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Céggyűrű

40 év – Közönségtalálkozó a múzeumban
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A Céggyűrű kitüntetés a vállalat legrangosabb díja, amit azok a munkavállalók kapnak, akiket a munkahelyi közösségek javaslatai alapján a kuratórium erre érdemesnek
ítél. Idén 49 jelölés érkezett, de az elismerést
a kiemelkedően magas színvonalú és példaértékű munkát végző kollégák közül húsz fő
kaphatta meg.
Az esemény házigazdája, Iványi Krisztina
felolvasta Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójának köszöntőjét, aki méltatta az
elismerésre méltó pályafutással büszkélkedhető ünnepelteket: „…a nagy tudású és több
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező
kollégák áldozatos munkája teszi lehetővé,
hogy a jövőben folytassuk hatékony működésünket…” – írta.
Ezt követően Hamvas István vezérigazgató a létesítmény alapításáról, a megvalósult
folyamatokról, biztonságos üzemeltetésről,
sikerekről, elkötelezettségről és felelősségről
beszélt:
„Bátran mondhatjuk, hogy a Paksi Atomerőmű létesítéséről szóló döntés helyességét
maga az élet igazolta… Mindannyian tudjuk, ahhoz, hogy blokkjaink jól üzemeljenek, szükséges a berendezések kiváló mű-

szaki állapota. Ugyanakkor meghatározó az
azokat felügyelő ember is, az üzemeltetők,
karbantartók, azaz az erőmű teljes dolgozói állománya. Az atomerőmű eddigi sikeres
működésének alapvető feltétele az itt dolgozók szaktudása, elkötelezettsége, motiváltsága és gazdaszemlélete… Ennek a közösségnek a részesei mindazon kollégák, akik már
elbúcsúztak tőlünk, részesei azok, akik az
idén határozták el nyugdíjba vonulásukat, és
részesei az őket búcsúztatók is. A most ünnepelt 40 év eredményeivel mindannyian büszkélkedhetünk… Az atomerőművet üzemeltetők sikere mögött sok dolog áll. Tisztában
vannak szerepükkel, érzik az együttműködés
fontosságát, és motiváltak a minél jobb eredmény elérésében. Fontos számunkra az a közösség, amiben élnek, és a közösség számára
is fontos azok elismerése, akik jó kollégaként
teszik dolgukat, és tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtanak… Számomra ez a közösség, »az erőműben, az erőműért« dolgozók
csapata jelenti a garanciát a jövő sikerére. Biztos vagyok abban, hogy nem egyes személyek
– legyenek azok vezetők vagy szakemberek
– képességei határozzák meg az erőmű eredményességét, hanem annak kollektívája, azok
együttes ereje.”
A díjátadón bemutatták a kitüntetettek,
valamint a nyugállományba vonuló munkatársak kimagasló és példaértékű életpályáját.
Utóbbiakat a vezérigazgató mellett Bognár
Péter humán igazgató is köszöntötte.
A rendezvény lezárásaként Farkas Gábor
Gábriel szórakoztatta fellépésével a közönséget, aki a magyar zenei paletta showműfajának egyedülálló alakja – Sinatra-dalokkal és
magyar sanzonokkal színesítette az estét, dr.
Kovács Antal kommunikációs igazgató pedig
pohárköszöntőjében a vállalat megalapításának jubileumáról szólt.

Sipos-Szabó Csilla

Atomerőmű újság: kérdőív
a lapolvasási szokásokról
Az Atomerőmű újság szerkesztőségének
célja, hogy lapunk tartalmát olvasóink
igényeihez folyamatosan igazítva, mindig
érdekes és értékes olvasnivalót biztosítson
Önnek. Hogy ez ne csak egy jól hangzó ígéret
legyen, ezúton szeretnénk megismerni az
Ön véleményét az Atomerőmű újsággal
kapcsolatban.

Kérjük, segítse munkánkat, töltse ki lapolvasási szokásokkal kapcsolatos kérdőívünket
a www.atomeromu.hu/hu/kerdoiv oldalon,
vagy küldje vissza postán a mellékelt űrlapot!
A kitöltők között Vincze Bálint: Ürge mese című
könyvét, és egyéb ajándékokat sorsolunk ki.
Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat!

Az Atomerőmű újság szerkesztősége
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Huszonnegyedik alkalommal adta át a Céggyűrű kitüntetést az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezetősége a munkájukban, teljesítményükben kiemelkedőt nyújtó kollégáknak.
A kapcsolódó ünnepségen Hamvas István vezérigazgató egyúttal elbúcsúztatta az idén
nyugdíjba vonuló kollégákat, és megemlékezett a vállalat alapításának és alapkőletételének 40 éves évfordulójáról.

Neukum Zoltán és Szabó Benjamin

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma (AEM) a Múzeumok Őszi
Fesztiválja elnevezésű országos programsorozathoz kapcsolódó négyrészes szériájának harmadik állomásához érkezett. A Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) alapkőletételének és alapításának 40. évfordulója tiszteletére az AEM olyan szakembereket
hívott meg közönségtalálkozójára, akik fontos szerepet játszottak az atomerőmű
felépítésében. Ezen az estén Szabó Benjamin és Neukum Zoltán idézte fel emlékeit
a Paksi Atomerőmű létrehozását célzó döntés, illetve a későbbi építkezés időszakából.
Szabó Benjaminnak, a beruházás kormánybiztosának, valamint Neukum Zoltánnak, a VERTESZ főmérnökének érkezése megtöltötte a múzeum auláját. Mindketten azon szakemberek közé tartoztak, akik az akkori események kapcsán hozott
döntések hátteréről is információval bírtak, így sok érdekes történetet osztottak
meg hallgatóságukkal.
Folytatás a 4. oldalon.

A Ruszatom Szerviz Rt. keretszerződést
kötött az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel
A Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern Ruszatom Szerviz Rt.
nevű cége és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2015. október 27-én keretszerződést kötött a négy paksi atomerőművi blokk működtetéséhez és
korszerűsítéséhez szükséges berendezések és tartalék alkatrészek szállítására vonatkozóan.
A megállapodást a Paksi Atomerőmű küldöttségének novovoronyezsi atomerőműben tett látogatása
alkalmából írta alá Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Jevgenyij Szalkov, a
Ruszatom Szerviz Rt. vezérigazgatója. A keretszerződés rögzíti a felek
együttműködésének alapelveit, de a
szállítások konkrét feltételeit a keretmegállapodáshoz kapcsolódó kiegészítő szerződések tartalmazzák majd.
Az aláírást követően Jevgenyij
Szalkov, a Ruszatom Szerviz Rt.
vezérigazgatója elmondta: örül annak, hogy az idén 60 éves orosz-magyar atomenergetikai együttműködés sikeresen folytatódik, és kiterjed
az atomerőmű revíziójára, illetve
korszerűsítésére is.
Hamvas István hangsúlyozta,
hogy az atomerőmű harmincéves
működése, a teljesítménynövelés

és üzemidő-hosszabbítás során az
orosz féllel folytatott eredményes
együttműködés új szakaszát jelenti,
melyet a revízióról és korszerűsítésről kötött mostani megállapodás is
jól példáz.
A Ruszatom Szerviz cég a Roszatom orosz állami atomenergetikai
konszern elektromosenergia-divíziójához tartozik. A vállalat ágazati
integrátor szerepet tölt be a külföldön üzemelő, orosz tervezésű atomerőművek revíziója, javítása és korszerűsítése terén.
A Paksi Atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműve,
amely Budapesttől 100 kilométerre,
Paks városától 5 kilométerre fekszik. A szovjet tervek alapján épült
atomerőmű 4 VVER-440-es típusú
nyomottvizes reaktora a Magyarországon megtermelt villamos energia
több mint 50 százalékát biztosítja.
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Történelem és aktualitás

Az atomerőmű biztonságos és gazdaságos üzemeltetésének záloga a beruházásban történő korai részvétel
biztosítására”. Ez a döntés attól vált meghatározóvá a jövő szempontjából, hogy a
szervezet olyan szakemberekből kezdett
építkezni, akik a különböző, már üzemelő hazai erőművekből jöttek, vagy az
egyetemekről, és a fő célkitűzésük az első
magyar atomerőmű működésének teljes
körű megismerése és megértése volt. Ez a
szervezet egyszerre volt a tulajdonos (az
állam), az irányító hatóság képviselője,
valamint a majdani átvevő jogelődje.

így lehetünk képesek arra, hogy a terveknek, a hazai előírásoknak megfelelően
ellenőrizzük és átvegyük tartós üzemeltetésre az atomerőművet.
A beruházás irányítása a szovjet szakemberek bevonásával az ERBE kezében
volt, de minden fontos kérdésben volt
egy ún. „négyes” bizottság, amely műszaki kérdésekben állást foglalt: beruházó,
szovjet szakértő, tervező, kivitelező, üzemeltető. Az idő előrehaladásával egyre

Ennek a hatáskörnek is köszönhető,
hogy már 1974. július 24-én elfogadott
kormányszintű határozatok a beruházási
munkák tekintetében gyakorlatilag megteremtették a dinamikus kezdés feltételeit, a folyamatot visszafordíthatatlanná
tették. Emellett a határozat utasította a
nehézipari minisztert – „figyelemmel a
paksi atomerőmű technikai újszerűségére” – az atomerőmű üzemviteli szervezetének létrehozására.
Ennek megfelelően az eddigi gyakorlattól eltérően 1975. november 24-én
széles körű feladatmeghatározással a miniszter aláírta a Paksi Atomerőmű Vállalat alapítási határozatát 1976. január 1-jei
határidővel, és kinevezte a három felső
vezetőt.
A későbbi felkészültségünket nagyban
segítette az a tény is, hogy az atomerőmű
alaplemezének betonozásától kezdve az
üzemeltető vállalat együtt nőtt az erőművel. Közvetlenül az üzemeltető vállalat
hivatalos megalakítása előtt a miniszteri biztosi titkárság 32 fő volt, zömében
már erőművekben, atomerőművekben
gyakorlatot szerzett mérnökökből állt.
Az üzemeltető vállalat ezzel a szakembergárdával kezdte meg a működését.
Mint üzemeltetők abból indultunk ki,
hogy az építés-szerelés során a tervezők,
beruházók, kivitelezők és az engedélyező
hatóság dolgozói a saját területükön munkájuk végzése közben a kijelölt feladatuk
elvégzéséhez szükséges speciális, elsősorban technológiai ismereteket megszerzik.
Az atomerőmű működésének átfogó és
minden részletre kiterjedő alapos ismerete azonban tőlük nem várható el. Ezzel a
tudással nekünk kell rendelkeznünk, csak

több területen érvényesíteni tudtuk az
üzemeltetési szempontokat.
A szakemberekkel gyorsan növekvő
vállalat először szerkezetek gyártására,
később pedig jelentős feladatra, a beérkezett berendezések szerelvények „0” revíziójára vállalkozott. Ez a munka a pénzt
hozó vállalkozás mellett a szakembereink
felkészülésében kimagasló jelentőséggel
bírt. Megismerték a berendezéseket, és
mint majdani üzemeltetők érdekük volt
a legjobb minőség biztosítása.
Amikor a Szovjetunióból a – náluk is
prototípusnak számító – erőmű kiviteli
tervei nagyrészt megérkeztek (1978), kiderült, hogy a hazai hagyományos erőműveket építő, szerelő vállalatok erre
a mennyiségi és minőségi folyamatos
munkavégzési feladatra nincsenek felkészülve. Ezzel egy időben a bekövetkezett
második olajválság megerősítette a hazai
atomerőmű építésének szükségességét
és a mielőbbi üzembe helyezés fontosságát. 1978 júliusától a beruházás szempontjából meghatározó minisztertanácsi
határozatok születtek. Ennek keretében
a rendkívüli intézkedések megtételére
a kormány – széles körű utasítási és jelentős anyagi ösztönzési hatáskörrel személyemben – az építkezés irányítására
kormánybiztost nevezett ki. Ez ebben
az időszakban különleges intézkedésnek
számított.
Ez alkalommal a beruházás egészére
vonatkozó kormánybiztosi intézkedéseimmel nem szeretnék foglalkozni. Most
egy akkor szokatlannak, rendkívülinek
tartott határozatot tartok fontosnak ismertetni. Én magam hosszú éveken keresztül az üzemeltetésre készültem, és a
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Magyarországon az ötvenes években indult iparfejlődéssel együtt folyamatosan
épültek széntüzelésű erőművek: Inota,
Borsod, Tiszapalkonya, Pécs, Oroszlány,
illetve megvalósult az 1945 előtt épült
bánhidai és ajkai erőművek bővítése. Ezzel párhuzamosan kialakult az erőművek
létesítésének szervezeti háttere. A kormány által jóváhagyott állami beruházások létrehozásáért és működtetéséért az
akkori Nehézipari Minisztérium felelt.
Ez a minisztérium létrehozta a villamosiparágat, ezen belül a tervezés, beruházás,
üzemeltetés, építés-kivitelezés vállalati
rendszerét. E szerint az épülő erőművek felelős beruházója a kormány által
jóváhagyott pénzügyi kereteken belül az
Erőmű Beruházási Vállalat volt, rövidített nevén az ERBE. E vállalat hatásköre
és felelőssége a telephely kijelölésétől az
üzembe helyezett blokkok próbaüzemének befejezéséig tartott. Az új telephelyű
erőművek esetében, a leendő üzemeltető vállalatokat általában az első blokk
üzembe helyezése előtt 1-2 évvel hozták
létre. A két bővítés telephelyén a meglévő
üzemelő vállalatoknak a próbaüzem befejezéséig csak véleményezési joguk volt
a műszaki megoldások terén. Az egyértelműen leszögezhető, hogy az ERBE az évek
során nagyon jó szakembergárdával rendelkezett, és a rájuk bízott feladatokat –
mint beruházók – jól ellátták. A beruházószemlélet azonban nem mindig azonos
a hosszú távú üzemeltetői igényekkel. Ezt
úgy is kell érteni, hogy az „eladó érdeke”
nem lehet azonos a „vevő érdekeivel, ha
nem ő a megrendelő”. Ebből következett,
hogy az üzemeltetőknek az első években
sok esetben jelentős átalakítást kellett
végrehajtaniuk az üzemórák számának
növelése, hatásfokjavítás, üzemviteli és
munkavédelmi biztonság terén.
Az első hazai atomerőmű létesítésénél
addig, amíg részleteiben nem voltak ismertek a műszaki és kiviteli tervek, illetve magának a reaktorcsarnok építésének
megkezdése után nem vált nyilvánvalóvá
a feladat nagysága és az eddigiektől jelentősen eltérő műszaki követelményrendszere széles felsővezető-körökben,
nem láttak nagyságrendi és minőségi
különbséget az atomerőmű létesítése és a
korábbi hazai erőművek építési feladatai
között. Ezzel összhangban a beruházási
és üzembe helyezési feladatokat is a már
kialakult rendszerben képzelték el. Emellett a hetvenes évek közepén, még mindig
voltak olyan vezetők, akik kételkedtek az
atomerőmű létesítésének szükségességében, reménykedve, hogy a szénhidrogének árnövekedése csak átmeneti. Ebből
a helyzetből a mielőbbi kibontakozást
jelentősen elősegítette, hogy a nehézipari
miniszter először 1967-ben, majd az elhalasztás és újrakezdés után 1972-ben létrehozott egy miniszteri biztosi szervezetet
„a beruházás koordinálására és ellenőrzésére, az üzemvitelre való felkészülés

Paksi Atomerőmű Vállalat első vezetője
voltam. Ismertem jól a vállalat szakmai
összetételét, a munkatársaim atomerőmű-üzemeltetésére történő elhivatott
felkészülését. 1979 közepén a vállalat létszáma 750 fő volt. Ekkor még a reaktorcsarnok építése javában folyt, a technológiai szerelés elsősorban az alsó szinteken,
a segédberendezéseken kezdődött még
csak el.
Az előzőekben leírtak érlelték meg
bennem azt a döntést, hogy a közel 30
éves hazai gyakorlattól eltérően az üzembe helyezési munkákat, már ekkor, a Paksi Atomerőmű Vállalatra bízzam. 1979.
június 20-án kiadtam egy kormánybiztosi
utasítást, amelyben részletesen meghatároztam a vállalat ez irányú feladatait. Ebből a 7 oldalas dokumentumból itt most
csak egy bekezdést idézek:
„Az 1760 MW-os Paksi Atomerőmű
komplex üzembe helyezési tevékenységére (a műszaki előkészítéstől a próbaüzem
lezárásáig) vállalkozónak a Paksi Atomerőmű Vállalatot jelölöm ki.”
Ez az intézkedés három és fél évvel az
üzembe helyezés, és több mint egy évvel
a főberendezések szerelésének megkezdése előtt történt, így időben jelentősen
megnövelte a majdani üzemeltető vállalat ellenőrző szerepét a beruházás további időszakában. Természetesen a kiadott
utasítást előzetesen a PAV az ERBE és az
MVM Tröszt vezetőivel egyeztettem. Akkor talán az is természetes volt, hogy a két
utóbbi vállalat vezetői ezt a korábbi gyakorlattól eltérő intézkedést határozottan
ellenezték.
A jelentős szakmai indokok mellett az
is motivált a döntés meghozatalakor, amit
az ATOMKORKÉP című könyvemben röviden az alábbiak szerint megfogalmaztam, és én a jövőre nézve is hatványozottan érvényesnek tartok, figyelembe véve
a jelenleg több mint harmincéves üzemviteli tapasztalatot:
„A PAV-nak rendeltetésszerűen az az
érdeke, hogy az átvett erőművet hosszú
távon biztonságosan, minél jobb üzemkészségi és gazdasági mutatókkal tudja
üzemeltetni. Ezen a vállalaton alapító levele alapján sem az üzembe helyezési időpontot, sem a bekerülési költséget nem
lehet számon kérni.”
Tisztelt Olvasók! A múlt egy részének
rövid összefoglalása után szívből köszöntöm a 40. évfordulóját ünneplő vállalat
jelen és volt dolgozóit, akik az első blokk
üzembe helyezését rendkívüli hozzáértéssel előkészítették, a négy reaktorblokkot
átvétele után üzemeltetik, karbantartják,
fejlesztik, és ma is bizonyítják a világnak
magas színvonalú szakmai hozzáértésüket.
Végül nagy tisztelettel emlékezem a
beruházásban és üzemeltetésben részt
vevő szakemberekre, akik már nincsenek
közöttünk.

Szabó Benjamin
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Jöttek, láttak, elismerően
nyilatkoztak
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kiváló kapcsolatokat ápol a külföldi
partnerintézményeivel és más, a sugárzó hulladékok kezelése iránt érdeklődő, határon túli szervezetekkel. Az atomerőmű tőszomszédságában található
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját (KKÁT) is üzemeltető társaság mindig is
nyitott volt a szakmai eszmecserékre, szívesen fogad érdeklődőket létesítményeiben, ahol a tárolók bemutatása mellett részletes tájékoztatást is nyújt az
ott folyó munkálatokról.
Az ősz folyamán több külföldi látogatócsoport is érkezett az RHK Kft.-hez,
hogy személyes tapasztalatokat gyűjtsenek a radioaktívhulladék-kezelés
magyarországi gyakorlatáról. A román Horia Hulubei Nemzeti Fizikai és
Nukleáris Kutatóintézet munkatársai
mindhárom hazai tárolót végigjárták ismereteik bővítése érdekében. A KKÁT
mellett ellátogattak a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóba, valamint
a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tárolóba is. A delegáció
tagjai nagyon érdeklődőek voltak, és a
többnapos program végén elismerően
nyilatkoztak a látottakról. Elsősorban a
létesítményekben tapasztalható nagyfokú biztonságot és a magyar szakemberek felkészültségét dicsérték.
Pár nappal később egy igen tekintélyes francia küldöttség érkezett hazánkba, hasonló céllal. A párizsi vendégek
egy olyan értékelő-elemző testület tagjai
voltak, amelyik a francia kormánynak

készít beszámolókat nukleáris témákról, így a radioaktív hulladékok kezelésének nemzetközi összehasonlításáról
is. „Olyan szakemberekkel akartunk találkozni, akik ismerik a radioaktívhulladék-kezelési stratégiákat, ezek kidolgozásával, megvalósításával foglalkoznak.
Izgalmas eszmecserékkel, fontos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak
az RHK Kft. jóvoltából” – nyilatkozta
a látogatásról Jean-Claude Duplessy, a
csoport vezetője. A francia delegáció
kíváncsi volt a KKÁT üzemelő és épülő
moduljaira egyaránt, és megismerkedtek a paksi létesítmény működésével is.
A fent említett látogatókon túl, szlovák és vietnami csoportok is érkeztek
az RHK Kft.-hez. Beszámolóik alapján
ők is hasznos tapasztalatokkal és kellemes élményekkel távozhattak Magyarországról, köszönhetően a hazai szakemberek meggyőző felkészültségének
és persze a messze földön híres magyaros vendégszeretetnek. Bánki András

Az MVM OVIT elsőként
tanúsíttatta Magyarországon a
legújabb ISO-szabvány szerinti
minőségirányítási rendszerét
Az MVM OVIT Zrt. a nagyvállalati szektorban Magyarországon elsőként tanúsíttatta az új ISO 9001:2015 szabvány szerint integrált irányítási rendszerét. A minősítést az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. végezte, amely a brit National Quality Assurance vezető
nemzetközi tanúsító testület kizárólagos magyarországi képviselője. Az MVM OVIT hazánk energetikai iparának legkiterjedtebb
tevékenységi körű fejlesztő, kivitelező és karbantartó társasága.
Az energetikai piac számára nyújtott szolgáltatásaival a társaság
közvetlenül befolyásolja az ellátásbiztonságot, tevékenysége
stratégiai jelentőségű, ezért a cégnek a legszigorúbb minőségi
követelményeknek kell megfelelnie.
A társaság már a kilencvenes években a nemzetközi ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetése mellett döntött. A minőségirányítási rendszer 1996-ban lezajlott, sikeres auditálásával az MVM OVIT Zrt. a magyar energetikai ipar első tanúsított
szereplőjévé vált. A társaság szolgáltatásainak atomerőművi körülményeknek való megfelelése szempontjából az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Országos Atomenergia Hivatal auditorai 1998-ban
tartottak sikeres minősítő auditot. A 2004-ben megszerzett NATO
beszállítói minősítés megtartása érdekében pedig a vállalat 2015ben tanúsíttatta az AQAP 2120 katonai minőségirányítási rendszert.
A legmodernebb szabványok szerinti működés újabb állomásaként az MVM OVIT Zrt. a 2015. évben, az EMT Zrt. közreműködésével
lefolytatott több hónapos auditálási folyamat eredményeként a legújabb ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsíttatta integrált irányítási rendszerét.

Fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

Amerikai delegáció a Paksi Atomerőműben

MVM NET-partnertalálkozó

Szaúd-Arábiában az MVM OVIT
Az MVM OVIT Zrt. vegyesvállalat alapításáról szóló megállapodást írt alá
a szaúd-arábiai Arabian International
Company acélszerkezet-gyártó társasággal. Az együttműködés lehetővé
teszi, hogy az MVM OVIT Zrt. a sza-

úd-arábiai energetikai piacra belépve
nagyfeszültségű hálózatlétesítési tendereken indulhasson, és a pályázatok
elnyerése esetén a projekteket fővállalkozói konstrukcióban valósíthassa
meg.

