb sportolói
A szekszárdi Vármegyeházán rendezett ünnepségen 26 sportág 54 versenyzőjét és 39
edzőjét díjazták. A Tolna Megyei Közgyűlés
és a Sportszövetségek Szövetsége a 2014-es
év legjobb teljesítményt elérő sportolóit jutalmazta. Azok a megyei sportolók kaptak
elismerést, akik világversenyeken az első
négy helyezés valamelyikét érték el.
A Tolna megye legjobb sportolója cím
paksi díjazottjai:
Cselgáncs: Pupp Réka (Atomerőmű
Sportegyesület, edzője: Braun Ákos), Bor
Barna (Atomerőmű Sportegyesület, edzője:
Hangyási László), Csoknyai László (Atomerőmű Sportegyesület, edzője: Hangyási
László)
Kajak-kenu: Kiszli Vanda (Atomerőmű
Sportegyesület, edzője: Meczker András),
Boros Gergely (Atomerőmű Sportegyesület,
edzője: Hűvös Viktor), Fritz Anett (Atomerőmű Sportegyesület, edzője: Meczker
András), Pupp Noémi (Atomerőmű Sportegyesület, edzője: Meczker András), Koleszár Zoltán (Atomerőmű Sportegyesület,
edzője: Feil Imre, Bedecs Ferenc), Török

Márk Aurél (Atomerőmű Sportegyesület,
edzője: Feil Imre, Bedecs Ferenc)
Ökölvívás: Horváth Patrik (Paksi Sportegyesület, edzője: Kajtár László)
Rádióamatőr: Nemcsek Károly (Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub)
Kosárlabda: Eilingsfeld János (Atomerőmű Sportegyesület, edzője: Dzunics Braniszlav)
Labdarúgás: Bartha László (Paksi Futball Club, edzője: Csertői Aurél)
Sakk: Kaczúr Flórián (Atomerőmű
Sportegyesület)
Tájfutás: Makovinyi Dorottya (Paksi
Sportegyesület, edzője: Kiss Gábor)
Teke: Berkes Zsuzsanna (Atomerőmű
Sportegyesület, edzője: Berkes Ferenc)
Tenisz: Klopcsik Diána (Paksi Sportegyesület)
Természetjárás: Jakab Éva (Demeter
Egyesület), Mihályi Zsolt (Demeter Egyesület)
Twirling: Jobbágy Nikolett (Energetikai
Szakközépiskola Diáksport Egyesület, edzője: Meczker Bettina)
Wollner Pál

Aranyszabályok influenzaszezon idején

Mi illik?

Éppen csak túl vagyunk
az influenzajárványon,
de a meglepő tapasztalatok miatt úgy
gondolom, nem ártana néhány mondatot
ejteni az ilyenkor kívánatos viselkedési
normákról. A vírusok támadása nyomán
nálunk is egyre több beteg volt, és gyakran hallatszottak ki a tüsszögés, köhögés és
orrfújás hangjai a szobákból. Rossz szokásunkká vált, hogy betegen is bejárunk dolgozni, ahelyett hogy ágyban feküdnénk.
Így fennáll annak kockázata, hogy egyrészt nemcsak lassabban gyógyulunk meg,
és valamilyen elhúzódó szövődményt is
előidézhetünk maguknak, hanem megfertőzzük kollégáinkat is, hiszen az influenza vírusa cseppfertőzéssel vagy közvetlen
érintés útján terjed. Nézzük, mit is tehetünk annak érdekében, hogy problémamentesen vészeljük át ezt az időszakot!
Az egyik legalapvetőbb dolog a helyes,
vitamindús táplálkozás és a rendszeres,
friss levegőn való mozgás mellett, hogy fokozottan figyeljünk a magunk és környezetünk higiéniájára. Ebben az időszakban
gyakrabban mossunk kezet, és nem árt,
ha van nálunk kézfertőtlenítő is. Ilyenkor
nem számít illetlenségnek, ha kerüljük az
egyébként szokásos üdvözlési formákat,
kézfogás helyett elegendő a szóbeli üdvözlés is, barátok között az ölelés és puszi
helyett egy kedves mosoly. Külföldön, de
főként a távol-keleti országokban sokan
viselnek szájmaszkot a járvány idején,