Tóth János a WANO Moszkvai Központja
Kormányzótanácsának új elnöke
A WANO (World Association of Nuclear Operators: Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) október 4–6. között, Torontóban tartott kétévenkénti közgyűlésén Tóth Jánost, az
MVM Zrt. Nukleáris Kabinetjének vezetőjét választották meg a Moszkvai Központ Kormányzó
tanácsának elnökévé. A választás eredménye a Paksi Atomerőműre nézve is elismerés és megtiszteltetés, minthogy kollégánkról van szó, aki a közelmúltig az erőmű Biztonsági Főosztályának vezetőjeként dolgozott. Kinevezésének alkalmából átfogó tájékoztatásra kérte őt
szerkesztőségünk.
Elnökké választását a WANO-val folytatott hos�szú munkakapcsolat előzte meg. 1992-től két
éven át a Moszkvai Központ képviseletét látta
el a Londoni Központban. Ezt követően a Paksi
Atomerőmű Üzemviteli Biztonsági Osztályának,
majd Biztonsági Főosztályának vezetőjeként
hozzá tartozott a helyi WANO-feladatok koordinálása. Az elmúlt 23 évben rendszeresen részt
vett más atomerőművek WANO-vizsgálataiban –
először szakértőként, később vizsgálatvezető-helyettesként, illetve vizsgálatvezetőként. 2012-től
a Paksi Atomerőmű képviselője a Moszkvai Központ Kormányzótanácsában, majd – folytatólagosan a jelenlegi kabinetvezetői pozíciójában
– az MVM Zrt. képviseletét látta el, annak ez év
áprilisában történt WANO-taggá válását követően.
A most kapott elnöki megbízatással járó feladatköre magában foglalja a Moszkvai Központ
működésének felügyeletét, az azáltal előkészített
nagy súlyú döntések meghozását, valamint – a
regionális központ állandó delegáltjaként – a világszervezet munkájában (egyebek mellett stratégiai kérdések menedzselésében) való közremű-

ködést. Tervei között szerepel a racionalizálási,
optimalizálási lehetőségek feltárása a Moszkvai
Központ működésében. Ennek az ad különös
aktualitást, hogy a fukushimai atomerőmű balesete nyomán elhatározott változáscsomag óriási munkavolument ró a szervezetre, amelynek
minőségi teljesítésében vannak még távlatok,
mindamellett is, hogy az átalakulási folyamat
idén sikeresen lezárult, jelentős részben a korábbi WANO kormányzótanácsi tagok és elnök,
valamint a főállású WANO-vezetők és dolgozók
erőfeszítéseinek eredményeként.
Az MVM Zrt.-nél ellátott kabinetvezetői munkakörhöz jól illeszthető az újabb, elnöki munkakör, mivel mindkettő tisztán biztonságorientált
feladatokat foglal magában, amelyek teljesítését
a két területen szerzett tapasztalatok és információk kölcsönösen segítik. Mindez a Paksi Atomerőmű vonatkozásában is pozitív hozadékkal jár,
hiszen az előbbiek szerint gyarapított tapasztalatok és információk a kabinetvezetői tevékenység
révén az erőmű – mint az MVM Zrt. tagvállalata
– támogatásában is hasznosulnak.

Prancz Zoltán
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Atomenergetikai Múzeuma idén az
Óvodapedagógusok napja elnevezésű
programmal is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja eseménysorozathoz.
Ez alkalommal, a múzeum óvodásoknak szóló bemutatóprogramjára a
paksi és környékbeli óvodák pedagógusai is meghívást kaptak.
Az ovisok és az óvónők körében
is népszerű program, a kézműves-
foglalkozás és kincskereső játék mellett, a 2015/2016-os tanévben egy új-

donsággal egészült ki. Vincze Bálint
természetfotós gyermekeknek szóló
Ürgemese című könyvének és annak
illusztrálásához készített fotóinak
bemutatása mellett személyes történeteivel tette még érdekesebbé az
előadását.
A programmal kapcsolatban az
óvodapedagógusok nagyon pozitívan nyilatkoztak: örömmel hozzák a
múzeumba a gyerekeket, hiszen az itt
tapasztaltak színesítik munkájukat, a
gyermekeket pedig új élményekhez,
ismeretekhez juttatják.

40 év – Közönségtalálkozó a múzeumban
Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Bodajki Ákos

Óvodapedagógusok a múzeumban

Fotó: Bodajki Ákos

Szó esett egyebek mellett arról, hogy a kormánybiztosi kinevezésre is csak az
olajválság után, 1978-ban került sor. Itthon a drága importolaj miatt gazdasági
kérdéssé vált a mielőbbi üzembe helyezés. Ez jóval később történt tehát meg,
mint a majdani üzemeltető, a PAV megalapítása (1976). Az induló létszám 32 fő
volt, zömében mérnökök.
Merőben új dolognak számított az építkezés volumene, üteme is, így például az éjjel-nappali betonozás, ami komoly kihívást jelentett az ország építőiparának. Szabó Benjamin ugyanakkor aláhúzta: az itt lévő szakembergárda
– mely 1979 közepén, a technológiai szerelés megkezdésénél már 750 fős volt
– jól ismerte a működéshez szükséges feltételeket. „Ezért kellett az a kormánybiztosi határozat is, hogy az üzemeltető vállalat legyen az üzembe helyező. A
hazai gyakorlat szerint a beruházó ERBE lett volna az üzembe helyező a próbaüzem lezárásáig. Ez a döntés a villamosenergia-iparágban nagy felháborodást
váltott ki. Én ma is a kormánybiztosi határozatok közül ezt tartom a legfontosabbnak.”
Az Atomenergetikai Múzeum a rendezvény népszerűségét látva a jövőben
is teret biztosít majd az atomerőmű múltja és jelene szempontjából kiemelkedő szakemberek megszólaltatásának.

Az atomerőmű bázisiskolája, az ESZI a legsikeresebb!
Az alapítványi és magániskolák szakközépiskolái között első, az ország közel 500 szakközépiskolája mezőnyében az előkelő harmadik helyre sorolta a paksi
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumot (ESZI) a Nők Lapja Iskolaválasztó kiadványa.
A „150 legsikeresebb középiskola” című
kiadványban jelentek meg a középiskolák rangos helyét bemutató listák, amelyek a 2013/14-es tanév adatai alapján
készültek.
Nem előzmények nélküli az ESZI
kimagasló eredménye, hiszen a „HVG
100 legjobb gimnázium és szakközépiskola 2015” című kiadványában az
ország legjobb középiskoláinak ranglistáján az előkelő 16. helyet szerezte meg
az ESZI, az alapítványi iskolák rangsorában a 6. helyen végzett.
– A két, szakértők által kidolgozott
kiadvány által felállított rangsor szempontsora nem fedi egymást teljesen.
Mindezek mellett mindkét eredményre
nagyon büszkék vagyunk mindannyian
– reagált a hírre az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mittler István.
Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető kiemeli, a rangsor több szempont
együttes figyelembevételével, többváltozós statisztikai eljárások segítségével
készült. Figyelembe vették, hogy egy
iskola mennyire népszerű, mennyire
tudja megtartani diákjait, milyen magas szintre fejleszti a kompetenciákat,
és hogyan járul hozzá a tanulók iskola

utáni sikeres karrierjéhez. Tehát a beiskolázási adatoktól a kompetenciamérés
eredményein, valamint a hiányzások
számán át az érettségi eredményekig
megannyi adatot figyelembe vettek.
Végül a gimnáziumokat, szakközépiskolákat külön csoportba sorolva, illetve fenntartók szerint elkülönítve készítették el a komplex eredményességi
rangsort. A rangsorok az iskoláknak
segítenek, olyan visszajelzés számukra,
ami alapján előre tudnak lépni. Természetesen az ilyen ranglisták legjobbjai
esetében biztosak lehetnek abban a
pályaválasztás előtt állók, hogy valóban
jól döntöttek, hiszen a ranglista mögött
egy sok területre kiterjedő egzakt értékelés áll.
Az alapítványi és magán-szakközépiskolák között az első helyre, az összes
szakközépiskola között a harmadik helyre sorolt ESZI-ről azt írják, hogy az 1986
óta működő alapítványi fenntartású intézmény az atomerőmű bázisiskolája. Az
ESZI közel 30 éve meghatározó szerepet
játszik szűkebb és tágabb környezetének
középfokú oktatásában, szakképzésében
– csatlakozik az elmondottakhoz Szabó
Béla igazgató. Képzései továbbra is elsősorban az energiaiparhoz kapcsolódnak,

az itt végzett jól felkészült szakembereknek jó elhelyezkedési lehetőségük van az
iparágban. Az iskola magas óraszámban
tanítja a matematikát, informatikát és
idegen nyelvet. A négyéves szakközépiskolai képzést követően egy-, illetve kétéves szakképző évfolyamokon korszerű
OKJ-s szakmákat tanulhatnak a diákok
informatika, villamosipar-elektronika,
gépészet, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közgazdaság és ügyvitel szakon.
Számos tanórán kívüli szakkör, sportolási lehetőség és sokszínű program várja a
diákokat.
Lannert Judit iskolakutató e kiadványban kiemeli, a szülők, diákok szá-

mára elsősorban nem rangsorra, hanem
sokféle szempontra van szükség, amelyek alapján az iskolákról valós képet
tudnak kialakítani. Minél többet tudnak
az iskolákról, annál könnyebb a megfelelőt kiválasztani.
– Diákbarát iskola vagyunk, és szeretnénk maradni a jövőben is. Tanulmányi
ösztöndíjrendszer keretében a jó tanulók, a tanulmányi versenyeken sikeresen
szereplők, nyelvvizsgát szerző tanulók
ösztöndíjra pályázhatnak. Az ESZI kiváló működtetési hátterét évek óta tartó
folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk
megvalósítani a tulajdonos MVM PA Zrt.
segítségével, aki mindig a jógazda-szemlélettel gondoskodik az ingatlanokról, és
fontosnak tartja a szakközépiskolát, hiszen vallja: „az oktatás befektetés a jövőbe”– zárja optimistán Mittler István.
A HVG „100 legjobb gimnázium és
szakközépiskola 2016” című kiadványának rangsorában az ESZI szintén
az élbolyban szerepel: az atomerőmű
bázisiskolája az alapítványi iskolák
rangsorában a 8., a környezetvédelmi
szakmai rangsorban pedig a 2. helyen
szerepel.
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40 év
Negyven éve alapították
a Paksi Atomerőmű Vállalatot
A vállalat megalapításáról szóló miniszteri határozatot 1975. november 24-én írta alá dr. Simon
Pál nehézipari miniszter. A vállalat igazgatója Szabó Benjamin lett, és az új vállalati szervezetben két igazgatóhelyettes, három főosztály, huszonnégy osztály, valamint öt önálló csoport volt.

Az alapítás éve
A Paksi Atomerőmű beruházásakor több száz
hazai vállalatot irányítottak a szakminisztériumok Paksra; közülük nagyon sokan előzőleg
már dolgoztak erőművek megvalósításán. Ilyen
környezetben nem váltott ki túl nagy érdeklődést egy újabb vállalat, nevezetesen a Paksi
Atomerőmű Vállalat (PAV) megalapítása.
A beruházáson dolgozók folytatták napi tevékenységüket, míg a PAV alapítói megkezdték
a vállalat felépítését, vagyis az építkezéssel párhuzamosan épült az új vállalat is. Elődeink fon-

tosnak tartották az információ gyors áramlását
és a tájékoztatást, ezért elindították az erőmű
első üzemi tájékoztató lapját, a Neutron című
periodikát. Üzemtörténeti szempontból nagy
jelentőséggel bír ez a kiadvány, hiszen az alapítás évében történtekről nyújt tájékoztatást,
köztük az egyik legfontosabbról, az alapító 63
főről. A neveken túl információt kapunk a munkaköri beosztásokról és arról a szakmai felkészülésről, amely Novovoronyezsben vette kezdetét, és több hónapon át zajlott.

A vállalat szervezeti felépítése
Igazgató: Szabó Benjamin
Műszaki igazgatóhelyettes: Pónya József
Gazdasági igazgatóhelyettes: Lakosa József
Karbantartási főosztályvezető: Ajtay Aladár
Üzemviteli főosztályvezető: Balogi Jenő

Fejlesztési és sugárvédelmi főosztályvezető:
Szabó József
Volt 24 osztály, valamint az ügyeletes mérnökök csoportja, anyagvizsgáló labor, orvosi
szolgálat, számítóközpont és gondnokság.

A vállalat első eseményei
1976. január 1.: A Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) megalakulása.
1976. január 6.: Kinevezték a PAV igazgatóját és helyettesét, Szabó Benjamint és Pónya Józsefet.
1976. január 24.: Megalakult a PAV KISZ alapszervezete.
1976. február 18.: Megalakult az MSZMP alapszervezete.
1976. május 5.: Megalakult a PAV Szakszervezeti Bizottsága.
1976. július: Átadták az első erőműves lakóépületet.
1976 nyara: A vállalat dolgozóinak 9 fős csoportja 2,5 hónapra kiutazott Novovoronyezsbe betanulni.
1976 szeptembere: Siófokon rendezték meg az MVMT éves iparági vitorlásversenyét, a PAV csapata 14. lett
(Knízner-Tigyi páros).
1976. október 16.: Ülésezett a vállalat Ifjúsági Parlamentje.
1976. október 21.: A központi karbantartó műhely építészeti átadása.
1976. november 6.: Vállalati ünnepség, sportversenyek és bál. Az első „Kiváló Dolgozó” kitüntetés átadása Szabó József főosztályvezetőnek.
1976. november 23.: Megkezdődött a lakótelep fűtése a távvezetékről.
Összeállította: Beregnyei Miklós

Paksi Atomerőmű Vállalat első szervezeti sémája,1976
Igazgató: Szabó Benjamin
Igazgatóhoz tartozó szervezetek:*
Személyzeti és Oktatási Osztály: Lajkó Sándor
Munkaügyi és Munkásellátási Osztály: Nagy Istvánné
Üzem- és Munkaszervezési Osztály:
Belső ellenőr:
Rendészet: Soós János
Műszaki igazgatóhelyetteshez tartozó szervezetek:
Pónya József
Biztonságtechnikai Osztály: Katz József
Orvosi szolgálat: dr. Ótos Miklós
Beruházási és Importosztály: Puskás Jenő
Karbantartási Főosztály: Ajtay Aladár

Gépkarbantartási Osztály
Műszaki Előkészítési Osztály
Építészeti Osztály: Kern József
Üzemviteli Főosztály: Balogi Jenő
Üzemviteli Osztály – Ügyeletes mérnök: Tallósy János
Kalorikus Osztály: Szécsényi János
Reaktor Osztály: Maróthy László
Villamos Osztály: Knízner István
Irányítástechnikai Osztály: Hetzmann Albert
Vegyészeti Osztály: Tilky Péter
Fejlesztési és Sugárvédelmi Főosztály: Szabó József
Műszaki Fejlesztési Osztály: Dr. Petz Ernő

Kutatási és Laboratóriumi Vizsgálati Osztály
Anyagvizsgáló labor
Sugárvédelmi Osztály: Bakács Tibor
Számítóközpont
Gazdasági igazgatóhelyetteshez tartozó szervezetek:
Lakosa József
Számviteli Osztály
Pénzügyi Osztály: Dr. Tigyi István
Anyag- és Szállítási Osztály: Valentin Ferenc
Terv- és Statisztikai Osztály: Bódi Mihály
Gondnokság: Győrffy Sándor
Igazgatási és Jogi Osztály: Dr. Páli Etelka


* a hiányzó neveket nem ismerjük
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Sport
Riói tatami

Hab a tortán

Csoknyai László

Judóban az olimpiai kvalifikációs ranglista alapján
lehet kikerülni az olimpiára. A világversenyeken,
mint a világ- és az Európa-bajnokság, világ- és Európa-kupák, World series versenyek, Grand Prix,
Grand Slamek, lehet pontokat szerezni. A verseny
erőssége alapján – a kontinensviadalok keveset
adnak – határozza meg a nemzetközi szövetség,
hogy hány pontot lehet szerezni.
Legutóbb májusban néztünk átfogóan a szőnyegre. Akkor mindhárom férfi versenyzőnknek,
Csoknyai Lászlónak (81 kg), Cirjenics Miklósnak
(100 kg) és Bor Barnának (+100kg) is megvolt az
esélye az ötkarikás részvételre, s ez ma sincs másként. A friss junior Európa-bajnok, a 48 kilósok
között cselgáncsozó Pupp Réka a junior-világbaj-

nokság után Abu-Dzabiban kapcsolódott be ismét
az olimpiai kvalifikációs sorozatba.
A hazai judósoknál a 81 kilósok között jelenleg három versenyző esélyes az olimpiára, és ők
járnak versenyről versenyre az öt karikát jelentő
pontokért. 24 versenyző áll szőnyegre Brazíliában.
Csoki az olimpiai kvalifikációs ranglistán jelenleg
legjobb magyarként a nyolcadik helyen gyűjtögeti
a skalpokat. A közelmúltban harmadik lett a taskenti világkupán, majd a glasgowi Európa-kupán
is, valamint Abu-Dzabiban sem tett másként, az
egyesült arab emírségekbeli Grand Slam versenyen is dobogóra tudott állni.
A pontszerző viadalokra kettő hazánkfia utazhat, akik más-más erősségű versenyeken lépnek
szőnyegre. Csoki a közeljövőben még Kínába (november 20–22.) és Koreába (november 26-28.)
utazik, ahol elöl kell végeznie, hogy bebiztosítsa a
helyét Dél-Amerikába.
Cirjenics Miklós ugyan kicsúszott a kijutó helyről, ám még visszakerülhet a 24-es elitbe. Nem
lesz könnyű, ehhez keményen kell végigküzdenie
az előtte álló meccseket. Ebben a súlycsoportban
nem olyan nagy a hazai konkurencia, mint a 19
kilóval könnyebbeknél, ám a helytálláshoz nagyon
jó nemzetközi ellenfeleket kell legyőzni.
Bor Barna, noha szeptemberi bokasérüléséből
még nem épült teljesen fel, az erőnléti edzéseket
már elkezdte, és előreláthatólag 2016 elején fog
ismét tatamira lépni. Neki nem kell aggódnia a
világranglista-helyezések miatt, jó helyen áll, még
ezzel a kihagyással is biztos olimpiai résztvevőnek
mondhatja magát.
Tóth Márton

Forrás: MKKSZ

Jönnek az információk a paksi cselgáncsosokról: hozzák az érmeket a világkupákról, a junior-
Európa-bajnokságról is került egy arany a városba, sérülés miatti kényszerpihenőről is röppentek
fel hírek. Hogy is állnak a sportolók a Rio de Janeiróba vezető úton?

„A hónap műhelye” lett az Atomerőmű SE Kajak-Kenu
Szakosztálya. A szeptemberben, három nemzetközi versenyen szerzett hét aranyéremmel nyerte el a Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az Utanpotlassport.hu által
alapított elismerést. A szavazás kuriózuma, hogy az ASE
cselgáncs-szakosztálya végzett a második helyen.
Az idei kilencedik kiírásra rengeteg jelölést adtak le a sportszervezetek, szakemberek és sportkedvelők. Az alapítók képviselői
által alkotott kuratórium a teljesítmények alapján választotta ki
a szakosztályok közül azt az öt műhelyt, amely felkerült a szavazólapra. A helyezésekről ezután döntött a közönség és a kuratórium három tagja 20-20%-os arányban (a MOB voksai duplán
számítanak).
A kajak-kenu ősszel is hódít!

Tóth Márton

Ahol az ember kezdődik
Kevesebb mint egy év van hátra a 2016-os riói olimpiai játékokig, a sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel edzenek rá. Mi a felkészülés különleges
módját választjuk: egy-egy múltbeli olimpikon, olimpiai ikon bemutatásával próbáljuk megfejteni a titkot, amelynek révén ők a csúcsra törtek. Ez alkalommal
Kozma István birkózóbajnok sportolói karrierjét és egy picit Pici életét is megismerhetjük.
Kozma István ebben a hónapban ünnepelné 76. születésnapját. Magas termete először a kosárlabda irányába mozdította, olyannyira, hogy a magyar ifjúsági
válogatottba is behívták. A gyűrű alól az 1928-as olimpia bajnoka, az akkor már edzőként tevékenykedő Keresztes Lajos csábította le a birkózók közé. A pletyka
szerint az utcán leszólította Picit, aki megígérte, hogy
elmegy edzésre, ám nem is nézett el a terem felé. A következő összefutás alkalmával a könnyűsúlyú Keresztes egy pofonnal térítette észre a 198 centis Kozmát:
„Ott kezdődik az ember, hogy betartja a szavát!”
Keresztes meggyőző volt, Kozma pedig birkózó
lett. Első versenyén, 1957-ben nehézsúlyban ifjúsági bajnok lett, két év múlva a felnőtt ob-n is aranyérmet szerzett, s az 1960-as római olimpián volt az
első ötkarikás mérkőzése. A dobogóról ugyan lecsúszott, de utána beindult a szekér: a vb-ezüst után jött
az arany 1962-ben. Két év múlva a társai kiutaztak
már Japánba, míg ő egy térdsérülés miatt csak később csatlakozott az olimpiai csapathoz. Ám itt már
nem volt kérdés, a döntőig menetelt, ahol nagy riválisa, a szovjet Anatolij Roscsin elleni döntetlen
neki kedvezett, s Pici fejére került a babérkoszorú.
Mindez ugyanaznap történt, október 19-én, amikor

Polyák Imre három olimpiai ezüstjét koronázta meg
Tokióban arannyal. „Közvetlenül előtte döntőztem,
megbeszéltük, hogy az öltözőben marad, nehogy
túlizgulja magát a saját meccse előtt. Szólítottak, bementem a terembe, s mit látok? Pista már ott áll a
szőnyeg mellett. Nem bírta ki. Megértettem, akkoriban mi egymásért is birkóztunk, nem csak magunkért” – mesélte a friss bajnok.

Kozma István

Tokió után jöttek a további címek, 1967-ben például a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon
szerzett aranyérme után az Év sportolója címet is
megkapta, pályafutása során másodszor. 1968-ban ő
volt az olimpiai favorit, ám már Mexikóban, az olimpia helyszínén műteni kellett az ujját, miután rácsapták egy autóbusz ajtaját. Lehet, hogy a sérülés kabalává lett neki, miként a szovjet Roscsin is: az ellene a
döntőben elért újabb döntetlen meghozta Pici második olimpiai aranyát! És hogy kopírozza a négy évvel
ezelőtti helyzetet, Varga János is Kozmával egy napon
szerzett ötkarikás elsőséget.
A következő esztendőben nem versenyzett, 1970ben állt ismét edzésbe. A Felszabadulási emlékversenyt megfázás miatt kihagyta, ám a szőnyeg mellett
drukkolt a társainak, majd hazavitte edzőjét, Keresztes Lajost. Innen indult egy húslevesre a Ruttkai Éva,
Latinovits Zoltán házaspárhoz, de nem érkezett meg.
Ütközött a 15-ös busszal, beszorult az autójába. Fizikumára jellemző, hogy maga feszítette szét a roncsot
és szabadult ki, de végzetesnek bizonyult vesesérülése, a kórházból nem került ki, 30 évesen meghalt. Pici
2015 novemberében ünnepelné 76. születésnapját.

Tóth Márton
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Kultúra
Engyel Péterné tárlata

Hírek

Októberben Engyel Péterné kiállítása látható az atomerőmű orvosi rendelőjében, aki a Kép/Mások című tárlatot szeptemberben a Csengey Dénes Kulturális
Központban is bemutatta.

Paks város önkormányzata és az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesülete október 22-én 17 órai kezdettel műsorral egybekötött ünnepélyes kopjafaállítást és
-avatást tartott a polgármesteri hivatal melletti téren.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségek
a már megszokott helyszínen zajlottak. A Fehérvári úti temetőben október 23-án
14 óra kezdettel megemlékezést tartottak Czuczor Antal sírjánál, majd 15 órától
a városháza előtti téren ünnepi beszédet mondott Süli János Paks város polgármestere. Az emlékezés 17 órától a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott, ahol a PRO URBE és a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjazottjait
is köszöntötték.

Az Erzsébet Nagy Szálloda ötödik alkalommal várja vendégeit november 21-én
tartandó Erzsébet-bálra. A sikkes elegancia; a vintage, a shabby chic jegyében
megrendezett bál sztárfellépői Gergely Róbert és Némedi Varga Tímea, zenél a
G and B zenekar.
Tizedik születésnapját ünnepli a Szaggató zenekar a november 26-án 18 órai
kezdettel megrendezett születésnapi koncerttel. A belépés korlátozott számban
történik.

Játékos krimi
az Erzsébet Nagy Szállodában
Hátborzongató félhomály telepedett a teremre. Halk, alig érthető szófoszlányok kavarognak az imént még pompás ételekkel tarkított asztalok között… A közönség feszült izgalommal várakozik… Néhány másodpercen
belül valami történni fog … Egy bizonyos. Lesz egy szerencsétlenül járt áldozat, vagy akár több is… és lesz egy gyilkos! De ki a gyilkos, és miért áll
ilyen kegyetlen bosszút?! A nyomozáshoz most mindenki észjárására szükség lesz!
Az idén ötödik születésnapját ünneplő Erzsébet Nagy Szállodában október
24-én 18 órai kezdettel a ,,Szóljatok a
portásnak” című, a Pódium Színház
előadásában bemutatott két felvonásos bűnügyi zenés bohózatot láthatták
az interaktív vacsoraszínház kedvelői.
– Az idei évben ez volt a harmadik
alkalom, hogy előadással, színházi játékkal egybekötött vacsorán vehettek
részt a vendégeink – tudtuk meg Ignits
Mártától, a szálloda szakágvezetőjétől.
– A krimi és a finom ételek kedvelőinek ez alkalommal is igazi különlegességekkel szolgáltunk: sütőtökkrémlevest kínáltunk pirított
magvakkal és tökmagolajjal. A főétel ropogós libacomb volt brokkolis
sajtos burgonyagratinnel, valamint
desszertként sárgabarackos pálinkás
karamelltortát, a 2015. év Ország Tortáját szolgáltuk fel. A vacsoraszínház
fogadtatása pozitív – folytatta a tájékoztatást a szállodavezető. – Vannak
rendszeresen visszatérő vendégeink,
de nagy öröm számunkra, hogy vidékről is rendszeresen felkeresik szállodánkat. A színészek ez alkalommal
is telt ház előtt játszottak; nyolcvan
vacsoravendégünk volt, közülük huszan a szálló vendégei.

De hogyan is épül fel egy vacsoraszínház? Adott néhány színész és
minimális díszlet. Minden asztalon
a terítékek mellé kvízkérdéseket helyeznek el, még a vacsora megkezdése
előtt. A kérdésekkel általában a következő titkokra keresik a magyarázatot: ki lehet a gyilkos? Mi az indíték?
A kérdések kvízlapokon történő megválaszolására a vacsora egy bizonyos
időpontjáig van lehetőség, s ezeket ezután összegyűjtik. Az előadás/vacsora
végén a legjobb válaszadók közt értékes nyereményeket sorsolnak ki.
Az est kezdődhet a leves felszolgálásával, majd elfogyasztásával, amit az
asztalok lebontásával az első felvonás
követ. A színdarab hosszától függően
akár több felvonás is lehet. A felvonások közti időben folytatódik a vacsora,
amit aztán újabb felvonás követ,és így
tovább. Az est gördülékenysége komoly háttérmunkát, szervezést kíván
a színészektől és szállodai dolgozóktól
egyaránt.
Decemberi programajánló az Erzsébet
Nagy Szállodában:
Télapó-ünnepség – Csipkerózsika musical

Lehmann Katalin

Fotó: Wollner Pál

Novemberi programajánló

– Hol, mikor tanultál festeni?
– Az iskolában már szerettem rajzolni, jártam rajzszakkörbe, amit ifj.
Koffán Károly képző- és iparművész
vezetett. Itt főleg szénnel és grafittal rajzolgattunk. Aztán már felnőtt fejjel, sok
évvel később ismét visszakanyarodtam
a művészetek felé. Először kitanultam
a kéz- és lábápoló, műkörmös szakmát,
amit jelenleg is végzek másodállásban.
A műkörmöknél divatba jöttek a kézzel festett virágminták, figurafestések,
motívumok. Hogy ezt is minél jobban,
szebben tudjam elkészíteni, 2013-ban

jelentkeztem egy jobb agyféltekés rajztanfolyamra. Itt találkoztam két különleges oktatóval, Zabó Kittivel és Bajczi
Mariannával. Hatásukra megtanultam
máshogy szemlélni a világot, és már
megtaláltam a motivációt is a festészethez. Ők adták meg az alapot, az indítólökést.
– Mit jelent számodra a festészet?
– Szeretem a természet szépségét, és
talán azért is ragadott magával annyira
a festészet, mert ki lehet fejezni különböző érzelmeket, hangulatokat, szépséget. A festészetben megtaláltam azt
a nyugalmat, harmóniát, örömöt, amit
mindig is kerestem az életben. Nyitott
vagyok mindenre, szeretek új dolgokat
felfedezni, megismerni, tanulni. Szeretem a természet változatos formáit, a
szép, kifejező arcokat, tárgyakat, virágokat. Igyekszem ebből a csodából valamit visszaadni, megragadni és megfesteni, és ha lehet, láttatni azokkal, akiket
ez érdekel. Festek, mert ezzel örömet
okozok magamnak és másoknak is, és
ez nagyon jó érzés. Folyamatosan képzem magam, keresem a lehetőséget,
hogy megmutathassam alkotásaimat.

Wollner Pál
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Térségi kitekintő
Összefogott az agrárium
és a turisztika

Kalocsai hírek

Fény az éjszakában!
Újra működik az országban egyedülálló fénytorony. Schöffer Miklós világhírű képzőművész
alkotása szülővárosában, Kalocsán látható.
A művész érdemeit igazolja, hogy a Budapest
Műcsarnokban október 30-tól látható az a rendkívüli gyűjtemény, melyet a kinetikus fényszobrairól ismertté vált alkotó, egykori műtermében
tárolt munkáiból állítottak össze. Az impozáns
fénytorony mellett Kalocsán található a művész
szülőháza is, melynek teljes körű felújítása a végéhez közeledik.
***
174 milliót kapott a város
Vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól Kalocsa. A rendkívüli önkormányzati támogatásként kapott 174 419 047
forint településüzemeltetési feladatok ellátására fordítható. Az elnyert összegből – többek
között – a Démász Zrt. felé fennálló, korábbi
években felhalmozott tartozásokat rendezte az
önkormányzat.
A képviselő-testület a jövőben folytatni kívánja
az energetikai korszerűsítéseket az érseki városban. Pályázati nyertesség esetén sor kerülhet a
Viski Károly Múzeum nyílászáróinak cseréjére, a
Földhivatal épületének felújítására, de a tervek
között szerepel a Parkgondozó Kft. új telephelyének kialakítása is. Az önkormányzat pályázati
lehetőség hiányában is szeretne egyes belterületi utakat felújítani. Ezek között szerepel a Paksi
köz úthálózatának fejlesztése is.
***
Atlétikai pályát avattak Dusnokon
Egy a helyi sportéletet fejlesztő beruházás a
dusnoki gyerekek hatékonyabb atlétikai felkészüléséhez nyújt újabb segítséget. A közelmúltban átadott 150 méter hosszú négysávos pálya
távolugró lehetőséggel kiegészített salakozott
futófelülettel bír. Az ünnepélyes avatás alkalmából megszervezett bemutatóversenyen a helyiek mellett többek között bonyhádi és szekszárdi
fiatalok is pályára léptek. Az atlétikai pálya igazi
közösségi összefogás nyomán valósulhatott
meg, köszönhetően egy egyéni felajánlásnak,
továbbá a Dusnok Községért Alapítvány, az önkormányzat és a két nemzetiségi önkormányzat
finanszírozásának. A településen évek óta kimagasló, a bajnokságot is megnyerő labdarúgóélet
van, de szerveznek eseményeket asztaliteniszben és sakkban is. Ezek mellé zárkózhat fel most
az atlétika Szegedi Gábor testnevelő tanár, hitoktató, a sportág volt aktív és jelenlegi versenyzőjének vezetésével.

A turisztikai információs pontban elérhetőek a városi és megyei többnyelvű kiadványok, illetve igény esetén a
város ingyenes, másfél órás idegenvezetést biztosít a Paksra érkező csoportok számára. Az iroda az Erzsébet
Nagy Szálloda és a dunai sétányhoz
vezető út szomszédságában található,
rendhagyó módon az Agricum nevű
helyitermék-boltban kapott helyet.
A két szerepkör, a helyitermék-bolt és
a turisztikai információs pont összekapcsolása nem véletlen, mivel a város-

érdeklődőknek, telefonos segítségnyújtás, valamint a turisták helyi érdekképviseletének ellátása, segítségnyújtás a
bajba jutott utazóknak. Vezetője, az önkormányzat turisztikai referense, Czink
Dóra elmondta, a Paksra látogató turisták a nyitást követően azonnal rátaláltak az irodára, ahová már svéd, norvég,
angol, német és orosz turista is ellátogatott, de a paksi szolgáltatók, illetve lakosok is keresik az ingyenes turisztikai
kiadványokat.
Az eddigi látogatottság azt mutatja,

Fotó: Babai István

Fotó: Péjó Zoltán

Lovaglási lehetőség, szállásfoglalás vagy éppen angol nyelvű jogsegély – a legváltozatosabb kéréssel, kérdéssel fordulnak a turisták a város újonnan megnyitott turisztikai információs irodájához, amelyet szeptember 14-i megnyitása óta szép számmal kerestek fel belföldi és külföldi kirándulók egyaránt.

vezetés határozott elképzelése, hogy
a helyi termékek előállítása és a turizmus kölcsönösen erősíthetik egymást.
Az üzlet számára a turisták közvetlenül is piacot jelentenek, míg a turizmus
számára a helyi termékek tájjellegű
terítéket, valamint reklámanyagként is
használható, a térségi kínálatot népszerűsítő ajándéktárgyakat biztosítanak.
A turisztikai információs pont alapvető feladata a turisztikai látnivalókról,
szolgáltatókról, programokról való tájékoztatás, az önkormányzat saját kiadványainak a bemutatása és átadása az

valóban van igény ilyen jellegű szolgáltatásra. Az iroda hétköznaponként
fogadja a turistákat, de a helyitermék-bolt kínálatát szombaton is elérik
a látogatók. Az Agricum a paksi ajándéktárgyak és szuvenírek mellett kiváló
minőségű termelői termékeket kínál,
megtalálhatóak polcain a környék magas minőségű fűszerpaprikái, ivólevek,
lekvárok, kézműves csokoládék, borok
és pálinkák, de olyan különleges termékek is, mint a kalocsai Berta család biohomoktövis-készítményei, az Egyesült
Államokban is világbajnok Attila nevű
chiliszósz vagy az aszalt gyümölcsből
készült nyalókák is. Az üzlet tulajdonosa, Tárnok László, aki az atomerőmű
munkatársa is, elmondta, alapvető cél
volt, hogy a Fazekas család által korábban üzemeltett Tolnaricum profilját
megtartsák, és kellemes, igényes környezetben fogadják a vásárlókat. Az,
hogy feleségével, Matus Dórával civilben maguk is foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel, úgy érzik, közelebb
hozza őket a gazdálkodókhoz, akikkel
hitelesen képesek tárgyalni. Az atomerőműben projektvezető gépészmérnökként tevékenykedő László hozzátette, továbbörökítették az oly népszerű
borkóstolók hagyományát is, amelyre
havi rendszerességgel várják a borkedvelő közönséget.

Felhívás

Atomtoll olvasói díj
adományozására
Harmadik alkalommal hirdetünk pályázatot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által
alapított Atomtoll olvasói díj adományozására, az olvasók javaslatai alapján az Atomerőmű újságban tudósítók munkájának elismerésére.
A díj anyagi vonzat nélküli erkölcsi elismerés,
amelyet egy golyóstoll jelképez, és odaítélése
az olvasók javaslata alapján történik. A díj átadására a 2016. márciusi sajtónapon kerül sor.
Az Atomtoll díjra idén olyan szerző, illetve fotós jelölhető, aki 2015-ben legalább egy
alkalommal írt vagy fotózott az Atomerőmű
újság számára, így bármelyik szerzőre/fotósra várunk javaslatot, akinek írása/fotója valamiért megérintette az olvasóinkat.
Szavazni lehet:
• elektronikusan: atomtoll@npp.hu e-mail
címre küldött üzenettel;
• postán: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71. levélcímen: „Atomtoll 2016”
jeligével;
• személyesen: a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának recepcióján,
zárt borítékban, „Atomtoll” jeligével.
A szavazás határideje: 2016. január 15.
Egy szavazó egy alkalommal és csak egy
személyre szavazhat saját nevének és lakcímének, ill. nevének és munkahelyének
megadásával. A javaslattevő nevének és
munkahelyének, illetve lakcímének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Atomtoll díj
pályázaton az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az
adatait kezelje. Az adatok kezelése a pályázat
eredményhirdetését követően megszűnik.
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Erőműves híradások
„Csak nyerhetsz!” – Munkavédelmi nap hatodszor
Nagy érdeklődés kísérte az idei évben hatodik alkalommal megrendezett Munkavédelmi napot, amelynek invitáló mottója így hangzott: „Csak nyerhetsz!”
A tömör felhívással a szervezők nemcsak – sőt elsősorban nem – arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a látogatók regisztrációja egyben tárgynyeremény-sorsoláson való részvételi jogosultságot is jelent, ahol a nyeremények értékes ajándékutalványok és a kiállítók által felajánlott ajándéktárgyak, hanem arra, hogy az
előadásokon hallott ismeretek, a rendezvényen szerzett tapasztalatok mindenkinek a hasznára válnak a munkavédelem terén, vagyis az egészség munkavégzés
közbeni megőrzésében.

A Paksi Atomerőmű vezetése a társaság Munkavédelmi Bizottságával közösen 2005-ben indította útjára az
„Együtt az egészségért és munkabiztonságért” címet
viselő programsorozatot, azaz a munkavédelmi napot.
A rendezvényt minden második évben szervezik meg,
ez év október 28-án immár a hatodik alkalommal zajlott le. A programoknak a Tájékoztató és Látogatóközpont adott otthont, ahol az oldott légkör megteremtéséhez az is hozzájárult, hogy a résztvevőket kávéval
vagy üdítőitallal vendégelték meg (a munkahelyi vezetők pedig hivatalos távozás igazolásával biztosították
az érdeklődő beosztottjaik részvételét).
A kétévente ismétlődő munkavédelmi napok szorosan kapcsolódnak az atomerőmű vezetésének ahhoz
a törekvéséhez, amely a biztonsági kultúra folyamatos
fejlesztését tűzte ki célul. Nem szorul magyarázatra,
hogy a munkavédelem mennyire meghatározó szerepet tölt be ebben a folyamatban. A szervezők a rendezvény programja révén olyan információkat kívántak nyújtani a munkavállalóknak, amelyek segítenek
megérteni a szabályokat, valamint betartásuk fontosságát, és mindenkit arra inspirálnak, hogy maguk is

tegyenek saját és mások egészségének, testi épségének megóvásáért. A rendezvény alapüzenetét így
fogalmazták meg: a munkabaleset és a foglalkozási
megbetegedés megelőzhető a megfelelő védőeszköz viselésével és a munkavégzés szabályainak betartásával.
Volent Gábor biztonsági igazgató megnyitó
gondolatainak elhangzását követően a nap programjának gerincét képező előadásokra került sor.
Az érdeklődők a szépszámú témakínálat keretében
többek között olyan kérdésekről hallhattak, mint
az atomerőmű beszállítóinak kapcsolódása az erőmű biztonsági kultúrájához és a munkavédelem
megvalósítását célzó intézkedések; az elhatározások megvalósításának fontossága, avagy „a szavak
nem főzik meg a rizst!”; egyéni védőeszközök – fejtől lábig védelem; az emberi tényező közreműködése a balesetek során; biztonságos munkavégzés
a magasban, kreatív megoldásokkal. Az előadók az
atomerőmű beszállítóinak képviselői és munkavédelmi profilú vállalkozások szakemberei, illetve az
Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnöke
voltak. A zárszót a Munkavédelmi Bizottság képviseletében Szabó Béla elnök mondta el. Az előadásokat az ATOMIX – Atomerőmű Tűzoltóság
gyakorlati bemutatója is színesítette. A program
szerves részét képezte emellett a gazdag szakmai
kiállítás, amelyen a Honeywell Safety Products
egyéni védőeszközeit, a 3M Hungária Kft. új munkavédelmi termékeit, a Villbek Kft. villamosbiztonsági védelmi eszközeit, a Zarges Kft. magasban
történő munkavégzéshez javasolt kreatív megoldásait, a BIG Baleset-elhárítás Komondor sugárárnyékolt autóját, az RKO Vizuális és Manipulátorkezelő csoportjának eszközeit és a Novotransz
Kft. emeléstechnikai, anyagmozgató berendezéseit
lehetett megtekinteni.

Prancz Zoltán

Őszi egészségnapok
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Egészségközpontjában őszi egészségnapokat hirdettek október 26–29. között négy napon keresztül, melynek célja, hogy a nyugdíjasok megismerhessék jelenlegi egészségügyi állapotukat. Az itt végzett vizsgálatokról dr. Brázai László főorvost, a Nukleo-Med Kft. vezetőjét kérdeztük.
– Milyen vizsgálatokkal találkozhattak az ide látogatók?
– Rutinszerűen ezeket a vizsgálatokat az atomerőmű területén nem végezzük. Az elmúlt évekhez hasonlóan az atomerőmű segítségével és támogatásával
megszerveztük az idén őszre került egészségnapokat.
Amikor meghirdettük a programot, igen nagy volt az
érdeklődés, gyakorlatilag két nap alatt megteltek a jelentkezési helyek. Bővítenünk kellett a vizsgálatok számát, erre az anyagi támogatást az erőmű biztosította.
Tudni kell, hogy teljes körű laborvizsgálatok közül a
tumormarkerek (daganatok korai felismerése vérből)
vizsgálata a legköltségesebb, mert ehhez a reagenseket külföldről kell beszereznünk az aktuális euróárfolyamon – de természetesen ezeket a vizsgálatokat is el
tudtuk végezni. Ezenkívül volt Somato-infra hőtérké-

pes vizsgálat, aminek igen nagy keletje volt. Végeztük
a vicardio szívstressz-szűrést és a vektorkardiográf-
vizsgálatot, ami azért érdekes, mert a Dunántúlon három ilyen készülék van, ami a szívizomzat állapotáról
ad felvilágosítást. Ezenkívül arteriografos érvizsgálatot
végeztük, amivel általánosságban meg lehet állapítani,
milyen állapotban vannak az artériák. Jó pár embert
kiszűrtünk, de ez is volt a cél, akiket továbbküldtünk különböző szakrendelésekre. Hangsúlyozom, hogy ezek
szűrőjellegű vizsgálatok voltak, és a céljuk az, hogy a
betegségeket időben meg tudjuk előzni. Aminek én
nagyon örültem, hogy ez elsősorban most a nyugdíjasoknak lett meghirdetve, mert nekik már nincsen belépőjük az erőmű területére, de rajtuk kívül lehetőség
volt arra is, hogy az aktív dolgozók közeli hozzátartozói
is eljöjjenek.

– Milyen változások voltak az elmúlt évben?
– A tavalyi évben kiírtak egy uniós közbeszerzést
foglalkozás-egészségügyi alapfeladatra, amit a Nukleo-Med Kft. elnyert. Az eddigi vizsgálatokat, amik
rendelkezésre álltak, az erőmű mint megrendelő nem
kérte már. Természetesen a személyi, technikai feltételeink továbbra is változatlanul adottak, pénzért vagy
Vitamin-
számlára el tudunk végezni minden olyan
vizsgálatot, amelyet évtizedek óta az erőmű területén
végeztünk. Az aktív dolgozók a Medicover révén kaptak
egy egészségpénztári lehetőséget, amivel tudnak élni.
Ez természetesen ránk is kihatott, hiszen létszámot kellett csökkentenünk, összébb kellet húzódnunk. Megpróbáljuk munkatársaimmal együtt továbbra is magas
szinten ellátni a munkaegészségügyi feladatainkat.

Wollner Pál
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Fotók: Bodajki Ákos

Tájékoztató és Látogatóközpont

Dr. Kovács Antal

Iványi
Krisztina

kommunikációs vezető

Az ország egyetlen judós olimpiai bajnoka minden ízében paksi: itt született
1972-ben, és a Bezerédj István Általános
Iskolában és a Deák Ferenc Általános
Iskolában töltött évek után a Vak Bot�tyán Gimnáziumban érettségizett. Két
félévet elvégzett a Budapesti Műszaki
Egyetemen, ám közbejött az olimpia
Barcelonában, ahonnét aranyéremmel
tért haza az őt ünneplő szülővárosába.
Az olimpiát követően 1993-tól az Atomerőmű Sportegyesület profi sportolója
lett, s a műszaki pályának búcsút intett,
helyette a Pécsi Tudományegyetemen
szerzett közgazdász diplomát, majd
PhD-képzésen doktori címet.
Szinte napra pontosan tíz éve, 2005. november 2-án lépett erőműves állományba,
és kezdett dolgozni a VTIG Térségi Kapcsolatoknál Kováts Balázs oldalán. Szerencsésnek tartja magát, hogy mellette ismerhette meg a szakma szépségeit és mélységeit, a társadalmi kapcsolatok jelentőségét. Itteni munkájuk hatására választotta
doktori kutatásának témájául az erőműhöz, az atomenergiához kapcsolódó társadalmi párbeszédet. A kommunikáció területén szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatainak, az itt kialakult kapcsolatrendszerének köszönhetően úgy érezte,
felkészült a feladatra, amikor 2012 nyarán felkérték, hogy vezesse a Paksi Atomerőmű kommunikációs szervezetét, a Tájékoztató és Látogatóközpontot.
Életében a kommunikációs karrier mellett a sportolói sem szorult azonban háttérbe: számos társadalmi funkciót elvállalt, 2008 óta az ASE vezetője, a MOB elnökségi tagja. Úgy érzi, életének ez a két területe igen sokban segíti egymást, a
sportolói imázs hozzájárul ahhoz, hogy szélesebb körben elfogadják, amit az atomenergia kommunikátoraként mond.
Sportolói teljesítményét számos díjjal, kitüntetéssel értékelték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, volt az Év Sportolója, kapott nemzetközi fair play díjat, a Magyar Sportért Emlékérem arany fokozatát.
Napjait és életét felesége mellett három gyermeke, a 9 éves Léda, a 6 éves Ágoston
és a 3 éves Vencel teszi teljessé. A reggeli edzések és a munka mellett igyekszik minden szabadidejét velük tölteni, kirándulnak, bicikliznek együtt. Ebben gyermekkori barátai és azok családjai is gyakran részt vesznek.
Hosszú távon két dolgot szeretne elérni még mindenképpen: hogy „pályára állítsa”, elindítsa az életben gyermekeit, és hogy segíthesse az új atomerőművi blokkok beindítását. A körülmények mindkettőhöz adottak, hiszen a gyerekek egyelőre
törekvőnek tűnnek, Pakson pedig mindenki szeretne részese lenni az erőműépítésnek. Mittler Istvánnal, a Paks II. kommunikációs vezetőjével kiváló az együttműködésük, együtt dolgoznak a meglevő és az építendő blokkok sikerén. Vágya, hogy
kicsit többet (s ne csak szakirodalmat) olvashasson – régebben előfordult, hogy heti
öt könyvet is kiolvasott, manapság viszont örül, ha évi ötre jut ideje.