nálunk ez nem annyira
jellemző. Elvileg mindenki tudja egész kisgyermekkora óta, hogy
köhögéskor, tüsszentéskor a kéznek a száj
előtt illik lennie, azonban mégis sűrűn
tapasztalni ennek az ellenkezőjét a boltokban, a buszokon és az utcán egyaránt.
Ilyenkor vegyünk elő papír zsebkendőt,
amelyet minden egyes használat után
praktikusan kidobhatunk a legmegfelelőbb módon zárt szemetes kosárba vagy
zárható zacskóba. Nincs gusztustalanabb
a „tépőzáras” papírgombócok látványánál!
Betegen nem illik tömegbe, sőt dolgozni
menni, és végigfertőzni boldog-boldogtalant. Borzasztó kellemetlen egy állandóan
prüszkölő, köhögő kolléga, aki egész nap a
túlélésre hajt. Hihetetlen, de egyetlen influenzás ember tüsszentése egy egész szobát képes vírusokkal beteríteni, fertőzésveszélynek kitenni ezzel a munkatársait
és rajta keresztül családtagjaikat. Kerüljük
a zsúfolt, zárt helyeket, és a lift helyett inkább a lépcsőt válasszuk! Ne feledkezzünk
meg a gyakori, javasoltan az óránkénti
szellőztetésről se otthon, se az irodában!
Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt,
részesítsük előnyben az idényjellegű ételeket, mint például a céklát, a savanyú káposztát vagy a csipkebogyót.
Egy szó, mint száz, legyünk figyelemmel környezetünkre, a velünk együtt lévőkre, és ne adjunk esélyt az influenzának!

Kovácsné Andi

Új szerzeményeink
Atomokról gyerekeknek

Az Atomenergetikai Múzeum feladatai közé tartozik a gyűjtőköréhez kapcsolódó és az
1950-es évektől kezdve egyre sűrűbben megjelenő hazai szak- és ismeretterjesztő irodalom gyűjtése. A Társadalmi és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TTIT) már
1955-ben kiadta az „Atom” című közlönyét, és egyre több kiadványuk született az atomenergiával kapcsolatban. Az elmúlt évben sok régi könyvet sikerült antikváriumokon keresztül beszerezni az internet segítségével. A legutóbbi szerzeményeinkből mutatjuk be
az egyik legérdekesebbet, Majlen Konsztantyinovszkij Hogyan működik az atom? című
vékony, gyermekeknek szóló könyvecskéjét.
Már a bevezetőben érdekes információhoz jutunk. A szerző köszönetet mond L. I. Ponomarjovnak, a fizikai és matematikai tudományok doktorának és Julia Szitnyikova első (!)
osztályos általános iskolai tanulónak a könyv megírásában nyújtott segítségükért, tanácsaikért.
A második oldalon a szerző gyorsan meggyőzi kis olvasóit, hogyha választhatnak, mindenképpen atommeghajtásúvá alakítsák át játékhajóikat, semmint olajjal működővé – főleg, ha hosszú útra kelnek –, mivel pár kilogrammnyi uránnal éveket tölthetnek a tengeren
anélkül, hogy üzemanyagért ki kellene kötniük.
Ahhoz, hogy a játékhajót atomreaktorral szereljék fel, előbb meg kell építeni annak modelljét. Ehhez ötletet is ad, nem kell más hozzá, csak gyurma, amiből a reaktor grafittömbje
lesz, szögek, amelyek az uránrudakat helyettesítik, a szabályozórudak szerepét pedig gyufaszálak töltik be. Ezután szemléletesen és érthetően elmagyarázza, hogy az uránizotópok
közül miért az U-235 a legalkalmasabb üzemanyagnak, hogyan jön létre a nukleáris láncreakció, mi a feladatuk a bóratomoknak, hogyan jönnek létre és milyen tulajdonságokkal
bírnak az alfa-, béta- és gamma-sugarak.
Végezetül a hajóskapitányok kapnak néhány jó tanácsot. Például, ha radioizotóp-szemcséket helyeznek el az éléskamrában, akkor az élelmiszert hosszú ideig frissen tarthatják az
út során, de a radioizotópok alkalmasak az orvosi műszerek sterilizálására is, sőt kutatás céljából cápákat is megjelölhetnek segítségükkel. Arra azért felhívja a figyelmet az író, hogy
ilyen esetekben az érintettek mindenképpen viseljenek védőruhát.
A könyvet 1974-ben adták ki a Szovjetunióban, nálunk 1981-ben – egy évvel az 1. blokk
indulása előtt – jelent meg. Aranyos 15 perces kis olvasmány felnőtteknek is.
P. O.