Torma Dóra

kommunikációs tanácsadó

„Egyévesen folyékonyan beszéltem, háromévesen írtam és olvastam” – valószínűleg ezek lehettek azok a sorsdöntő
motívumok, amelyek kijelölték Iványi
Krisztina, a TLK kommunikációs tanácsadójának életútját.
Krisztina egy ezer lelket számláló
bakonyaljai faluban, Bakonyszombathelyen nőtt fel, szülei és testvére, valamint népes famíliája a mai napig is ott
él. Az érettségit követően az akkor még
Államigazgatási Főiskola nevet viselő
intézményben szerezte első diplomáját, ezután pedig a központi közigazgatásban kezdett dolgozni. Innen vezetett az út a reklámszakmába, ahol majd egy
évtizedet töltött el szövegíró kreatívként és stratégiai tervezőként. 2008 tavaszán
kapott felkérést, hogy csatlakozzon a MAVIR kommunikációs csapatához (ennek
2 éven keresztül a vezetője is volt), innen igazolt át a Paksi Atomerőműbe 2012
nyarán. Munka mellett, még a MAVIR-nál töltött idő alatt megszerezte második
– szóvivő, kommunikációs vezető – diplomáját a Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskolán.
A TLK-ban végzett munkáját röviden így foglalja össze: „…a kommunikációs
igazgató jobb és bal keze…”. Saját munkáját kizárólag a kollégák csapatmunkájának részeként tudja értelmezni, tudatosan felvállalva a katalizátor és a mentor
szerepét egyaránt. „A kommunikációsok munkája lényegét tekintve nem sokban
különbözik attól, mint amikor ugyanannak a néhány embernek kell rendkívül rövid idő alatt megépíteni, üzemeltetni, karbantartani és fejleszteni egy rendkívül
bonyolult és veszélyes berendezést, mondjuk egy reaktort. Mindennap a lehetetlent kell megkísérteni, és olyan tényezőket kell kezelni, amelyek fölött nem túl sok
hatalmunk van. A hibázás és a kudarc lehetősége lényegében elkerülhetetlen, a
normális működés és a siker pedig szinte észrevétlen. De talán pont ezekért a kihívásokért szeretjük ezt a szakmát…”.
A TLK elmúlt 20 éve Krisztina véleménye szerint bizonyíték arra, hogy a külső
és belső közösségek mennyire igénylik és értékelik a jó minőségű, számukra is értelmezhető információt, az atomerőmű „személyiségének” megismerését. „Ezt az
igényt kell kiszolgálnunk a következő 20 évben is, figyelembe véve azonban a társadalom folyamatosan változó információszerzési szokásait és a rendkívül gyorsan átalakuló kommunikációs csatornákat is.”
Krisztina szabadidejében szívesen kertészkedik, főz és olvas, előszeretettel jár
színházba és hangversenyekre, kiállításokra is. „Utazás, öltözéktervezés, lakberendezés: ezek a hobbik is közel állnak a szívemhez, de ami mindennél fontosabb,
az a családommal és a barátaimmal való intenzív kapcsolat. Ők az én legnagyobb
kincseim és az, amit tőlük kaptam: a becsületes és kemény munka tisztelete, valamint az őszinte, feltétel nélküli szeretet.”

Tóth Márton

tájékoztatási munkatárs
Két és fél éve dolgozik Pakson, az atomerőműben. A kommunikációs szakterületet erősíti, külső és belső kampányok,
újságírói kapcsolatok tartoznak hozzá – és az Atomerőmű
újság hatodik oldalára terelgeti a környezetét.
Budapesten született kicsit több mint 31 esztendeje, itt is
élt egészen 29 éves koráig. Profi sportkarrier áll a háta mögött, hiszen kenuban térdelve szelte a kilométereket 19 éven
át, Európa-bajnoki arany- és világbajnoki bronzérem is került a nyakába. Közben kommunikációs területen dolgozott,
szerzett három diplomát, és a világ nagyon sok részét megismerhette. Ez a három dolog a mai napig megmaradt, hiszen a
tanulást ma is nagyon fontosnak tartja, a világutazásról sem

mondott le, és a sport is szervesen az élete része maradt. Ha ezeket
össze tudná kötni, az lenne a non plus ultra.
Napi rutinját vizsgálva látható, hogy a TLK-ból az útja egyenest
a paksi csónakházba vezet, hiszen munka után többnyire a legfiatalabbakkal próbálja megszerettetni a kajak-kenu csodálatos világát,
remélhetőleg több, mint kevesebb sikerrel. Maga is sokat sportol,
manapság a futásra kattant rá, de minden egyéb sportágban is szívesen megméretteti magát.
Szereti a munkáját, egyre több kihívást talál benne, és inspirációnak sincs híján. Dunakömlődön a barátnőjénél lakik, aki mellett
a konyha rejtelmeibe is egyre többször bepillanthat, hiszen gasztronómiai csodák kerülnek ki Évi kezei alól.
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OSZTÁLYTABLÓ

Tájékoztató és Látogatóközpont

Kovács András Béláné

szakmai titkár

Férjével 1983-ban érkezett Paksra Budapestről. Az atomerőmű kollektívájának
1987 decembere óta tagja, kezdetben az
Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán titkárnői, majd nemzetközi ügyintézői feladatokat látott el. Harmadik gyermekével innen ment gyesre, ez idő alatt
három félévet tanított óraadó tanárként az
ESZI-ben német nyelvet. Kapcsolata az iskolával később sem szakadt meg, több évig
gyakorlatvezető volt a menedzserasszisztens-képzésen, segítve a felkészítő tanár
munkáját az Országos Protokoll Versenyre.
A gyesről visszatérve a KAIG Anyag- és
Áruforgalmi Főosztályán koordinációs előadóként dolgozott. 1995-ben pályázat útján
nyerte el az akkor nyíló Tájékoztató és Látogatóközpont menedzserasszisztensi állását.
Napi kapcsolatban állt a regionális sajtó munkatársaival, a környező települések polgármesteri hivatalaival, a nukleáris iparhoz kötődő különböző információs és ellenőrző
társulásokkal, az erőmű PR-tanácsadó cégeivel. Munkája mellett 3 éven keresztül szerkesztette a Heti Tájékoztatót, és részt vett a cég kiemelt rendezvényeinek szervezésében.
Majd Kováts Balázs kérésére 2004-től a VTIG Térségi Kapcsolatok, majd KBIG Térségi munkacsoportjának, 2012-től pedig a MIG BKO munkatársa volt. Ebben az időszakban vezetői megbízás alapján különböző szintű és jellegű rendezvényeken vett részt a

társaság képviseletében, segítette az atomerőmű és a TEIT közös rendezvényeit, 2014-ig
állandó szervezője volt a polgármesterek külföldi szakmai tanulmányútjainak. Közreműködött a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány létrehozásának adminisztrációs és szervezési feladataiban, valamint koordináló munkát végzett a Lévai-projekt „Gazdasági és társadalmi kapcsolatok”
munkacsoportjában.
Szakmai pályafutása 2012 nyarán visszakanyarodott a TLK-ba, Kovács Antal közvetlen munkatársaként. Jelenleg a szervezet titkársági feladatait látja el, erőműves és
térségi szakmai tapasztalattal segítve a közös munkát. Andi hitvallása, hogy azt a
feladatot, amit ellát, eredményesen csak csapatmunkában lehet végezni, s ily módon
munkájának sikeréhez minden kollégája és a társszervezetek is hozzájárulnak.
Szabadidejében is rendkívül tevékeny. Tíz éve a Paksi Vak Bottyán Gimnázium Iskolaszékének elnöke. Családjával együtt egész évben igyekeznek minél többet mozogni. Férjével az erőmű síklubjának vezetői és síoktatói, ami egész éves szervező munkát
is jelent számukra. Nyaranta pedig kerékpárra pattanva megyejáró körtúrákon vesznek részt. Párjával hosszú évek óta aktív szervezői és lebonyolítói a Fadd-Dombori
Országos Triatlon Fesztiválnak. Legújabb közös hobbijuk pedig a társastánc.
Andika három felnőtt gyermek boldog édesanyja, akik mindahányan párjaikkal
együtt a fővárosban élnek. Legnagyobb fia, Dániel, egy rendezvényszervező cég kiállításigazgatójaként dolgozik. Középső gyermeke, Gergely, érintésvédelmi szabványossági, villámvédelmi, valamint erősáramú berendezések felülvizsgálója. Feleségével januárra várják első gyermeküket. Lánya, Szonja, idén diplomázott a Budapesti
Gazdasági Főiskolán pénzügy-számvitel szakon, és jelenleg egy könyvelőirodában
dolgozik.

Takács Ida

tájékoztatási munkatárs
Szekszárdon született 1990. szeptember 8-án, Pakson nőtt
fel. Tanulmányait a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdte, majd a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett.
Ebben az időszakban egy évet töltött Nebraskában (USA),
ahol tökéletesítette az angolját és nyitott a világra. Felsőfokú tanulmányait a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végezte, ám ebben az időben is
volt alkalma az Egyesült Államokban szakmai gyakorlatot
végezni.
Az atomerőműben kicsit több mint egy éve dolgozik a Tájékoztató és Látogatóközpontban (TLK) tájékoztatási mun-

katársként. Feladatai közé tartozik a titkársági feladatok ellátása,
és sokszor besegít a TLK által szervezett rendezvényekbe, valamint
nyitottságának köszönhetően sokan fordulnak hozzá segítségért. A
munkahelyi környezet nagyon jó, szinte családias. Friss, fiatalos a
csapat, a kollégák segítőkészek, ennek a szerves része Ida is. Folyamatos szakmai fejlődés a célja, amire erre az inspiráló környezet
lehetőséget is teremt.
Ida Pakson él barátjával, illetve Ödönkével, a kedvenc kandúrral.
Nagy állatbarát, többször segített már elkóborolt állatokon, és ha
tehetné, minden szembejövő kutya, macska, madár, teknős, pocok
fedélre lelne Idáék mellett.OrbánO

Thuróczy Zsuzsanna
térségi szakértő

Tősgyökeres paksi családban született, általános és középiskoláit is az atomvárosban végezte. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult tovább
terület- és településfejlesztő geográfus szakon.
Az atomerőműben 2010 óta dolgozik, még atomixes állományban az akkor alakult Lévai-projekt gazdaságszervezési
és térségi kapcsolatok szakterületével foglalkozó munkacsoportját erősítette. Két év után, 2012-ben csatlakozott a
Tájékoztató és Látogatóközpont csapatához mint térségi
szakértő. Feladatai közé tartozik a kapcsolattartás az erőmű
körüli településeket tömörítő szervezettel, a TEIT-tel, a közvélemény-kutatások lebonyolítása, valamint a TLK szabály-

zatainak állandó frissítése, a csoportszintű szabályzatokkal történő
szinkronizálása, nyomon követése. Mindemellett részt vesz a vállalat belső kommunikációját fejleszteni célzó Belső Kommunikációs
Reformcsoport munkájában is. Mosolygós, vidám természete miatt
kollégái szívesen fordulnak hozzá, ha segítségre van szükségük.
Paksiként szinte rajong a Dunáért, nyaranta, ha jó idő van, szívesen tölti szabadidejét a folyóparton. A sportolást télen sem hanyagolja el, ilyenkor a korcsolyázás a fő mozgásforma. Ebben partnerre
is talált, kedvese ugyanis igazi sportember. Mindezek mellett persze szakítanak időt a kevésbé aktív szórakozásra: a mozizásra és az
olvasásra is.

Szabó Zoltán
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Fotók: Bodajki Ákos

Céggyűrű díjazottak 2015

Balázs Istvánt 1985. március 4-én vették
fel az akkori Vegyészeti Osztály állományába dekontamináló szakmunkás munkakörbe,
és azóta is ezen a szakterületen végzi feladatait. Gyors szakmai fejlődése és példamutató
munkája elismeréseként 1993. május 1-jétől
vezetői javaslat alapján előlépett műszakvezetőnek. Több évtizedes szakmai tapasztalatait
elismerve a mentori képzés keretében munkahelyi vezetői gyakran megbízzák új dolgozók betanításával, amit nagy szakértelemmel,
lelkesedéssel és empátiával lát el. Mindennapi
feladatain túl kreatívan vesz részt az egyedi
feladatok kivitelezésében, valamint az új technológiák bevezetésében.

Bokor László 1985. május 29-én nyert felvételt az erőmű Biztonságtechnikai Osztályára
tűzvédelmi előadói munkakörbe. A következő évben megbízták a tűzvédelmi csoport
vezetésével. 1987-ben egy rövid kitérőt tett a
villamos üzemviteli szakterületre, ahol 1993ig a Villamos Főosztályon önálló mérnöki
munkakörben dolgozott. 1993. április 1-jétől
ismét a Biztonságtechnikai Osztályon, illetőleg annak jogutódjánál, a Munka- és Tűzvédelmi Osztályon dolgozik tűzvédelmi csoportvezetői munkakörben. Évek óta villamos
biztonságtechnikai ismereteket oktat. Magas
színvonalú szakmai ismereteit a WANO is
felismerte, hiszen eddig már hét alkalommal
kérték fel és vett részt a világ különböző kontinensein zajló nemzetközi vizsgálatokon. A
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is többször felkérte szakértői közreműködésre tűzvédelmi projektjeiben.

Bolla Lajos 1986. február 10-én léptett be
az akkor még Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
Kezdetektől a Reaktor Osztályon dolgozik primer köri gépész beosztásban. Munkáját mindig pontosan, hiba nélkül hajtja végre. Vezetői többször felfigyeltek erre a tulajdonságára
és ajánlottak neki előrelépési lehetőséget, de
Lajos nagyon szereti jelenlegi munkáját, és
mindig úgy gondolta, hogy ebben a munkakörben hasznosíthatja leginkább tudását és

tapasztalatát. Munkatársai szerint igazi közösségi ember mind a munkában, mind a
magánéletben. Az eltelt hosszú évek során
sok fiatal kolléga betanításában vett részt,
akik eredményesen kamatoztatják a tapasztalt kollégától tanultakat.

Csöndes József 1983. október 10-én lépett
be cégünkhöz. Pályafutását a szekunder köri
gépésztechnológia üzemeltetésének területén turbinagépész munkakörben kezdte meg.
Rátermettsége és ambíciója révén 1987-től
turbinaoperátor, később turbinafőgépész
munkakörben dolgozott 2015. szeptember
3-i nyugdíjba vonulásáig. Az erőműben eltöltött életútja során tevékenyen részt vállalt a
blokkok üzembe helyezési munkálataiban és
számos technológiai átalakítás megvalósításában. Feladatainak ellátását mindvégig nagy
szakmai tudás birtokában, az atomerőmű
iránt elkötelezetten és felelősséggel végezte.
Munkája során jó emberi és munkaköri kapcsolatokat épített ki, ezért kiérdemelte munkatársai elismerését és tiszteletét.

Frast Gábor 1988-ban a Beruházási Igazgatóság Építészeti Főmérnökségén kezdett dolgozni műszaki ellenőrként. 1990-ben átkerült
a Beruházás Tervezési és Elemzési Iroda, Határidő Tervezési Osztályra. A soron következő
szervezeti átalakítások során a határidő-tervező csapattal együtt a Beruházási Főosztályra, majd a Karbantartás Irányítási Osztályra
(KIO) került. A legtöbben természetesnek
veszik, hogy a főjavítások során vezetői ütemtervet, vízszintváltoztatási tervet, leállítási és
visszaindítási ütemtervet tartanak a kezükben, amelyeket a határidő-tervezők készítenek
el. Gábor 2009-től főtechnológusként irányítja
ezt a csapatot. Feladatai közé tartozik még az
AS6 KIO által használt moduljainak problémamentes üzemeltetése, fejlesztése és ezen
feladatok koordinálása. Rendkívül segítőkész,
életvidám, barátságos, megbízható ember.

Galgóczy Sándor 1983. március 22-én
kezdett el dolgozni vállalatunknál hírközlő

műszerész beosztásban. 1986 februárjától a
Híradástechnikai Osztály URH és TV Csoportjának vezetésére kapott megbízást. Közel egy évtizedes csoportvezetői munka után
1995-től az Irányítástechnikai Előkészítési
Osztály technikusaként, később műszaki előkészítőként végezte feladatait. 2001-ben vis�szakerült a Híradástechnikai Osztályra, ahol
az Operatív és Biztonsági Rendszerek Művezetői egység művezetői feladatainak ellátására
kapott megbízást. Műszaki előkészítőként és
művezetőként a napi üzemeltetési és karbantartási feladatai mellett jelentős részt vállalt a
Tűzjelző és Oltásvezérlő Rendszer Rekonstrukció, Akusztikus Riasztórendszer kiépítésében, a turbinagépházi kamerarendszer létesítésében. Komoly szerepe volt továbbá az
erőműves mobiltelefonos flotta megalakításában és működtetésében a mai napig. Munkavégzése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az
irányítása alá tartozó híradástechnikai rendszerek megbízhatósága és rendelkezésre állása magas szintű.

Göttli József 1978. október 16-a óta a Paksi
Atomerőmű dolgozója. Az 1. blokk indítására
turbinaoperátori vizsgát tett, a később megalakuló hatodik műszakba már turbinafőgépészként került. 1984-től öt éven keresztül a
2. blokkon blokkügyeletesként dolgozott. A 3.
blokk indításánál a blokkszámítógép sémaképeinek megrajzolásában is részt vett. 1989 decemberében került a szimulátorra oktatónak,
ahol instruktorként dolgozott 2009 decemberéig. Ekkor került jelenlegi munkakörébe
a Rendszertechnikai Főosztályra. 2011 szeptemberétől a MÜSZ-karbantartói feladatot
látja el. Blokkügyeletesi jogosítványát egészen
2015 év elejéig megtartotta. Hosszú szakmai
pályafutása alatt felhalmozódott tapasztalatait jól alkalmazza munkavégzése során. Közvetlen kollégáival jó munkatársi és emberi
kapcsolatot épített ki, segítségére, szakértelmére mindig lehet számítani.

Györki Mihály a Forgógép Karbantartó
Osztály Fő Keringtetőszivattyú Karbantartó
Művezetői Egység műszakvezetője, 1986 óta
dolgozik az atomerőműben. Az idő múlásával az erőműben több szervezeti változás,
átalakulás ment végbe, mely alatt a forgógép karbantartásra került. Az osztályon
nukleáris karbantartóként kezdte munkáját, majd hozzáállása, kiemelkedő teljesítménye, rátermettsége elismeréséül 2007 óta

műszakvezetői beosztásban látja el feladatait. Az általa irányított műszak munkája
tekintetében jelentős érdeme van a blokkok
teljesítménynövelési, illetve üzemidő-hos�szabbítási programjának megvalósításában.
Kiemelkedő érdemei vannak a fő keringtetőszivattyúnál az elmúlt 20 évben kialakított hatékonyabb karbantartási tevékenység
megvalósításában. Nyugodt, csendes, emellett határozott, szakmailag felkészült, nagy
tudással bíró szakember, aki tudását lelkesen adja át kollegáinak, motiválva őket szakmai felkészültségük kiteljesedése érdekében.

Horváth László 1993-ban „külsősként”
került a Paksi Atomerőmű Minőségbiztosítási Osztályára. Az 1995-ben létrehozott
Minőségfelügyeleti Szervezet egyik alapító
tagja. 2000-től a Karbantartási Igazgatóságon az Armatúra Karbantartó Osztály technológiacsoportjának vezetője, majd 2002-től
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felelős hegesztőmérnöke. 2005-ben „visszatért” a Biztonsági Igazgatóságra, ahol két évig a Minőségellenőrzési Osztály vezetői teendőit látta
el. 2007-től napjainkig a Minőségfelügyeleti
Osztály vezetőjeként a hatósági és belső engedélyezési feladatokért felelős. Munkáját
mindenkor magas szakmai színvonal és
alaposság jellemzi. Szakmai felkészültsége
és kompromisszumkészsége nagyban segíti a társszervezetekkel való kiváló együtt
működést.

Illés Rozália az atomerőmű szerveződő
személyzetéhez 1979. december 1-jén csatlakozott a Radiokémiai Laboratórium vegyésztechnikusaként. Belépése óta a laboratórium valamennyi ellenőrzési feladatában
igen nagy szakmai tapasztalatot szerzett.
Szakmai tevékenységi területéhez tartozik
mind a mai napig a primer és szekunder
köri hűtőközegek, technológiai és biztonsági
rendszerek közegeinek műszeres analitikai
vizsgálata, a vizsgálati módszerek felülvizsgálata. Több nagy kapacitású analitikai mérőberendezés és vizsgálati módszer „rendszerfelelőse”. Munkájában körültekintő,
alapos és precíz. Rozália az atomerőműben
végzett 36 éves tevékenysége során bizonyította széles körű szakmai tudását, amelyet
mentorként is kamatoztat, szívesen vesz
részt az új kollégák betanításában. Szakmai,
szakszervezeti és külső kapcsolataival az
erőmű jó hírnevét erősíti.
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retesen, nagy odaadással, a legjobb tudása
szerint látja el feladatait, nem ismer megoldhatatlan problémát. Munkájában mindig
alapos, igényes, megbízható. Minden szakmai
segítséget megad kollégáinak, akikkel viszonya példaértékű.

Jakab Albert 1991 áprilisában érkezett a
céghez. A kilencvenes évek elején az újonnan
alakult Üzemellenőrzési Osztályon üzemellenőrzési mérnökként dolgozott, majd a különböző szervezeti keretek között működő
Üzemellenőrzési csoport oszlopos tagja lett.
Jelenleg a Műszaki Igazgatóság Rendszertechnikai Osztályán az Üzemellenőrzési Csoport
vezetője. Rendszeres munkáihoz tartozik a
blokki hatásfokmérések, hidraulikai elemzések, hőtechnikai és hőkörfolyamat-számítások, üzemgazdasági elemzések végzése. Részt
vett a blokkok turbinaretrofit-programjában,
a teljesítménynövelés megalapozásában, a 2.
blokki lerakódások kezelésében, az üzemidő-hosszabbítás támogatásában. Mindig
kiemelkedő odafigyeléssel, hozzáértéssel és
példamutató munkateljesítménnyel végezte a
rábízott feladatokat.

Juhász Gábor 1983. szeptember 1-jétől dolgozója vállalatunknak. Kezdetben a Gépészeti
Osztályon primer köri gépész, majd 1988. augusztustól a Reaktor Osztály reaktoroperátora. 1994. június 1-jén kapta blokkügyeletesi
kinevezését. 1995-től a Biztonsági Főmérnökség biztonsági mérnöke, 1998 februárjától pedig az Eseménykivizsgálási Csoportban folytatta biztonsági mérnöki munkáját.
Ugyanezen év májusától a Gépész Technológiai Osztály technológiai vezetője. 2000-től a
Műszaki Igazgatóság Rendszertechnikai Osztályán csoportvezetői feladatokat lát el. 2000.
augusztus 1. óta az Üzemviteli Igazgatóság
ügyeletes mérnöke. Munkáját mindig magas
színvonalon, körültekintően végzi. Beosztottjai bátran fordulhatnak hozzá problémáikkal.

Koczka Jánosné Kati 1987 óta a Paksi
Atomerőmű munkavállalója, kezdetben az
Üzemgazdálkodási Főosztályon dolgozott
adminisztratív munkakörben, majd 2002
augusztusától a Humán Igazgatóságon végzi
feladatait. Humánpolitikai ügyintézőként a
Munkaidő Nyilvántartási Csoport munkáját
segítette, majd 2005 februárjától a Személyzetfejlesztési Csoport munkatársa, 2014-től
csoportvezetője. Munkája során lelkiisme-

Miholics János 1985-ben munkaviszony-áthelyezéssel a Beruházási Igazgatóság VFM
Villamos Főberendezések Osztályán rendszerfelelősként dolgozott. 1991-től az ÜVIG
Villamos Főosztályán önálló mérnökként
szerzett üzemeltetői ismereteket, majd 1992től napjainkig a Villamos Karbantartó Osztályon dolgozik. 1993-ig karbantartó mérnök,
majd technológiai mérnök 1999-ig, 2001-ig
üzemvezető, a mai napig pedig osztályvezetői feladatokat lát el. Az OSART-vizsgálat lebonyolításában, valamint annak előkészületeiben vezető szerepet töltött be. Munkatársai
szívesen keresik a napi ügyekkel, hogy közösen találják meg a legjobb műszaki megoldást
az adott problémára.

Noszek József 1986 szeptemberétől dolgozója a Paksi Atomerőmű FIFO Számítástechnikai Osztályának. 1991 novemberétől
az Irányítástechnikai Üzemeltetési Osztály
szolgálatvezető mérnöke, majd 2000-től
üzemeltetésvezetője, 2002-től pedig üzemviteli technológiai vezetője. Több mint 20 éves
üzemviteli tapasztalata ellenére komoly kihívás elé állt, amikor 2007-ben átvette a rendkívül széles és szerteágazó karbantartói tevékenységgel rendelkező Biztonsági Rendszerek
Osztály vezetését. Szakmai felkészültsége és
pozitív emberi tulajdonságai révén azonban
rövid idő alatt kivívta az osztály dolgozóinak és vezető kollégáinak elismerését. Minden körülmények között szem előtt tartja az
atomerőmű biztonságos üzemelését, és elvárja kollégáitól, beosztottjaitól a munkavégzési
szabályok mindenkori betartását. Vezetői hitvallása a „nyitott iroda” elvére épül, irodája ajtaja mindig nyitva áll kollégái előtt munka- és
humán ügyekben egyaránt.

Straubinger József 1987 szeptembere óta
dolgozik társaságunknál. A Villamos Fő-

mérnökségen beosztott, majd 1993-tól önálló
mérnökként ismerte meg a villamos berendezéseket, rendszereket. 1995-től a Villamos
Főmérnökség Villamos Műszaki Osztályán,
később az MFO/Villamos és Irányítástechnikai Műszaki Osztályán csoportvezetői beosztásban látta el feladatát 2009-ig. Ezután az
„újonnan” megalakult Villamos Műszaki Osztályon folytatta munkáját műszaki főszakértői
beosztásban. Szakmai pályafutása során kiemelkedő szerepe volt a PassPort vállalatirányítási rendszer TN-modulja bevezetésének
előkészítésében. Ennek során meghatározó
résztvevője volt az ebbe a körbe tartozó atomerőművi folyamatok új rendszerbe illesztésének. A PassPort rendszer bevezetéséhez
szükséges felhasználói oktatási feladatokban
akkor is részt vállalt, és ezt a tevékenységet
az újabb felhasználók részére szükség esetén
a mai napig is színvonalasan végzi

Szabó Györgyné Judit 1986. január 1-jével nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az elmúlt közel 30 évben végig a
szolgáltatási szakterületet erősítette munkájával. Először raktári kiadó, majd ügyintéző,
később gondnok munkakörben dolgozott,
2000-től pedig csoportvezetői feladatokat lát
el. Jelenlegi munkakörében nagyon megbízható, széles körű helyismerete kiváló problémamegoldó képességekkel párosul. Az évek
során nagyon jó kapcsolatot épített ki mind
a szervezeten belüli, mind pedig a társszervezeteknél dolgozó kollégákkal. Munkája elismeréseként 2013-ban Igazgatósági Nívódíj
kitüntetésben részesült.

Szabó János 1987. június 24-én nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz karbantartó lakatos munkakörbe. Munkahelyén
armatúrák javításával foglalkozott 1995-ig.
Ez alatt a legjobban képzett armatúra-karbantartók egyikeként tartották számon. A
karbantartás területén végzett kiemelkedő
teljesítménye elismeréseként 2005-ben az
Atomerőmű Kiváló Karbantartója kitüntetésben részesült. 2009-ben a MIG Gépész Műszaki Osztályon vezető berendezésmérnökként
irányította a hegesztés és gyártástechnológiák
készítéséért felelős csoport munkáját. Beosztása mellett hosszú ideig ellátta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felelős hegesztőmérnök
helyettesítésével járó feladatokat is. 2010-től
kapott megbízást a KAIG SZFO Gépész Szerviz Osztály irányítására. Biztonságtudatos
munkája elismeréseként Ezüstkártya kitüntetést kapott 2014-ben. Munkáját nagy szorga-

lommal, odaadással végzi, munkahelye iránti
lojalitása példaértékű.

Takács Imre 1989. szeptember 1-jén lett a
Paksi Atomerőmű dolgozója, ahol 1992 végéig az Energetikai Szakképzési Intézet műszaki
tanáraként dolgozott. Sok jelenlegi kollégáját
oktatta, és ismertette meg a szakma szépségeivel. Ezután az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon szolgálatvezető mérnökként
kezdett, 1997. március 1-jétől ugyanitt üzemeltetésvezetőként, majd tíz év után, 2007-től
osztályvezetőként dolgozik. Munkáját nagyfokú precizitás, munkabíró képesség, magas
szakmai színvonal és emberiesség jellemzi.

Vargáné Kovács Mária 1993 óta dolgozik
részvénytársaságunknál. Gazdasági szakemberként kezdetek óta a kontrolling területén
tevékenykedett, először elemző üzemgazdász,
majd üzemgazdász munkakörben, később
tervezési főelőadó és gazdasági elemző lett a
beosztása. 2012 decembere óta a Kontrolling
Osztály tevékenységét osztályvezetőként irányítja. Feladatai közé tartozik a társaság üzleti terveinek, üzleti előrejelzéseinek elkészítése, a tulajdonos/menedzsment felé történő
gazdasági beszámolók elkészítése, a cégszintű
eredménygazdálkodási rendszer üzemeltetése. Kiemelkedő munkateljesítményének
elismeréseként 2011. évben Igazgatósági Nívódíj kitüntetésben, 2013. évben pedig Vezérigazgatói dicséretben részesült. Feladatkörét
mindig a cég iránti feltétlen lojalitással látja
el, feladatát szorgalmasan, precízen, kiváló
szakmai színvonalon végzi.
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Nyugdíjba vonulók 2015

Fotók: Wollner Pál

Tizenkilenc kollégánk vonult idén nyugdíjba az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től. A vállalat a Céggyűrű-ünnepségen búcsúzott tőlük, és köszönte meg a társaságnál munkával töltött hosszú éveket. Néhányukat arról kérdeztünk, mikor kerültek az erőműbe, mit jelentett nekik az atomerőmű dolgozójának lenni, mik a
terveik a nyugdíjas évekre?

Berkes Sándor
– 1982-ben kerültem az atomerőműbe a Tiszai Hőerőmű
Vállalattól, ahonnét blokkgépészként érkeztem. Pakson turbinagépészként kezdtem, majd turbinaoperátor, s végül turbinafőgépész lettem, amely beosztásban huszonöt évig dolgoztam. Mentori feladatokat is elláttam, nagyon sok fiatallal
foglalkoztam. Egy választott tisztséget töltöttem be 2004-től:
a MÉSZ elnöke, s egyben az MVM-cégcsoport szakszervezeti elnökhelyettese lettem nyugdíjazásomig. 2007-től 2015-ig,
azaz nyolc évig a felügyelőbizottságban felügyeltem társaimmal az atomerőművet.
Kifejezetten büszke voltam rá, hogy az atomerőmű dolgozója lehettem. Szakmailag nagyon sokat jelentett, már gyermekkoromtól vonzódtam a nagy gépekhez. Ebben a nagy
műben, az atomerőműben igazán meg lehetett találni ezeket
a nagy gépeket és a turbina igazán nagy gép volt, aminek végül is a főgépésze lettem. Mindig büszke voltam arra, hogy a
Paksi Atomerőmű dolgozója lehetek. Az életem részévé vált
az itt eltöltött 33 év alatt, és nehéz szívvel jöttem el nyugdíjba. Nyugdíjba vonulásom napjától egy külföldi egyetemen
ismét teológiát tanulok. Van már egy teológusi diplomám 15
éve, s most egy másoddiplomát akarok szerezni. Leginkább
bibliai ókori nyelveket tanulok. A másik nyugdíjasnak való
dolog, amit csinálok az, hogy ismét nagy örömmel kezdtem
bele a borászkodásba. Feleségemmel együtt továbbra is Pakson élünk, két leánygyermekünk van, és hat unokánk.

Lovászi Zoltánné
– Több mint negyvenéves munkaviszonnyal rendelkezem, amiből közel harminc évet az atomerőmű kötelékében töltöttem el. Az Energetikai Szakközépiskolában kezdtem, majd folytattam az erőműben az Ipari
Biztonsági Főosztályon, azt követően pedig a Tájékoztató és Látogatóközpontban, ahonnan az Atomerőmű
újság főszerkesztőjeként mentem nyugdíjba. Az atomerőmű vonzásában Pécsről kerültünk Paksra 1979-ben.
Nagyon szeretjük ezt a várost, és én különösen örülök
annak, hogy amióta nyugdíjas lettem, jobban rá tudok
csodálkozni a város szépségeire, több időt fordíthatok a
kulturális programokra is. Nyugdíjas éveimet kiegyensúlyozottan, kedvemre szeretném tölteni. A legszebb,
legörömtelibb elfoglaltságom az unokáimmal való játszadozás, időtöltés. Marcikám már 11 éves, Kornélka 3,
Fruzsika pedig 1 éves. Nagyon büszke vagyok családomra, akik megérdemlik, hogy többet foglalkozzam velük, a
kedvükben járjak, a segítségükre legyek.
Számomra megtisztelő érzés, hogy a Paksi Atomerőmű dolgozója lehettem, és hogy 2001-ben Urántoll díjban, 2007-ben Céggyűrű kitüntetésben részesülhettem.
Úgy gondolom, ha valaki olyan helyen végzi a munkáját,
mint Magyarország egyetlen atomerőműve, akkor feladatát mindenképpen a legjobb tudása szerint, felelősségteljesen és becsülettel kell ellátnia.

Medveczky Gábor
– Művezetőként dolgoztam az Automatika
Osztályon. 1977-ben kerültem az atomerőműbe
a Dunamenti erőműből. Gyöngyösi vagyok, ott
kezdtem a szakmát a Gagarin-erőműben. Mikor
Paksra kerültem, csoportvezető lettem a villamos
laboratóriumban, vagy ahogy most nevezik, az
Automatika Osztályon, majd művezetőként dolgoztam az utolsó munkanapomig. Harmincnyolc
évet dolgoztam az atomerőműben, és negyvenhatot az iparágban. Az előző munkahelyeimen is a
villamos laboratóriumban dolgoztam. Nagyszerű
dolog volt az atomerőmű dolgozójának lenni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az első nullrevízióktól, az üzembe helyezésen, a karbantartáson,
üzemeltetésen és a rekonstrukciókon keresztül
mindenben részt vehettem, az első kapavágásoktól az utolsó munkanapomig. Nekem minden
nap, minden percében nagyszerű dolog volt itt
dolgozni. Egyelőre most fogalmazódik bennem,
hogy mit is fogok csinálni nyugdíjas éveimben.
Még pár évig a szakmával szeretnék foglalkozni. Egy lányom van az előző házasságomból, aki
Németországban él. Feleségemnek két gyermeke
van, mind a ketten már felnőttek, és Budapesten
élnek.

Herman Géza
– A DÉDÁSZ kaposvári üzemigazgatóságán dolgoztam tervező mérnökként, innen érkeztem 1982ben az erőműbe, a Villamos Laboratóriumba 2 gyermekes családapaként. Az akkori gazdasági vezetőm,
Riczkó József lehetővé tette a csaknem zavartalan
műszaki munkát.
1985-ben az osztályon szervezeti változások voltak
(a hírközlés levált), talán ez az az időpont, mikortól
vezetői munkát végzek, néhány hónap múlva már átvehettem kinevezésemet Pónya József vezérigazgató
úrtól.

Az osztály szakembereivel közösen nagyon szép
munkát végeztünk, uraltuk a villamos szakma
minden részét és szépségét. Személyes részvétel valamennyi blokk üzembe helyezésénél, kis és nagy
volumenű átalakítások és rekonstrukciós munkák végrehajtása, a teljesség igénye nélkül: STARO-ETA-beépítések, dízelvezérlés-cserék, generátor-főtranszformátor védelmi rekonstrukciói, 400
kV-os állomás védelmi rekonstrukciója és a legújabb
a 6 kV-os elosztók irányítástechnikai rekonstrukciója. Nagyban hozzájárultunk, hogy a blokkok a jelenlegi szinten üzemelhetnek. Ez év nyarán döntöttem:
átadom az osztályt az utódomnak.
Mi lesz a nyugdíjas évek alatt? Még nem tudom
pontosan, de szeretek kertészkedni, óriási hobbikertet művelek. Gyakran megyek kisebb-nagyobb
50-100 km-es kerékpáros túrákra, ahol a jó levegő és
fizikai igénybevétel felfrissít és megpihentet.
Három felnőtt gyermekem, négy unokám és a
nyugdíjas feleségem is ad feladatot számomra. Jelenleg mintegy szakmai életpálya levezetéseképpen az
MVM Paks II. villamos szakembereivel közösen dolgozom, és próbálom átadni a 33 év alatt megszerzett
szakmai tapasztalatokat.

Kunnerné Grósz Katalin
– Tősgyökeres paksi vagyok, itt születtem, itt
nőttem fel, első munkahelyem a konzervgyár volt.
1997-ben kerültem az erőműbe, és 2002-ben lettem PA Zrt.-s. A Kontrolling Főosztályon költséggazdálkodási kontrollerként dolgoztam. Nagyon
szerettem az erőműben dolgozni, jó munkatársaim voltak, nagyon jó volt velük együtt dolgozni. A
nyugdíjas éveimet férjem, két fiam és családjaik,
illetve unokáim körében szeretném nagyon sokáig élvezni. 
Wollner Pál
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Czinkóczi Lászlóné analitikai laboráns
Ha valaki egy vegyészettel foglalkozó szakembert felidéz magában, akkor egy fehér köpenyben, vegyi laboratóriumban serénykedő személyre gondol, akit kémcsövek, színes fortyogó folyadékokkal teli lombikok, Bunsen-égők vesznek körül. Az utóbbi évtizedekben óriási változások mentek végbe ezen a szakterületen.
Nagyon jó gépparkkal felszerelt, akkreditált laborokkal büszkélkedhet a vegyészet. Olga 33 év tapasztalatával a háta mögött emlékezik vissza az atomerőmű
kezdeti időszakára. A Paksi Atomerőmű Vállalat dolgozójaként 1982. április 1-jén kezdett az atomerőműnél.
köri expresszlaborok. Rossz élményről
nem tudok beszámolni, mindig örömmel jövök dolgozni a mai napig is. 22
éve családfenntartó vagyok, tehát számomra nagyon fontos a biztonságos
hátteret adó munkahely, ahol még szeretek is dolgozni.
Vicces momentum volt, amikor kezdőként próbaképpen kicsit megnyitottam egy sűrített levegős vezetéket, és
lefújt egy adag olajos kosszal, ami jól
mutatott a fehér ruhámon, vagy például nem tudtam, hogy az ötliteres lombikban öntési hiba kapcsán keletkezhet
olyan feszültség, hogy miden ok nélkül
szétrobban. De szívesen emlékszem a
brigádmozgalomban végzett „társadalmi munkákra”, amit közösen végzett a
csapat. Lehet, hogy csak én látom így,
de most sokkal több a papírmunka,
ami a tényleges munkától veszi el az
időt. Jó kollektívába kerültem, nagy lelkesedéssel végeztük a feladatokat, hi-

szen szinte a második otthonunk volt
a munkahely. 15 évig műszakos laboránsként dolgoztam, amint lehetőség
volt rá, nappalosként végeztem tovább
a feladataimat. Mivel összetartó, jó kollégákkal dolgozom, csak pozitív dolgokat tapasztaltam a hosszú évek során.

Fotó: Bodajki Ákos

– Mielőtt idekerültem, röntgenas�szisztens voltam az Országos Traumatológiai Intézetben. Tulajdonképpen
úgy éreztem, hogy most van lehetőségem a váltásra. Szüleim is itt dolgoztak,
és nagyon támogatták az elképzelésemet, hogy jelentkezzem felvételre. A
mai napig is úgy gondolom, hogy nagyon jó döntésnek bizonyult.
– Mit jelentett számodra itt dolgozni? Hogyan jellemeznéd a kezdeti időszakot?
– Legfiatalabbként kerültem a csapatba, a teljesség igénye nélkül: Illés
Rozika, Varga Lívia, Gerst Marika,
Tóthné Éva, Farkasné Mari kolléganőimtől sokat tanultam, sokat segítettek a
munkámban. A munkahelyem mindig
ugyanazon a helyen volt, az EÜ-épület
földszintjén, csak mivel nem volt még
primer kör, a 017-es ajtót használtuk
közlekedésre. Aztán egyre több szigorítás következett, és kialakultak a primer

– A család mindezt hogyan tolerálta
az elmúl 33 évben? Zökkenőmentesen,
avagy nekik is sokat kellett „formálódni”?
– Férjem már nyugdíjas, összesen
három lányunk (51, 32 és 26 évesek)

és öt unokánk (30-tól 3 évesig) van,
akik sok boldog pillanatot adnak nekünk. Soha nem volt vita és veszekedés
a munkám miatt, igazán megértőek és
segítőkészek voltak mindig. Persze ez
sok lemondással és alkalmazkodással járt. Nagyon sokat köszönhetek a
családomnak. Igyekszem velük minél
több időt eltölteni, de ha van egy kis
szabadidőm, természetesen szívesen
olvasok, zenét hallgatok, sportolok
vagy akciófilmeket nézek.
– Terveid esetleg a jövőt tekintve?
Mennyire tervezel szívesen előre? Vis�szatekintve az eltelt évtizedekre, mit
tartasz a legfontosabbnak az életedben?
– Tervezni előre? Azt szeretném,
hogy egészségben elérjem a nyugdíjaskort, és mivel a család a legfontosabb
dolog az életemben, amíg csak tehetem, segítem, támogatom őket.
OrbánO

Generációk

Menyhei család

Menyhei Zsolt 1968. december 26-án látta meg a
napvilágot Szekszárdon. Gyermekkorát kezdetben
Tengelicen töltötte, majd az általános iskola utolsó
két osztályát már Pakson végezte el. Hegesztő szakipari végzettség megszerzése után 1 évet dolgozott a
Gyár- és Gépszerelő Vállalatnál, az erőmű 4. blokkjának építésén. Ezt követően kölcsönzött munkaerőként a PAV reaktor-karbantartó csoportját erősítette.
Teljesítette a katonai szolgálatot, és rövid százhalombattai kitérő után visszatért Paksra a Lakásépítő
Szövetkezet munkavállalójaként. 14 éven keresztül
csoportvezetőként lakatos karbantartási munkákat
végzett és irányított, amelynek során atomerőművi
helyismeretet és gyakorlatot szerzett. 2003-ban lehetőség adódott számára, hogy átkerülhessen az Atomix Kft. dolgozójaként a radioaktívhulladék-kezelés
területére. Az atomerőmű Radioaktív Hulladékkezelési Osztály vezető hulladékkezelő munkakörét 2006
novemberétől tölti be. Gyermekként, majd később
felnőtt fejjel is könnyedén be tudott illeszkedni az új
környezetbe, mindig is szerette az új kihívásokat. Úgy
véli, a betanulást nagyban segítette, hogy rengeteg
vele egykorú kollégával közösen ismerhette meg az
erőmű technológiáját, munkakörének szakmai fortélyait pedig a nagy tapasztalattal rendelkező idősebbektől „leshették el”. Emellett a munkaidőn kívül is
bőven adódott alkalom egymás mélyebb megismerésére, hiszen ifjúsági klubokba járhattak, különböző
sportágakban rendszeresen sportolhattak már a kez-

Fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban ismételten egy olyan családot szeretnénk bemutatni, ahol látható, hogy az atomerőmű indulási éveiben fiatal munkavállalóként Pakson letelepedett család
életében hogyan volt, illetve van jelen az atomerőmű, mit jelent számukra az atomerőmű iránti elkötelezettség, és hogyan sikerült munkahelyük szeretetét átadni a családban felnövekvő gyermek(ek) számára. A Menyhei családból Zsolt, az édesapa és fia, Dávid a beszélgetőtársunk.

deti években is. Az erőműves dolgozók és a város lakói nagyon összetartóak voltak, a mindennapokban
pedig jóval könnyebb volt az egyensúlyt megteremteni a munka és a pihenés, aktív feltöltődés között.
Tudatosan kerülte, hogy a munkahelyi történésekkel
terhelje a családját, de amint időszerűvé vált, sokat
tett azért, hogy fia testközelből ismerhesse meg a primer kör „atmoszféráját”, az ott zajló munkákat.
Szabadidejében is a családjának él, szívesen viszi,
illetve vitte gyermekeit sportrendezvényekre, versenyekre. Az aktív pihenést részesíti előnyben, szívesen
kirándul, néz mozifilmeket családja társaságában.
A beszélgetés fonalát Menyhei Dávid veszi át, lelkesen avat be önéletrajzába, kezdve 1992. október
10-i megszületésével, folytatva paksi kiegyensúlyo-

zott gyermekkorával és az energetikai szakközépiskolai tanulmányaival. Már ezekből az adatokból is jól
kirajzolódik, hogy tudatos pályaválasztással készült
az erőműves munkaviszony megszerzésére. 2013-as
erőművi felvételét megelőzően gépésztervezőként
szerzett tapasztalatot, gyakorlati szaktudást folyamatok automatizálásában, robotizálásában, speciális 3D-s szoftverek megismerése mellett. Jelenleg az
erőműben a radioaktívhulladék-kezelés területén
üzemeltetésvezetőként végzi munkáját. Folyamatos
tanulással mélyíti műszaki ismereteit - a Dunaújvárosi Főiskola levelező tagozatán gépészmérnök szakon
végzős hallgató. Nagy előny volt számára, hogy nem
egy ismeretlen kollektívába kellett beilleszkednie,
hiszen édesapja révén már fiatal kora óta ismerték
Dávidot. Dávid saját helyzetén keresztül pozitív hozadékát látja az egykori csapatépítő programoknak.
Emellett számára teljesen természetes dolog, hogy
az erőmű szervesen van jelen a város életében, támogatja a sportéletet. Ő maga is élve a lehetőségekkel
éveken keresztül teniszezett, jelenleg pedig testépítéssel és erőemeléssel tartja magát karban, versenyek sikeres résztvevője.
Édesapja szabálykövető hozzáállását átvette. Pontos jövőképpel rendelkezik, tanulmányait, nyelvismereteinek mélyítését folytatni szeretné, és az aktív
sport mellett az önállósodás is fontos számára.
BRóbert
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A WiN-nel a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
A legjobb mód arra, hogy bárki meggyőződjön egy nukleáris objektum biztonságáról, ha odamegy, és megnézi a saját szemével, hiteles információt szerez, és
kérdez az ott dolgozó kompetens munkatársaktól. Ebből a megfontolásból a WiN
Magyarország (Women in Nuclear – Nők a Nukleáris Energetikában) rendszeresen szervez szakmai látogatásokat az ország nukleáris létesítményeibe. Jártunk
már Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban, szerveztünk nyílt napot a
Paksi Atomerőműben, idén pedig a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
volt a szakmai látogatás célpontja.
A látogatást szeptemberre hirdettük meg a Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
tagjai között (a WiN Magyarország az MNT egyik szekciója). Összesen húszan jelentkeztek a szakmai kirándulásra, ebből öten WiN-tagok. Nagyon fontosnak tartjuk tagjaink folyamatos szakmai képzését, mert a lakosság felé nukleáris témakörben kommunikálóknak naprakész, igazolt információval kell rendelkezniük.
A látogatás szervezésében és a csoportok kíséretében a KKÁT üzemeltetői, a
Nukleáris Fűtőüzem vezetője, Eigner Tibor és az üzemeltetésvezetője, Fazekas Károly nyújtottak segítséget.
Jövőre a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba tervezzük
a szakmai látogatást, ahol az országban keletkező nem atomerőművi eredetű kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladék átvétele és elhelyezése történik.

Szucsán Marina

WANO jubileumi ösztöndíj fiataloknak
Magyar siker is született a WANO (World Association of Nuclear Operators, Atomerőműveket üzemeltetők Világszövetsége) októberi konferenciáján
Torontóban: Babcsány Boglárka, a Budapesti Műszaki Egyetem doktorandusza – aki az atomerőmű Reaktorfizikai Osztályával együttműködésben dolgozik a doktoriján – vehette át negyedmagával a szervezet kitüntetését.
Torontóban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a WANO, amely nonprofit szervezetként azért
alakult, hogy a nukleáris biztonsággal foglalkozzon, begyűjtse a kapcsolódó szaktudást, és megossza a legjobb üzemeltetői gyakorlatokat. A jubileum alkalmából idén először fiatalokat is díjaztak:
több mint száz 25 év alatti szakember írt számukra
pályázatot arról, mit jelent értelmezésükben a
nukleáris biztonság. Közülük négyen részesültek
elismerésben, köztük Babcsány Boglárka, a BME
doktorandusza. Esszéjében az alábbiakat írta:
„Az atomenergia békés célú felhasználása a
nukleáris biztonság mindenekelőtt történő garantálása nélkül nem lenne megvalósítható. Az
általános radiológiai és műszaki biztonsági célkitűzéseket szem előtt tartva inherens biztonsággal
rendelkező reaktorok megfelelő műszaki tervezésével, felelős működtetésével, szabályozásával és
leszerelésével tudunk a jövő generáció számára
fenntartható villamosenergia-ellátást biztosítani.
A fenti célok elkötelezett híveként úgy érzem, hogy
felelős gondolkodással a környezetet és a lakosságot a radiológiai kockázatoktól meg lehet védeni.
Az egyetemen a fiatalabb generációt személyes
példamutatással arra tanítom, hogy magukévá tegyék a nukleáris technológiák biztonsági kultúráját és azt el is fogadják. A mélységi védelem filozófiájának szem előtt tartása, diverz és redundáns
biztonsági rendszerek létesítése nem egyedüli
tényezői a biztonságos atomenergia termelésnek
– emberi hibák is előfordulhatnak. Oktatással, minőségi, elkötelezett és felelősségteljes munkavállalással azonban ez a kockázat jelentősen csökkenthető.
Lehetőségem volt bekapcsolódni a Nukleáris
Biztonsági Kutatóintézet munkájába is. Ez a tapasztalat még jobban megerősített abban a hitemben, hogy mennyire fontos egyes biztonsági
rendelkezések betartása és azok teljesülésének
igazolása is a nukleáris létesítményekben. A nukleáris biztonság globális szinten történő javítása

érdekében a nemzetközi szervezeteknek és fórumoknak nem csupán abban van szerepe, hogy
tapasztalatot cseréljenek, hanem azok számára is
segítséget nyújtsanak, akik még nem rendelkeznek a megfelelő szaktudással. Ezen nemzetközi

együttműködések pedig – köztük a jelen ösztöndíjprogram is – lehetőséget teremtenek arra is,
hogy a fiatalokat is bevonjuk a nukleáris biztonság
mint közös érdek együttes megteremtésébe.”
gyulai

Tisztújítás a Paksi Orosz Klubban
Kern Tatyjana lemondott az Paksi Orosz Klub Egyesület elnöki posztjáról egyéb elfoglaltságai miatt.
Az 1999 végén alakult Paksi Orosz Klub Egyesület
október 15-én megtartott tisztújító közgyűlésén

Szőke Larisza lett az újonnan megválasztott elnök,
elnökhelyettessé Hadnagy Jelenát, titkárrá Matvijan Júliát választották.

Wollner Pál
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Szakszervezeti élet az atomerőműben – MÉSZ
Új cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az atomerőmű munkáltatói oldal és a szakszervezetek közötti együttműködés, egyeztetések rendjét csakúgy,
mint az atomerőmű területén tevékenykedő szakszervezeteket. Mostani számunkban a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (MÉSZ) elnökével,
Hatvani Jácinttal beszélgettünk a szakszervezet múltjáról, jelenéről, céljairól és legfontosabb programjairól.
– Hogyan alakult meg és milyen
múltra tekint vissza a szakszervezet?
– A műszakos munkavállalók elhatározták, hogy egyedi igényeiket is
figyelembe vevő, magasabb szintű saját
érdekképviseletüket létrehozzák, így
alakult meg a MÉSZ. Úgy vélték, hogy
a műszakos munkarendben dolgozók
életrendje másfajta szemléletet kíván a
munkáltatók részéről. A rehabilitáció
lehetősége, az átmeneti bérfeszültségek
kezelése, hogy csak a legfontosabbakat
említsem. A jelenlegi létszámot elérő
nagy szakszervezetté Berkes Sándor
elnök időszakában vált, az atomerőművi sztrájkhelyzet kapcsán (2006).
Ez a helyzet példaértékű összekovácsolódást eredményezett a műszakos
munkavállalóknál. Ekkor értük el,
és azóta is tartani tudjuk a több mint
70%-os szervezettségünket, figyelembe véve, hogy mekkora munkavállalói

körben folytatunk tagszervezést a szakszervezet alapszabálya szerint. A szakszervezet megítélését, súlyát, szerepét
jelentősen módosította a sikeresen végrehajtott sztrájk és a követelések kiharcolása. 2008-ban a MÉSZ csatlakozott a
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségéhez (EVDSZ). A
közelmúltban az MVM Atomix Kft. és
az MAVIR Zrt. foglalkoztatásába átkerült munkavállalók képviseletén keresztül, már nem csak az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-nél látunk el érdekképviseletet.
– Mi adja a MÉSZ egyedi arculatát?
– Az energiaiparban lejátszódott
tulajdonosi szerkezetváltás magával
hozta a társaságszintű szakszervezeti
szövetség megalakulását. Ennek mi is
tagjai vagyunk, az ott betöltött elnökhelyettesi pozícióm révén pedig vezetői
szinten tudjuk szakszervezeti tagjaink

érdekeit ezen a fórumon is képviselni,
erősíteni. Hatékony képviseleti munkával elértük az ünnepnapon történő
munkavégzéskor járó többletpihenőnap biztosítását, a műszakos pótlékok
értéken tartását, a kollektív szerződésben elért juttatások, vívmányok megtartását.
– Milyen változás zajlott le a szakszervezetnél, milyen jövőbeni feladatok
várhatók?
– 2015 februárjában zajlott le a
szakszervezet teljes tisztújító választása, ahol elnyertem a tagság bizalmát,
és ettől kezdve már elnöki funkcióban
irányítom a munkát (korábban küldött,
majd 1 évig ügyvivő is voltam a szakszervezetnél). Elkezdődött cégcsoportszinten a rendelkezésre állási állomány
kidolgozása a Csoportszintű Kollektív
Szerződés részeként, amelyhez készített programunkat a nyugdíjkorked-

Oroszország nukleáris energetikája –
válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira
4. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban, felidézhetik vagy
megismerhetik az atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.
Az oroszországi nukleáris energetika mai
szervezetének ismertetése előtt röviden
tekintsük át azt a történelmi folyamatot,
amelynek során létrejött a haditechnikai
és a békés – ezen belül az energetikai –
célú orosz (szovjet) nukleáris technika.
Az 1917. októberi forradalom és a bolsevik győzelemmel végződött polgárháborút követő konszolidáció során négy
szovjet szocialista köztársaság – Oroszország, Ukrajna, Belorusszija és a Kaukázuson túli terület – szovjetjeinek kongres�szusa 1922. december 30-án kikiáltotta a
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségét, az SZSZKSZ-t (Radó Sándor magyar térképész, földrajztudós és egyben
Dóra, a legendás hírszerző közhasználatú
tömörítésével a Szovjetuniót). A létrehozó négy ország szovjetjeinek kongresszusán elfogadott dokumentum – Szerződés
az SZSZKSZ létrehozásáról – kimondta,
hogy a legfőbb hatalmi szerv az SZSZKSZ
Szovjetjeinek kongresszusa, mely 371
tagú Központi Végrehajtó Bizottságot, ez
pedig tagjai közül 19 tagú Elnökséget választott. A szerződés szerint az új államalakulat végrehajtó szerve a Központi
Végrehajtó Bizottság által választott Népbiztosok Tanácsa.[1] A népbiztosságokat
ágazati elv szerint szervezték, volt belügyi, külügyi, védelmi, állambiztonsági,

közlekedési, gépipari stb. A Nagy Honvédő Háború idején a hadszíntéri helyzetnek megfelelően létrehoztak speciális,
szűkebb, de óriási szakterületeket irányító népbiztosságokat, pl. 1941. szeptember 11-én a Tankipari Népbiztosságot,
amely 250 000 ember munkájának irányításáért volt felelős.[2]
A szovjet állam irányításának népbiztosságokon keresztül megvalósuló rendszere békeidőben hasonlóan működött,
mint más államok irányításának minisztériumi rendszere. Azonban az 1941. június 22-én 153 német és 29 szövetséges
hadosztállyal, 4 millió katonával, 50 000
löveggel, 3500 tankkal és 4000 repülőgéppel megindított támadás kezdeti gyors sikere szükségessé tette az ország védelmének és vezetésének koncentrálását, ezért
1941. június 30-án megalakult az Állami
Honvédelmi Bizottság (orosz rövidítése:
GKO), mely a Szovjetunió katonai, politikai és gazdasági hatalmának teljességével
rendelkezett.[3]
Forrás: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Договор_об_образовании_СССР
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_
народных_комиссариатов_СССР
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Государственный_комитет_обороны

Kimpián Aladár ny. főmérnök

vezmény kiváltására is fel szeretnénk
használni. Kezelve ezzel a megváltozott
munkaképességű munkavállalók élethelyzetét is, továbbá lehetőséget teremteni arra, hogy a munkavállaló részben
vagy teljes mértékben mentesülhessen
a munkavégzési kötelezettség alól a
nyugdíjkor elérését megelőző pár évben, amennyiben élethelyzete ezt megkívánja.
BRóbert

el-KÉP-esztő

Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori mindennapjaiból

Fókuszban a család

1977. októberi bejegyzés:
„Ebben az akció évben két új „brigádtaggal” szaporodtunk.
Az új jövevények Mókos Csaba és Mohácsy Orsolya. Hangos szóval
adtak hangot örömüknek, mikor meglátogattuk őket.”
Igazi vegyészpalánták.
(Forrás: 1977-es szocialista brigádnapló, Mack István egykori vegyész kolléga illusztrációjával.)
OrbánO
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Fiataljaink
Pakson született, gyermekkora óta az atomvárosban él. Az általános iskola elvégzését
követően a szekszárdi Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, majd 2003-ban felsőfokú mérlegképes
könyvelői képesítést szerezett vállalkozási
szakon. 2008-ban a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán szerzett közgazdász végzettséget, gazdálkodási szakon.
Éva „erőműves pályafutását” 2009-ben az
OVIT Zrt.-nél kezdte, a Karbantartási Igazgatóság, Atomerőművi Üzletigazgatóságánál
dolgozott, feladata volt többek között a közvetlen és közvetett költségek keretfigyelése,
terv-tény eltérés elemzésének készítése,
egyedi beszámolók, gazdasági elemzések,
kalkulációk összeállítása, a vezetőség támogatása gazdasági döntéshozatal tekintetében. Munkája sokrétű és összetett volt,
szívesen emlékszik vissza erre az időszakra.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Gazdálkodást Támogató Csoportjához 2014. december 1-jén nyert felvételt
hr-kontroller munkakörbe. Külön öröm volt
számára, hogy szakmai végzettségének és
korábbi munkakörének megfelelő munkakörben helyezkedhetett el, a szakmai ta-

pasztalat mellett előnyt jelentett számára
az MVM-cégcsoporton belül eltöltött 5 éves
munkaviszony és helyismeret. Új munkahelyén kiváló közösség fogadta, a barátságos
és segítőkész légkör a gyors beilleszkedést is
segítette. Elmondása szerint a kolléganőkkel
jó kapcsolat alakult ki, bármikor számíthatnak egymásra.
Munkája során feladata igen sokrétű és
szerteágazó. Többek között részt vesz az
igazgatóság költségtervezési folyamatában,
terv-tény költségeinek összehasonlításában,
elemzésében, jelentések készítésében. Végzi a humán feladatokkal kapcsolatos funkcionális tervezési feladatokat, részt vesz a
humán gazdálkodást támogató rendszer
kialakításában, annak fejlesztésében. Éva
úgy érzi, a korábban szerzett ismereteit, tapasztalatait jól tudja hasznosítani jelenlegi
munkakörében is. Munkájához kapcsolódó szakmai továbbképzésen, tanfolyamon
is szívesen részt vesz, nyitott új ismeretek
megszerzésére fejlődése érdekében. A közeljövőben az angol nyelv tanulására szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni.
Éva családjával Pakson él, férjével két
lánygyermek büszke szüleiként. Antónia 14

éves, és a Vak Bottyán Gimnázium hatosztályos gimnáziumának tanulója, kisebbik lánya, Bernadett 12 éves, és a Paksi Bezerédj
Általános Iskola 6. osztályába jár. A lányok
már 6 éves koruk óta sportolnak, ez idő alatt
megismerkedtek az úszással, kosárlabdával,

A család kedvenc szabadidős tevékenysége a kirándulás, utazás, főleg a Balaton
környékén. Különösen kedves számukra Balatonfüred és Tihany, de szívesen látogatják
meg Magyarország várait is, ilyenkor várlátogatással, szabadtéri játékokkal, fesztivá-

népi tánccal és a modern tánccal is. Szorgalmas, összetartó, jól alkalmazkodó gyerekek, a közösségi munkában is aktívan részt
vesznek.

lokkal egybekötve szerveznek programokat.
Lelkes rajongói a Formula 1 Magyar Nagydíjnak és a WTCC -futamoknak, de szívesen
ellátogatnak autó- és motorkiállításokra is.

Fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű fiatal kollégáit bemutató rovatunk következő szereplője Payerné Kozma
Éva, a HUIG Humán Gazdálkodást Támogató Csoportjának hr-kontrollere.

Műszaki átalakítások – Kisnyomású zónaüzemzavari hűtőrendszer-szivattyúk
csúszógyűrűs tengelytömítésének átalakítása
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatokra, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások mellett
folyamatosan végeznek újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.
A kisnyomású zónaüzemzavari hűtőrendszer (ZÜHR) – mint az atomerőmű egyik legfontosabb biztonsági rendszere – rendkívül szigorú követelmények alapján megtervezett és
kiépített rendszer. Üzemi tulajdonságai azonban mindezeken a szigorú követelményeken túlmenően is javíthatók. Egy ilyen lehetőséget jelent a kisnyomású ZÜHR-szivattyúk
tengelytömítésének átalakítása. Az új műszaki megoldásról Bobcsik Péter berendezésmérnök adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
A kisnyomású ZÜHR feladata, hogy üzemzavari helyzetben
biztosítsa az aktív zóna hűtését és szubkritikus állapotban
tartását. A szivattyú bórsavoldatot juttat a fővízkörbe a kisnyomású ZÜHR-tartályból. Ha a tartály leürül, akkor a hermetikus térben összegyűlt víz jut a szivattyú szívóágába a zsompösszefolyón és a hőcserélőn keresztül, és a továbbiakban ez
a közeg végzi az aktív zóna hűtését. A szivattyú feladata a
kisnyomású ZÜHR-tartályok vizének bejuttatása üzemzavari
esetben a reaktorba az aktív zóna hűtése érdekében.
Az erőmű építésekor a szivattyút kettős zárású csúszógyűrűs tengelytömítéssel szállították. Ennek kiváltását az
alábbiak indokolják:
1.) A jelenlegi tengelytömítésekhez a fellelhető gyártók által
szállított új cserecsúszógyűrűk gyártástechnológiai okokból

kis mértékben megvetemednek, így enyhe szivárgást, bórkiválást eredményeznek. Ez főleg esztétikai problémát jelent,
a szivattyúk ettől függetlenül üzemképesek maradnak.
2.) Jelenleg a szivattyú kétszeres zárású tengelytömítése igényli a ZÜHR közbenső hűtőrendszer munkaközegét
(TF-rendszer), amely részt vesz a csúszógyűrűk hűtésében,
kenésében. Ennek elmaradása a külső csúszógyűrűpár tönkremenetelét jelenti, a súrlódás növekedése miatti hőmérséklet-emelkedésből, majd az ezek nyomán fellépő mechanikai
igénybevételből és hőfeszültségből adódóan. A szivattyúk
megfelelő működéséhez tehát egy segédrendszer működőképessége szükséges, amelynek kiesése a szivattyúk üzemképtelenségéhez vezet.
3.) A jelenlegi tengelytömítés-konstrukciónál előfordul,
hogy a tengelytömítésben kialakuló bizonyos nyomásviszony (a TJ- és a TF-rendszerek között) fellépésekor a belső zárógyűrűk szétnyitnak, és enyhén nyitott állapotban
megakadnak a tengelytömítésházban. Ilyenkor a Reaktor
Osztály a TF20(40,60)B001 tartályok szintemelkedését tapasztalja. Ilyen esetekben szükségessé válhat az érintett
biztonsági rendszer kivétele az üzemből és a szivattyú soron kívüli karbantartása is, ami a biztonsági funkció miatt
rendkívül szigorú procedúra.
Az új egyszeres zárású tengelytömítés előnyei a következők: nem igényel kiegészítő rendszert, így nem függ an-

nak működőképességétől. Az elsődleges zárófelületeinek
sérülése esetén is csupán kismértékű szivárgással, bórkiválással kell számolni. Jelentős axiális és radiális tengelyeltérést képes kezelni nagymértékű tömítettség biztosítása
mellett. Az elsődleges tömítőgyűrűk (csúszógyűrűk) felületének teljes tönkremenetele esetén a kiegészítő tömítés
erősen korlátozza a közegvesztést. Az új tengelytömítés
csúszógyűrűi robosztusak, túlméretezettek, és fémgyűrű
veszi őket körül, hogy ezzel is védve legyenek az esetleges
sérülésektől. Összefoglalóan az átalakítás növeli a szivat�tyúk és az érintett biztonsági rendszerek rendelkezésre állását, emellett a szivattyúk karbantartási ciklusa is kitolható
lesz legalább 8 évre a jelenlegi 3 év helyett. A nemzetközi
atomenergetikában az átalakítás megvalósítása már trendnek tekinthető.
Mindezeket figyelembe véve döntés született arról, hogy
a Paksi Atomerőműben a ZÜHR-rendszeri tápvízszivattyúk
közül elsőként a 10-40TJ12(22,32)D001 szivattyúkon egyszeres zárású biztonsági tömítéssel is rendelkező EagleBurgmann gyártmányú HRS1/94–E1–Q típusú tengelytömítést
alkalmazzunk. Az új tengelytömítéseket a szivattyúk ciklikus főjavítása során szerelik fel. Egyúttal az alkalmazásukkal
szükségtelenné váló, a ZÜHR közbenső hűtőkör tengelytömítésre csatlakozó vezetékeit a kollektornál eltávolítják.

Prancz Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NEI SmartBrief
További erőfeszítések az új forralóvizes
reaktor fejlesztésére

Összeállt a GE Hitachi Nuclear Energy és a DTE Energy
A két vállalat közös bejelentése szerint egyesítik erőiket a „gazdaságos, egyszerűsített forralóvizes reaktor”
(ESBWR) átfogó fejlesztése terén. A DTE ez év elején már
megkapta az engedélyt, hogy ilyen reaktort építsen és
üzemeltessen a Fermi telephelyen, de most döntenie kell
arról, hogy miképp haladjon tovább a projekttel. Az NRC
2015. április 30-án adta ki a cég számára a kombinált építési és üzemeltetési engedélyt, ami az elsőnek számít az
ilyen típusú reaktorok esetében. A Fermi-3 nevű blokk
a szomszédos Fermi-2 mellett épül meg a Michigan államban található telephelyen. A GE Hitachi üzemeltetési
vezetője, Jay Wileman szerint a két cég tovább fogja bővíteni az együttműködést a tervezési követelmények meghatározásában, illetve a tervezés fejlesztése terén. A típus
2014 szeptemberében kapta meg az amerikai nukleáris
hatóságtól a tervezési engedélyt. Az 1600 MW-os egység
számos passzív biztonsági jellemzővel rendelkezik, amelyek biztosítják a hűtést külső energiaforrás vagy kezelői
beavatkozás nélkül is. Kevesebb szivattyú és kevesebb mechanikai segédberendezés tartozik a reaktorhoz. A második ilyen blokk a Dominion Virginia Power beruházásában
épülne meg (North Anna-3 néven), a kombinált építési és
üzemeltetési engedély most van elbírálás alatt a hatóságnál. Hasonló blokkok épülnének a Grand Gulf és a River
Bend telephelyeken is, illetve egy újonnan létrehozandó
telephelyen Texas állam Victoria megyéjében.

Közeleg Three Mile Island (TMI) vége?

(A nukleáris hírportál a York Daily Record szerkesztőségi cikkét közli)
York megyében található a gyűlölt-szeretett erőmű. Kezdjük ez elején: utáljuk a TMI-t 1979 miatt… A részleges
zónaolvadás az Egyesült Államok legsúlyosabb nukleáris balesete marad. Az esemény sokkolta a közösséget, és
mindörökre rossz színt adott a régiónak. Szembe kellett
néznünk a zónaolvadás hosszú távú lehetséges hatásaival.
Félnünk kellett, valahányszor a nyilvánosságra került valamilyen biztonsági hiányosság vagy berendezésmeghibásodás – mint például a mostani tűzeset.
De mi szeretjük az erőművet… a munkalehetőség
miatt. Kényelmes azt tudni, hogy az ott lévő atomerőmű

ROSATOM
NEWSLETTER
Orosz pénzből hosszabbítják
meg az Armenia erőmű
üzemidejét
Megtörtént az első kölcsönösszeg lehívása
Hivatalos örmény közlemény szerint
Oroszország végrehajtotta az első kifizetést abból a 270 millió USD összegű
keretből, amelyet az atomerőmű modernizálására szánnak. A lehívás összegét
nem hozták nyilvánosságra. A végrehajtott Célzott Biztonsági Felülvizsgálat
eredményei azt bizonyítják, hogy az erőmű – bizonyos műszaki fejlesztések
után – alkalmas a meghosszabbított
üzemre, nyilatkozta a szakminisztérium
helyettes vezetője. Azt is közölte, hogy

energiát szolgáltat a csúcsfogyasztási időszakokban –
a perzselő nyári napokon vagy a sarki szelek idején. De
az erőmű jövője bizonytalan. Idén nyáron, az erőmű 40
éves története során először, a TMI elesett egyévnyi villamos energia értékesítési lehetőségétől. 2018 júniusa
és 2019 májusa között a helyi hálózati üzemeltető nem
garantálja, hogy meg fogja vásárolni az atomerőmű termelését. Az Egyesült Államok számos atomerőműve komoly versenykihívásokkal küzd a gáztüzelésű erőművek
irányából. A földgáz ára alacsony a palagáz-technológia
miatt – ez egyfajta jótétemény Pennsylvania állam számára. Gomba módra szaporodnak a gáztüzelésű egységek. Mit jelent ez az atomerőmű számára? – még nem
világos. A tulajdonos Exelon számos erőművének sorsáról töpreng. Hivatalos közlemények szerint vizsgálják az
atomerőmű nyereségességét, ez a vizsgálat fő komponense, de nincsenek azonnali bezárási tervek. Mindezek nagy
talányt jelentenek a helyi közösség számára. A baleset óta
a létesítmény egy nyugtalanító szálka, de jelentős előnyöket is biztosít. Jelentős tényezője a térség gazdaságának,
legfőbb eleme a kibocsátásmentes energiatermelésnek.
Ironikusnak tűnik, hogy amikor a CO2-kibocsátás miatt
a klímaváltozás fenyegeti bolygónkat, akkor a gazdasági kérdések fenyegetik az egyik legtisztább energiatermelést. A jó Öreg Szénkirály ma még 39%-ot biztosít a
villamosenergia-termelésből: ez csupán olcsó, de piszkos
energiaforrás. A földgáz áll a második helyen (27%), az
atomenergia 19%-ot termel.
Megengedhetjük magunknak, hogy elveszítsük a működő atomerőműveket? Sajnos a felgyűlt kiégett fűtőelemek csak halmozódnak a telephelyen, semmi haladás
nincs a nemzeti tároló ügyében. A TMI vagy a Peach Bottom bezárását bizonnyal megéljeneznék bizonyos aktivisták. De bolondságnak tűnik bezárni az atomerőműveket
mindaddig, amíg a megújuló forrásokból nem lehet fedezni a fogyasztást. Végül elmondhatjuk, hogy a gazdasági kényszer fogja meghatározni a Three Mile Island és
más atomerőművek jövőjét. De az erőműtársaságoknak
és a politikai döntéshozóknak figyelembe kell venniük a
klímaváltozási szempontokat is. TMI Atomerőmű! York
megye gyűlöli az 1979-ben történteket. De szintén gyűlölné azt is, ha túl hamar kiszállnál…
Forrás: NEI SmartBrief, 2015. október
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Jerevánban októberben szemináriumot
tartanak, amelyen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részvételével megvitatják a biztonságnövelés műszaki
kérdéseit. Ha a szakértők pozitív választ
adnak a fennálló kérdések megoldását illetően, akkor az erőművet 2017 és
2018 között jelentős karbantartásnak és
retrofitprogramnak vetik alá. 2015 májusában az örmény parlament elfogadta
az Oroszországgal kötött egyezményt,
amely a blokk üzemidő-hosszabbítására
és annak finanszírozására vonatkozik. A
270 milliós kölcsönön túl 30 millió dolláros segélyt is kap az ország. Az első tételre vonatkozó felhasználási időszak 15
év, a kamat 3%, a törlesztési várakozási
időszak 5 év.
Örményország egyetlen atomerőműve Jerevántól nyugatra, mintegy 30
km távolságra fekszik. Jelenleg csak a
2. blokk üzemel, teljesítménye 408 MW.

A két reaktor 1988-ban hetes erősségű
földrengést vészelt át, és a kormány a
térségben tapasztalható földrengésveszély miatt 1989-ben leállíttatta a blokkokat. Azonban a fennálló energiahiány,
a szűkös szénhidrogénforrások és a
szállítási elszigeteltség miatt egy újabb
kormánydöntés 1993-ban lehetővé tette a 2. blokk visszaindítását. A két ország
atomenergetikai kapcsolatát egy 2010es együttműködési nyilatkozat rendezte. Az orosz kormány 2014 júliusában
fogadta el azt a forgatókönyvet, ami
alapján részt vesz Örményország nukleáris iparának fejlesztésében, illetve egy
új blokk építésében. Ez utóbbi program
2018-ban indul, a kereskedelmi üzem
2026-ban kezdődhet meg. (Az új blokk
típusáról, teljesítményéről sehol nem találtam adatot – a fordító megjegyzése.)
Forrás: Rosatom Newsletter, 2015. október
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Több kazahsztáni uránt vásárol az
Egyesült Államok

Vezető szállító lett az kazah partner 2014-ben
Az USA Energiaügyi Információs Hivatala (EIA)
által közreadott jelentés szerint az atomerőműveket üzemeltető cégek 2014-ben 23%ban kazahsztáni eredetű, 20%-ban Ausztráliából származó, míg 18%-ban kanadai uránt
vásároltak. Az EIA májusi jelentése szerint a
2013-as mennyiségnek majdnem kétszeresére nőtt a kazahsztáni U3O8 forgalma, 2500 tU
értékről 4616 tU-ra. A növekedés oka, hogy
a szállított urán ára alacsonyabb más beszállítók áraihoz képest, a különbség öt százalék
a súlyozott átlagárat figyelembe véve – áll
az EIA jelentésében. Az Egyesült Államok reaktorai számára 2014-ben összesen vásárolt
20 500 tU mennyiségből csak 1270 tU volt a
hazai termék.
Kazahsztán 2009 óta a világ legjelentősebb
urántermelője, 2014-ben az összes termelés
41%-át biztosította. A nemzeti Kazatomprom
év eleji bejelentése szerint 2015-ben 600
tU-nal kívánják növelni a termelést 2014-hez
képest (22 800 tU).

Befejeződött az üzemanyag
eltávolítása az Oldbury telephelyen
Összesen 52 ezer köteget szállítottak el

A műveletek 2013 elején kezdődtek meg,
egyúttal a leszerelés alapvető lépéseként is
ezt a tevékenységet határozták meg. A két
reaktorból kiemelt fűtőanyagot a helyszínen
lévő medencékben tárolják, mielőtt megfelelő edényzetben Sellafieldbe szállítanák
azokat. Pontosan 52 060 darab, nagyjából
1,1 m hosszú köteg gyűlt össze a két blokk
üzemelésének végére. Az 1. blokk 25 826 elemet használt el a negyvennégy éves üzemidő
alatt, működését 2012 februárjában fejezte
be. A többi köteg a 2. blokkhoz tartozik, ez
2011 júniusában állt le. Az eltávolítási munkálatok ez év augusztus 11-én, illetve október
4-én zárultak – tudhattuk meg a Magnox Limited közleményéből. A leszerelésért felelős
nemzeti hatóság (NDA) felelős vezetője, Keri
James azt közölte, hogy a munkákat három
hónappal a tervezett határidő előtt hajtották
végre. A munkának még nincs vége, a szállítmányokat Sellafieldbe kell juttatni, ez még
néhány hónapot vesz igénybe – a befejezés
2016 elejére várható. Ha ezzel is végzünk, akkor elmondhatjuk, hogy a radioaktív anyagok
99%-a már elhagyta a telephelyet – tette hozzá az igazgató. A telephelyen két gázhűtésű
reaktor üzemelt, teljesítményük egyenként
230 MW volt. Az Egyesült Királyság utolsó
Magnox blokkja a Wylfa-1, ennek teljesítménye 500 MW. Várhatóan 2015 végén állítják le,
és 2016-ban kezdődik meg az üzemanyag-eltávolítási program.
Forrás: World Nuclear News, 2015. október
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Nyílt nap az ESZI-ben
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolája, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) pályaválasztási nyílt napot tartott október 16-án. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a szakmai oktatáson túl
a nevelésre, a személyiség fejlesztésére és az idegen nyelv ismeretére. A szakközépiskola néhány év alatt az
ország egyik legjobb középiskolájává emelkedett, és színvonalát azóta is tartja. Fontosnak tartják, hogy az
érettségi után szakmai képesítést szerezhetnek, kiváló alapokat kaphatnak a továbbtanuláshoz is – hangsúlyozta Szabó Béla, az intézmény igazgatója köszöntőjében.
A nyílt nap során az érdeklődő nyolcadikosok mindent megtudhattak a 2016/17-es tanévben induló ágazatokról, érdekes és látványos bemutatók formájában tájékozódhattak a számukra szimpatikus szakmákról. Lehetőségük nyílt megismerkedni az iskola pedagógusaival, találkozhattak a diákokkal. Ezenkívül megtekinthették
a tantermeket, működés közben
láthatták a műhelyeket, szaktantermeket.
Az ágazatokkal kapcsolatos
tudnivalók mellett bemutatkozott
az iskola kollégiuma, az érdeklődők tájékoztatást kaptak az iskolában folyó nyelvoktatásról, az
érettségi utáni képzésekről, illetve
informálódhattak a középiskolai
felvételi időpontjáról, menetéről, a
dolgozatok értékeléséről.
A következő tájékoztató nyílt
napot november 19-én tartják az
intézményben. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.OrbánO

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

Tatán gurítottak az iparági tekések
A festői Cseke-tó partján elterülő Olimpiai Központ tekepályáján rendezték meg a
XXVI. Villamosenergia-ipari Teketalálkozót az október 16-ai hétvégén. A Budapesti
Erőmű Zrt. által szervezett rendezvényen 153 versenyző vett részt. Az idei évtől
megszüntették az igazolt kategóriát, amatőr és igazolt versenyzők egy kategóriában küzdöttek, ami jót tett a verseny hangulatának. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
csapatai már pénteken délután pályára léptek a csapatversenyek során, de jutott izgalom szombatra és vasárnapra is. Az esti táncos-zenés programokon a résztvevők

régi ismerősöket üdvözölhettek, vagy éppen új baráti kapcsolatokra tehettek szert.
A vasárnapi döntőkbe 40 férfi és 16 női versenyző jutott kiváló eredményekkel.
A Paksi Atomerőmű csapatának kiemelkedő eredményei:
Férfi egyéni: 3. Berkes Ferenc
Női csapat:
3. MVM. PA Zrt. II. csapat
	(Gyarmathy Katalin, Herman Zoltánné, Sztanóné Körösztös Lívia)

Krausz Attila

Üzemlátogatás a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítését célzó projektet
1993-ban indította útjára az akkori
magyar kormány, de a pontos geológiai kutatások és engedélyezések miatt
csak 2006 után kezdődött az építés,
majd 2008. október 6-án ünnepélyes
keretek között nyitották meg azt. A
létesítés második ütemében, 2012-ben
elkészült a két felszín alatti tárolókamra.
A tárolóban kerül végleges elhelyezésre az atomerőműben keletkező
kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladék. Ezeknek jelentős része az
üzemi területen képződött elhasznált
védőeszközökből, szerszámokból, alkatrészekből és légszűrőkből áll, másik része pedig a technológiai folyamatok során keletkezik. Szállítás előtt
a hulladékot még Pakson 200 literes
fémhordókba tömörítik, majd beton
hordkeretbe helyezik.
A hulladék átvételének és tárolásának első fázisában 200 literes fémhor-

fotó: Erdős Boglárka, ESZK

Az Energetikai Szakkollégium Lévai András-emlékfélévének első üzemlátogatására 2015. szeptember 23-án került sor, amely rendezvényen az érdeklődők megtekinthették a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót.

dókba csomagolt, szilárd hulladékot
kell átszállítani a hulladéktárolóba.
Annak érdekében, hogy a biztonságot mindig szavatolni tudják, csak a
hatóság által előzetesen elfogadott, az
átvételi körülményeknek megfelelő
hulladékcsomag kerülhet a tárolóba.
A végeleges tárolásra kész hordók
biztonságosan lezárt betonkonténerbe
kerülnek, amiket egy speciális szállító

jármű visz le a tárolókamrába. A felszín alatti tárolótér további bővítésével akár egy jövőbeni atomerőműben
keletkező hulladék is elhelyezhető.
Az üzem területét sugárvédelmi
ellenőrző rendszer felügyeli. A mérőberendezések adatai egy központi dozimetriai vezénylőbe futnak be, de az
adatok egy része a központi vezénylőből is elérhető.

A tároló közvetlen közelében zajló
és a távolabbi folyamatokat is egy környezetellenőrző monitoringrendszer
felügyeli.
A látogatás során megtekinthető a
nemrég felújított, modern és interaktív felszíni látogatóközpont. Itt látható
egy rövid kisfilm a hulladéktároló építéséről és a beérkező hulladékok eltárolásának folyamatairól. A teremben
működő több interaktív képernyőn
lehetőség van informálódni többek
között az atomenergiáról, a hulladéktárolóról és magukról a hulladékokról. Az egyes fejezetek után teszteket
lehet kitölteni.
A látogatás során lehetőség van
szakmai kísérettel bemenni az ellenőrzött zóna területére, ahol a dozimetriai vezénylőt, valamint a technológiai
csarnokot nézhetjük meg. A tárolóban
nemcsak az elhelyezett betonkonténerek, de az ezeket szállító és pakoló gépek is megtekinthetők.

ESZK
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Az ördög nem alszik!
Fokozott óvatossággal az őszi utakon!
Az ősz végi, tél eleji időszak tudatos felkészülést igényel a
közlekedésben, mindenekelőtt az autóvezetőktől. Ha
a hőmérséklet 0 ⁰C közelébe
csökken, akkor a talaj mentén nagy valószínűséggel már a
negatív tartományba is süllyedhet. Ilyenkor számítani kell arra, hogy a vizes-nedves
útfelület lefagy, csúszásveszély alakul ki, a féktávolság
megnő, illetve romlik a menetstabilitás. A veszélyt
csak fokozza, hogy sokszor nem látszik, hogy az út
csupán vizes vagy valóban lefagyott. Emellett többnyire nedves és száraz útszakaszok váltogatják egymást,
akár átmenet nélkül is. A féktávolság növekedéséhez
rendszerint a látótávolság csökkenése társul. Ugyanakkor a pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő
képességet, ezért a tárgyakat a valóságosnál távolabbinak látjuk.
Az úttestre hullott, illetve az azon felhalmozódó
falevelek szintén jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot okozhatnak, különösen akkor, ha a reggeli
pára, eső vagy más csapadék miatt átnedvesednek. A
nedves falevelek következtében az úttest akár olyan
csúszóssá is válhat, mintha jég borítaná be. További
veszélyforrás, hogy a falevelek eltakarhatják a közúti
jelzéseket (ami az ismeretlen helyen történő vezetést
különösen megnehezíti), emellett elfedhetik a burkolat esetleges hiányosságait, akár a mély kátyúkat is.
A megszokottnál óvatosabb, körültekintőbb közlekedéssel és néhány egyszerű tennivaló elvégzésével
megelőzhetők a balesetek.
Ősszel ajánlatos az autónkat alaposan átnézni,
megvizsgálni minden biztonsági berendezést és tartozékot. Különösen fontos az akkumulátor, a világítás, a fékrendszer és a gumiabroncsok ellenőrzése,
illetve – talán említeni sem kell – a nyári gumik téliekre cserélése (ne felejtsük, a nyári gumi 7 ⁰C alatt
már nem funkcionál tökéletesen).

fotó: Skitterphoto.com

Még nincs itt a tél, de előjelei az őszi időjárásban is érzékelhetőek. A romló közlekedési viszonyokhoz a járművezetőknek és a gyalogosoknak egyaránt alkalmazkodniuk kell. Az ősszel bekövetkező közlekedési balesetek leggyakoribb oka a megváltozott időjárási, látási és útviszonyok figyelmen kívül hagyása.

Hosszabb utazásokkor induljunk időben, hiszen
a menetidő várhatóan megnő, kerüljük el a késésből
fakadó stresszt és sietséget, kapkodást. Ismerjük meg
az útvonalunkat jellemző közlekedési viszonyokat és
a veszélyes útszakaszokat. Ehhez vegyük igénybe az
interneten vagy egyéb médiában elérhető közlekedési
információkat (a modern rádiók beprogramozhatóak
arra, hogy a közlekedési híreket nyomon kövessék, és
szükség esetén a megfelelő csatornára kapcsoljanak).
Készüljünk fel arra az eshetőségre is, ha alternatív útvonalak válnának szükségessé.
Gyakran okoz nehézséget a szélvédő és az ablakok
bepárásodása. Ezt ablaknyitással, megfelelő fűtéssel
és száraz törlőruhák használatával megszüntethetjük. Emellett figyeljünk arra is, hogy az ablakmosó

berendezés legyen mindig feltöltött állapotban, és az
ablaktörlő lapátok megfelelő minőségűek legyenek.
Szintén fontos szempont az izzók fényereje. Ez sokévi használat után akár a felére is csökkenhet. A szen�nyeződés, sár és vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a fényerőt, ezért rendszeresen ellenőrizzük és
tartsuk karban az autó fényjelző, illetve világítóberendezéseit. Legtöbbször a védőbúrák egyszerű lemosása
is elég a számottevő javuláshoz.
Mindezeken túlmenően általános szabályként ajánlható, hogy tartsunk a szokásosnál nagyobb követési távolságot. Különösen legyünk éberek a gyalogosátkelők,
buszmegállók és iskolák közelében, valamint az olyan
útszakaszokon, amelyek szélén vagy mellett gyalogosokra, kerékpárosokra lehet számítani.  Prancz Zoltán

IV. generációs reaktorok az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában
A Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesületének Nukleáris Újságíró Akadémiája keretében októberben a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpontjában jártunk, ahol dr. Horváth Ákos főigazgató mutatta be az intézményt és annak munkáját, részvételüket a IV. generációs
reaktorok fejlesztésében.
Az új kutatóközpont az Akadémia reorganizációja során 2012-ben az Izotópkutató Intézet és a KFKI Atomenergia
Kutatóintézet alapjain jött létre. Mintegy 380 fő tartozik az állományába, jelentős többségben 40 év alatti fiatalok.
Feladatuk az atomerőművek hatásfokának és biztonságának a növelése, az
élettartam–hosszabbítás, valamint a IV.
generációs atomerőművek fejlesztésére
létrejött nemzetközi együttműködésekben való részvétel.
Az első működő láncreakció 1942ben jött létre Amerikában, 1954-ben
pedig beindult az első kísérleti erőmű,
amit több is követett: ezek voltak az I.
generációs blokkok. Ezt követően meg-

tervezték a II. generációsok több típusát, a nyomottvizes, forralóvizes, reaktorokat például. A III. generációsok nem
hoztak új típust, ezeket a korábbi tapasztalatok alapján úgy tervezték, hogy
minél biztonságosabban üzemeljenek.
Az ezredfordulón, amikor felismerték, hogy a Föld uránkészletei is végesek – ilyen intenzitással használva
talán 120-140 évre elegendők – jött
az ötlet, hogy új típusú blokkokat kell
építeni. Ezek még biztonságosabbak,
segítenék az üzemanyagciklus-zárást,
a kiégett üzemanyag hosszú felezési
idejű hulladékainak átalakítását, a jelenlegi uránkihasználási tényezőt ezerszeresére növelik. Tengervíz sótalaní-

tása, hidrogéntermelés is szóba került.
A hidegháború után maradt plutóniumkészleteket is energiatermelésre lehet
fogni ezekben a reaktorokban.
A IV. generációs gyorsreaktorok hűtőközege nátrium, ólom, gáz (CO2, He).
A már megépített berendezések üzemeltetésével kapcsolatban gyűlnek a
tapasztalatok. A franciák több típust is
fejlesztettek, ezeket a munka felgyorsítása érdekében felajánlották a visegrádi
országok számára, akik a gázhűtésű változat továbbkutatására megalakították
az ALLEGRO projektet (2010), majd felosztották a feladatokat. Először az átvizsgált tervek alapján egy 75 MW-os
demonstrációs blokkot építettek volna,

de az a fukushimai baleset után megnövelt biztonsági elvárásokat nem tudná
teljesíteni. Célszerű lenne ipari tapasztalatokkal rendelkező gyártókat is bevonni a projektbe (pl. AREVA), de ezt
nem támogatja az EU. Jelenleg a a méretet 10 MW-ra csökkentették, és újra
kutatják a részleteket (minden résztvevő épít egy-egy tematikus labort), hogy
kivitelezhetővé váljon a berendezés.
A magyarok a fűtőanyag-kutatást vállalták a feladatok közül, tudtuk meg dr.
Horváth Ákos főigazgatótól. A „forrókamrás labor” a régi és az új blokkok között épülne.
gyulai
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Törzsgárdatagsági
elismerések

Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Pacher István

re, nyugdíjas-búcsúztatókra. A véletlen találkozások is örömöt jelentenek
számomra. Nemrégiben az egyik volt
kollegámmal futottunk össze Balatonfüreden, és idéztük fel az erőműves éveket. A fiam és a vejem is az erőműben
dolgozik, és tőlük is tájékozódhatom
az erőmű életéről és a volt kollégákról.
Nagyon örülünk a havonta megjelenő
Atomerőmű című újságnak és a kedvezményes telefonnak, mert így könnyebb a
kapcsolatteremtés.
– Egyesületnek, közösségnek tagja-e?
– A Balatonfüredi Rekreációs Központból nyugdíjba ment dolgozók alapítottak egy nyugdíjasklubot, ahol a
„Paksról” nyugdíjba vonultak is tagok
lehettek. Többen éltünk a lehetőséggel,
és beléptünk a klubba, ahol nagyon vidám és kedves csapat jött össze. Itt találkozunk a régi erőműves dolgozókkal, és
sok új barátra is találtunk. Minden hónap első csütörtökén találkozunk, sokat
beszélgetünk, kirándulunk, és előadásokat hallgatunk.
– Mit üzen a fiataloknak, akik az erőműben a stafétabotot továbbviszik?
– Dolgozzanak tisztességesen, becsülettel, és mindig tartsák szem előtt a
biztonságos üzemeltetést.
– Mióta laknak Budapesten, Balatonakarattyán?
– Volt egy kis nyaralónk Balatonakarattyán, amit 2001-ben felújítottunk
és téliesítettünk. Tudatosan készültünk
a feleségemmel a nyugdíjas éveimre, és
tudtuk, hogy itt szeretnénk a továbbiakban élni. Nagyon jól érezzük magunkat,
de azért gondoltunk az idősebb korunkra is. Vettünk Budapesten egy kis lakást
arra a célra, ha már nem tudunk havat
lapátolni, akkor majd a téli hónapokat
ott töltjük.

– Kérem, meséljen az erőműben eltöltött időről!
– Fiatalként az ajkai hőerőműben
dolgoztam 16 évig, ahol édesapám és
nagyapám is dolgozott. Egy kedves barátomat hoztam el Paksra tájékozódni
a munkalehetőségekről, mely eredményeként jómagam, 1980. április 1-jén
kezdtem a paksi munkámat. Remek
kollégáim voltak, jó visszagondolni arra
a lendületre, tenni akarásra, amit az
akkori „csikócsapat” képviselt. Kezdeti időkben hőtechnikai műszerészként,
később az erőmű irányító központjában
„diszpécserként” dolgoztam. Büszke vagyok, hogy részt vehettem az 1. blokk
indításában 1982-ben. Igen sokat dolgoztunk, de akkor nem néztünk időt és
fáradságot, csak a célt. Jóleső érzés volt,
amikor a munkámat erkölcsileg is elismerték a Munka Érdemrend arany fokozatával, különösen úgy, hogy én mindig
is kerültem a politikát. A feletteseim és
kollégáim támogatásával megkaptam a
Céggyűrű kitüntetést. Az Erőmű Irányító Központból mint diszpécser 2004. december 31-én vonultam nyugdíjba.
– Tartja-e a kapcsolatot a volt munkahelyével, kollegáival?
– Igen tartom. Még mindig vis�sza-visszahívnak egyes rendezvények-

– Mivel tölti napjait?
– Korai kelő vagyok, ezért mire a
feleségem munkába indul a balatonfűzfői rendelőintézetbe, elkészítem a
reggelijét. Tájékozódom a napi hírekről,
elvégzem a kert körüli és a házimunkákat. Rendszeresen járunk Veszprémbe,
színházi előadásokra. Szívesen nézek
kézilabda-mérkőzéseket és egyéb sportközvetítéseket. Ha lehetőségünk van rá,
szívesen utazunk meleg vizes gyógyfürdőkbe. Sokat sétálunk, kerékpározunk a
környéken, hiszen a Balatonnak minden
évszakban megvan a szépsége.
– Kedvenc időtöltése, hobbija?
– Hobbim a családom és a főzés. Szeretem, ha rend van a kertünkben, így
sok időt töltök kertészkedéssel és a virágok rendbetételével. Anyai nagyapám
kertész volt, valószínű, hogy tőle örököltem a természet szeretetét.
– Kérem, meséljen a családjáról!
– Napokban ünnepeltük a feleségemmel és a családdal az 50. házassági
évfordulónkat. Feleségem még aktívan dolgozik mint röntgenasszisztens.
Kettő gyermekünk van, ők a családjukkal Pakson élnek. Lányom óvodapedagógusként dolgozik, férje a Reaktor Osztályon KÜV-operátor. Fiam az
Üzemviteli Osztályon technológusként,
párja pedig a járásbíróságon dolgozik.
Kettő unokánk van, és nagy boldogságunkra májusban megszületett egy kisfiú dédunokánk. Az idősebb unokánk
közlekedésmérnök-diplomát szerzett,
családjával Veszprémben él és dolgozik. A fiatalabb büszkeségünk gépészmérnöknek tanul Budapesten. A legnagyobb öröm számomra az, amikor az
egész családom együtt van, boldogok és
vidámak vagyunk.

Vadai Zsuzsa

2015. október
– 10 éves –
Vigh Károly
ÜVIG ÜVFO RO
Kapocs Gergely
ÜVIG ÜVFO RO
Szatmári Richárd GyőzőÜVIG ÜVFO VÜO
Csorba Ervin
ÜVIG ÜVFO IÜO
Kőfejü Zoltán
ÜVIG VEFO VTO
Tóth Krisztián
ÜVIG VEFO RHKO
Hamvas Attila
MIG MFO GMO
Lőkös Gábor
MIG MFO VIMO
Sárközi Béla
MIG RTFO RTO
Bucsiné Váczi Katalin KAIG KAFO VKO
Kondra István Csaba KAIG KAFO VKO
Volarics István
KAIG ÜFFO BRO
Debreceni Gábor
KAIG ÜFFO BRO
Balogh Csaba
KAIG ÜFFO AO
Pánczél Gábor
BIG RENDO
Házi Géza
BIG RENDO
Weisz Márta
BIG BIFO ÜBO
Rujder Péter
BIG SKVFO DO
Kiszlné Orosz Edit
GIG GKFO KO
Rostás Györgyné
GIG GKFO PSZO
Benkő Mariann
GIG LOGFO BSZO
dr. Steinberg Tatjana GIG LOGFO BSZO
Laszlóczkiné Hlavati Judit HUIG OKFO
Balogh István Tibor HUIG OKFO SZIMO
Korbely Béla
KAIG SZFO GSZO

– 30 éves –
Bütös János Dániel
ÜVIG ÜVFO RO
Szabó Zsolt Csaba
ÜVIG ÜVFO KTO
Kiss Csaba
ÜVIG ÜVFO VÜO
Mester János
MIG PFO PTO
Farkas János
KAIG ÜFFO HTO
Tarczal István 
BIG RENDO
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November hónapban
felmentését megkezdte:

eCarTec 2015 kiállítás Münchenben

A kiállítás tulajdonképpen három összefüggő téma újdonságainak seregszemléje: eCarTec – villamos- és hibridhajtású
járművek, MATERIALICA – a járművek
különleges tulajdonságú szerkezeti elemei, sMove 360° – jármű öntudatosodását elősegítő telepített érzékelők és algoritmusai. A kiállítással párhuzamosan
neves szakértők részvételével összevont
konferenciát szerveztek, 3 nap alatt 2
szekcióban 70 előadáson vehettek részt
az érdeklődők.
Az itt látott jövő nem is olyan rég még
fantasztikus filmekbe kívánkozott. A vezetés egyre több funkcióját veszik át,
segítik érzékelők és beavatkozó szervek
(ABS, ESP). A kocsink önállóan beparkol,
ha rábízzuk a feladatot. Már a többsávos
autópálya forgalmát is figyelik a gépko-

Fotó: Gyulai János

A Münchenben október 20-22. között megrendezett kiállítás és konferencia a vásárváros két hangárméretű pavilonját foglalta el. A világszerte vezető szerepet
játszó német autóipar a folyamatos fejlesztéseknek eredményeképpen az ország
nemzeti jövedelmének jelentős részét termeli.

Tanulmánykarosszéria: könnyű és szilárd

csiba épített szenzorok, hogy a sávváltásnál segítsenek. A GPS-útvonaltervező
rádión keresztül frissíti az adatait (TCM),
hogy elkerülhessük a dugókat. Az utak
mentére telepített meteorológiai állomások adatainak nemcsak az útkezelő veheti hasznát, hanem lefagyott útkanyarulat

előtt lefékezheti a gépkocsit a biztonsági
rendszer (Galileo-projekt nyertes pályázat). A járművek egymással is kommunikálhatnak (C2C) rövid hatótávolságú rádión keresztül – a saját GPS-koordinátáit
folyamatosan szétsugározza. Ezt a jelet
a közlekedés résztvevői saját képernyőjükön megjelenítve mérlegelhetik, hogy
érdemes-e előzésbe kezdeni, vagy telített
az út. Németországban a gépkocsikba
szerelt megfelelő elektronikával 2020-ra
kiküszöbölik a főleg autópályákon előforduló „ráfutásos” baleseteket. Felmerült,
hogy ha egy érzékelő figyelmezteti a vezetőt a veszélyre (túl gyorsan megy…), a
bekövetkező esemény vajon balesetnek
tekinthető-e?
Sajnos megjelent az árnyoldal is: a
gépkocsikba töltött programokat feltörik, módosítják, akár mozgás közben is
– ez megbízható szakszervizbe járással
kivédhető.
Számos nagyvárosban látható, hogy
két keréken, ún. Segway-n egyensúlyoz-
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szolgálatvezető
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nak a turisták – gyorsabban járják be a
nevezetességeket, és élmény a vezetése
is. A 2001-es bemutatója óta kifejlesztettek kormány nélküli és egykerekes változatot is azoknak, akik nem bíznak a számítógéppel vezérelt változatban. Nagy
sikere van a turisták között a kölcsönözhető elektromos és az elektromos rásegítésű bicikliknek.
gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
Stadler Csaba vitorlázás

Előzmények 1. - július első hete vitorlástábor Dombori, amely már évek óta
fix program gyerekeinknél, és amit
minden évben Csaba szervez.
Előzmények 2. – július utolsó hete Balatonfüred. Családi vitorlázásunk egy
időbe esett a kalóz országos bajnoksággal, így követhettük a paksi csapat
küzdelmeit az elemekkel – ekkora vihart még nem láttam a Balatonon, mint
idén. Itt is összefutottunk Csabával, aki
a vegyespáros futamra ugrott le egy
napra.
Az előzőekből is látszik, a nyár Csabáéknál a vitorlázás körül forog. Rákerestem az interneten, 156 találatot
kaptam a versenyeredményeiről – 15.
az országos ranglistán.
– Milyen versenyeken indultál az
idei szezonban?
– Alapvetően finn dingi hajóosztályban vitorlázom, és néha kalózban is indulok, főleg a fiammal, de a Kékszalag
sem maradhat el. Visszatérve a finn
dingire, idén 14 hazai versenyen indultam, és a masters világbajnokságon Görögországban. Itthon a nagyobb tava-

kon szervezik a versenyeket: Balatonon,
Orfűn, a Velencei- és a Fertő-tavon.
– Hogyan kezdődött? Mikor ismerkedtél meg a vitorlázással?
– Tősgyökeres paksi vagyok, a Dunán
nőttem fel. Nagyszüleim háza a Prelátus
alatt van, a nyarakat a Dunán töltöttem.
Az erőműben Boromisza Tamás lett a
kollégám, és nála „muszáj” volt a kollégáknak megismerkedni a szenvedélyével. Sikerült elültetnie bennem a magot,
1993-ban le is vizsgáztam. Szerencsém
volt, 1995-ben bekerültem egy nagyon jó
csapatba a Liberté nevű klasszikus liberára, amivel végigversenyeztem 4 szezont,
megnyertük abszolútban a Kékszalagot,
a Fehérszalagot és a bajnokságot is úgy,
hogy még nem nagyon tudtam vitorlázni.
A Liberté kifejezetten versenyhajó, a 12
fős csapatból 11-en trapézolással egyensúlyozzák ki a hajót, mert nincsen tőkesúlya.
– A vitorlázást nagyhajóval kezdted,
viszont most sokkal kisebb hajókban versenyzel.
– Igen, fordítva jártam be az utat,
mint azok a gyerekek, akik most kezdik

a vitorlázást. Ők jó esetben egyszemélyes
optimistben indulnak, majd átülhetnek a
kétszemélyes kalózba, vagy kipróbálják a
lasert, aztán később nagyhajóban is versenyezhetnek. Én nagyhajóval kezdtem,
de igazi kihívásnak éreztem a kishajós
vitorlázást. A finn dingi rendkívül érzékeny, jól kezelhető kishajó, és nem tudom
senkire rákenni, hogy hibázott. Tulajdonképpen a mérete miatt inkább a szörfhöz
hasonlítható.
– Mekkora megterhelést jelent egy
verseny?
– Reggel kilenc óra körül kimegyünk
a vízre. Viszek magammal egy üveg italt
– speciális vitaminos, izotóniás keverék (saját kutyulmányom) –, beteszek a
zsebembe két müzliszeletet, és délután
négyig-ötig kint vagyunk a vízen. Ezt
csak úgy lehet végigcsinálni, ha az ember mentálisan és fizikálisan is felkészül.
Ezért fontos, hogy rendszeres futással legyen megfelelő erőnlétem.
– Hol szeretsz vitorlázni?
– A tavaink sokkal nagyobb kihívást
jelentenek, mint a tengeren vitorlázni.
Ott állandó szél mellett lehet hajózni, itthon a kis tavakon, viszont pillanatokon
belül változhat az időjárás, sokkal szeszélyesebb. Az alacsonyabb vízszint is jelenthet problémát, a tengeren az árbóc sohasem „bökhet le” a fenékre boruláskor, de
a kis tavakon ez könnyen előfordulhat.
– Kinek ajánlod a vitorlázást, akár felnőttként, családdal elkezdeni?
– Mindenkinek. Alapvető, hogy szeresse kint a jó levegőn eltölteni az idejét,
valamint biztos úszástudással rendelkezzen, és ne legyen fázós. A vitorlázást bárki
meg tudja tanulni, különösebb képesség
nem szükséges hozzá, a vízen töltött órák
száma a legfontosabb.

Névjegy:
Név: Stadler Csaba
Hobbi: vitorlázás
Sport: vitorlázás, foci az ASE öregfiúkcsapatában, kocogás az Ürge-mezőn
Munka: rendszerfelelős a Digitális
Rendszerek Osztályon
Végzettségek: számítógéprendszer
műszaki karbantartó, Testnevelési
Főiskola vitorlássportedző, minden
létező vitorlásvizsga
Családi állapota: felesége Stadler
Krisztina múzeumpedagógus, gyermekeik: Csaba (14) és Áron (9)
Példaképek: a szülei, vitorlázásban
pedig Mayer Tivadar és Sipos Péter

– Miért vállalod minden évben a vitorlástábort?
– Amit kiveszek, azt vissza is szeretem
adni. Rengeteg élményt kaptam a vitorlázástól, és szeretném ezt továbbadni másoknak is. Nincs annál nagyobb élmény,
amikor egy kisgyerek először beül a hajóba, és belekap a vitorlájába a szél. Imádom nézni az arcukat ilyenkor, és figyelni
a reakciójukat, ahogy élvezik, hogy egymaguk vezetik a hajót.
– Mi volt az eddigi legnagyobb élményed a vitorlázás kapcsán?
– Amikor La Rochelle-ben volt két éve
a világbajnokság. A francia partok mentén az Atlanti-óceánon volt a verseny. Ekkora vizet és hullámokat még nem láttam,
és egy 4,5 méteres hajóból érdekes volt,
hogy a víz másik oldalán Kanada partjai
vannak. Szeretek messze nézni.

Susán Janka

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Horváth Zsolt (1968–2015)
2015. szeptember 26-án, 48 éves korában elhunyt Horváth Zsolt, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1968. május 19-én született Veszprémben. 1985. augusztus 6-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
Haláláig a Karbantartási Főosztály Armatúra és Csővezeték Karbantartó
Osztályán dolgozott vezető szerelő munkakörben.
Temetése 2015. október 3-án, Pakson, az evangélikus temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Rajna Ferenc (1944–2015)

2015. szeptember 27-én, életének 72 évében elhunyt Rajna Ferenc, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944. július 24-én született Zentán.
1981. szeptember 24-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2004.
január 1-jén történő öregségi nyugdíjazásáig az Üzemviteli Főosztály Villamos Üzemviteli Osztályán művezető munkakörben dolgozott.
Temetése 2015. október 12-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső útjára.

Adorján Ferenc (1940–2015)

2015. október 3-án, 75 éves korában elhunyt Adorján Ferenc, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1940. december 27-én született Pakson. 1979.
április 21-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december 31én történő nyugdíjazásáig a Gépész Karbantartási Főmérnökség Építészeti
Osztályán festő-mázoló csoportvezető munkakörben dolgozott.

Temetése 2015. október 9-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Szili Béla János (1948–2015)
2015. október 8-án, életének 66 évében elhunyt Szili Béla János, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1948. november 6-án született Pestszenterzsébeten. 1979. július 2-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2006. december 30-án történő nyugdíjazásáig a Biztonsági Igazgatóság
Sugárvédelmi Osztályán üzemeltetésvezetőként dolgozott.
Temetése 2015. október 16-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső útjára.
Dömötör Sándor (1928–2015)

2015. október 7-én, 87 éves korában elhunyt Dömötör Sándor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1928. május 31-én született Csepelen. 1978.
január 19-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1988. június 1-jén
történő nyugdíjazásáig felügyelő elektrikus munkakörben dolgozott.
Temetése 2015. október 17-én, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső útjára.
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
A nevem Szél Dorina. Pécsen születtem 2015. augusztus 18-án. Születéskori súlyom 3870 gramm,
hosszúságom 51 centiméter volt. Első gyermek
vagyok a családban. Szüleim szerint nagyon szépre sikerültem, le se tudják rólam venni a szemüket
(bár azt úgysem hagynám). Az éjszakákat most
már átalszom, anyukám nagy örömére. Egyébként
nagyon érdeklődő baba vagyok, anyával már sokat játszunk. Szeretek nagyokat aludni apucival,
ilyenkor ágyúval sem lehet minket felébreszteni.
Sok szeretet vesz körül, boldog baba vagyok. Édesanyám a Kristály Patikában
gyógyszerész, apukám, Szél Jonatán pedig a Turbina Osztályon turbinafőgépész
a 4. blokkon.
Bérces Barbara Viktóriának hívnak. Szekszárdon
születtem 2015. augusztus 18-án, 5850 grammal
és 61 centiméterrel. Második gyermek vagyok a
családban. A három és fél éves bátyám, Balázs,
már nagyon várt engem. Mindig puszilgatni szeretne, vigyáz rám. Jó, nyugodt baba vagyok, csak
akkor sírok, amikor éhes a pocakom. Éjjel nagyon
jókat alszom, és ennek örülnek a szüleim és a
tesó. Apukám, Bérces Attila, az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatnál dolgozik, anyukám, Bércesné Vörös Viktória, az Atomix Biztonsági Szolgálatnál dolgozott, bátyám születése óta itthon van.
A nevem Bebők Barnabás. 2015. augusztus 22-én, Veszprémben születtem. Születéskori súlyom 2950 gramm, hosszúságom 51 centiméter volt. Harmadik gyerekként érkeztem a családba, két nagy tesó, Ricsi és Kira nagyon várták érkezésemet.
Csendes, nyugodt kisbaba vagyok, de ha eljön az evés ideje, akkor kiengedem
a hangomat. Sokat eszek, így bár picurka voltam születésemkor, mostanra már
közel 5 kiló vagyok, és 57 centiméter. Nagyon sokat mosolygok, és nagyon ér-

Mi illik?

Németh Emmának hívnak, és Szekszárdon születtem 2015. szeptember 24-én. Születéskori
súlyom 2880 gramm, hosszúságom 52 centiméter volt. Második gyermek vagyok a családban, nővérkém nagyon kedvesen fogadott.
Szeretek enni, sokat nézelődni és nagyokat sétálni a friss levegőn a tesómmal és a kutyusommal. Apa, Németh Zsolt, az Üzemviteli Főosztály
Reaktor Osztályán reaktoroperátor, anya, Németh-Etessy Zsanett, pszichológus.
Somogyi Blankának hívnak, 2015. szeptember 29-én születtem Budapesten. Születéskori
súlyom 3810 gramm, a hosszúságom 55 centiméter volt. Harmadik gyermekként érkeztem a
családba, lánytestvérem, Boróka 5 éves, fiútestvérem, Boldizsár 3 éves. Igazi nagy testvérek,
egész nap figyelnek rám, szórakoztatnak és
szívesen dajkálnak. Nagyon jó kisbaba vagyok,
leginkább eszem és alszom, persze mostanában
egyre jobban érdekel a körülöttem lévő világ. Szeretem, amikor sétálunk, az esti
fürdőzést, és hogy telis-tele van a ház élettel. Örülök, hogy ide csöppentem, és
tervezem, hogy jó sokáig maradok. Anyukám konduktortanító, jelenleg itthon
van velem, apukám, Somogyi László, a Munka- és Személyügyi Osztály Személyzetfejlesztési Csoportjában dolgozik.
Kissné Farsang Erika

Az asztalterítés művészete

Fotó: www.kaboompics.com

A szépen terített asztal a szemet gyönyörködteti. Különösen nagy jelentőségű ünnepi alkalomkor, amikor vendégül látjuk a családot, barátainkat.
Lassan közeledik a karácsony, amire nagy örömmel előre készülünk, és
melynek szeretnénk hangulatát minél
meghittebbé tenni. E varázslat egyik
módja az ünnepi asztal alkalomhoz illő
dekorációval és helyes terítéssel.
Első és legnagyobb problémát a
helyszűke jelenti mindannyiunknak,
de egy kis praktikával, bővíthető asztallal vagy összetolt bútorral ez is
áthidalható. Én minden évben karácsonykor előveszem a nagymamámtól
örökölt damasztabroszt, és míg vasalom – bizony nem könnyű feladat –,
addig is gondolatban újra velem van.
Szívemnek kedves emlék. És ha már
megvan az asztal, és rajta van a kiválasztott abrosz esetleg rajta egy szép,
terítékhez illő fényes, pl. organzaközéppel, jöhet a terítés művészete, melynek legfontosabb alapszabálya, hogy
mindig csak annyi tányért, poharat és
evőeszközt tegyünk fel, amennyi feltétlenül szükséges.
A következőkben nézzünk egy képzeletbeli asztalt, amely nemcsak a terítéshez, hanem az étkezéshez is segítséget nyújt.
Középen általában egy lapos tányér
van, erre kerül a levesestányér. Ezt úgy

deklődöm a körülöttem lévő hangok és mozgó
dolgok iránt. A két tesó is nagyon szeret engem.
Anya, Roczó Mónika, az Atomix Kft. Balatonfüredi Rekreációs Központ Szakágzatnál dolgozik kézilányként. Apa, Bebők Krisztián, a Balatonfüredi
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka.

kell elhelyezni, hogy minden vendégnek elegendő helye legyen (legalább
50-60 cm).
A tányértól balra a villák, jobbra a
kések, és utána a kanalak találhatók.
A desszerthez használatos evőeszközök a tányér felett helyezkednek el.
Mindig a legelőször használt evőeszköz
van kívül, így a vendégek az étkezés során kívülről befelé haladnak, majd ha
az oldalsó evőeszközök elfogytak, a felsőket veszik igénybe.
A fentieknek megfelelően közvetlenül a tányér jobb oldalára, élével a tányér felé fordítva kell elhelyezni a fő
fogáshoz használt nagy kést. Ezt követi
az előételhez használt kés, pl. halkés,
majd pedig a leveshez használt kanál.
Amennyiben olyan előételt szolgálunk
fel, amelyet a leves előtt, kanállal kell

fogyasztani, a nagy kanál mellé tegyünk még egy kisebbet is.
Közvetlenül a tányér bal oldalára kerül a fő fogáshoz használt villa, majd ezt
követi az előételhez használt pl. halvilla.
A tányér fölé kerül a desszertes kanál
és villa. A kanál nyele jobbra, míg a villáé balra mutat, és a kanál van felül. Ha
azonban csak villát adunk a desszerthez, akkor annak a nyele jobbra néz.
Az evőeszközök után tesszük fel a
poharakat. A főfogáshoz használt ital
poharát a főfogáshoz használt kés hegye fölé helyezzük el. Az előételhez
felszolgált italok pohara ettől jobbra, a
desszerthez adottaké pedig balra álljon.
Ha pezsgős étkezésről van szó, akkor a
pezsgőspohár kerül a sor elejére. Vizespohár nélkül elképzelhetetlen az étkezés, így annak célszerű helye a lapos és

mélytányérok előtt van, hogy könnyen
elérhessük.
Ha a vacsorához kenyeret is kínálunk, akkor annak a bal oldalra tegyünk
egy kisebb tányért, és esetleg egy kést a
vajnak. Ugyanide kerül a savanyúsághoz szükséges tányér is.
Ezután helyezzük a szalvétát alaphelyzetben bal oldalra, a villák mellé, vagy szalvétagyűrűben a tányérra.
A textilszalvétát az étkezés kezdetekor,
amikor az asztalnál helyet foglalunk,
azonnal szétterítjük az ölünkben. Szalvétát a teríték mellett hagyni, vagy ös�szehajtott állapotban használni nem
illik. Az étkezés végeztével, amikor felállunk az asztal mellől - de nem előbb
-, laza csomóban összefogva terítékünk
bal oldalára helyezzük. A szalvétát
használat után nem illik sarkosra hajtogatni. Ugyanis ha valaki így helyezi el a
szalvétát, ezzel azt jelzi, hogy nem ízlett
az étel.
A terítés befejezéseként helyezzük az
asztalra a fűszertartókat és az alkalomhoz illő dekorációt, gyertyát és egyéb
díszítést, ügyelve arra, hogy ezek ne
legyenek túl magasak, és ne zavarja a
szemben ülőket a beszélgetésben.
A fenti alapszabályokat figyelembe
véve ünnepi asztalunkat saját kreativitásunk teheti egyedivé, ezáltal is örömet szerezve családunknak és vendégeinknek.
Kovácsné Andi

