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Új elnökvezérigazgató az
MVM Zrt. élén
Augusztus 15. óta Csiba Péter vezeti az
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-t. Az új
elnök-vezérigazgatót a vállalatcsoport terveiről, stratégiájáról, a Paksi Atomerőmű
ezen belül elfoglalt helyzetéről kérdeztük.


Folytatás a 2. oldalon.

Vendégváró hétvége az
atomerőműben

40 év után ismét üzemi területen van alapköve a Paksi Atomerőműnek: az új
alapkövet és benne az eredeti, 1975. október 3-án lezárt urnát 2015. október
9-én helyezték el az erőmű bejáratánál. Az ünnepélyen dr. Aradszki András, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára, Hamvas
István vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató mellett az
erőmű alapításának két ikonikus figurája, Szabó Benjamin egykori kormány- és
miniszteri biztos és Pónya József korábbi vezérigazgató emlékezett az elmúlt
évtizedekre.
A 40 éve elhelyezett, majd az építkezés
során kiemelt, és végül eltűnt alapkövet
1992-ben Beregnyei Miklós üzemtörténész találta meg, s az eredeti darab ezt
követően a húsz évvel ezelőtt alapított
Tájékoztató és Látogatóközpontba került. Az eredeti urnát – az Atomkorkép
című könyvvel kiegészítve – az ünnepségen áthelyezték üzemi területen, az
atomerőmű bejáratánál lévő új alapkőbe. A Tájékoztató és Látogatóközpontba
új urna került, amely tartalmazza a Paksi
Atomerőmű Vállalat megalapításáról,
illetve a 40. évforduló ünnepségéről
szóló dokumentumokat és a Negyven
év krónikája című könyvet.
Fotók: Bodajki Ákos

Szeptember második hétvégéjén három napon át vendégeket fogadott a Paksi
Atomerőmű: pénteken nyugdíjasait várta és köszöntötte a vállalat a Nyugdíjasnapon, szombaton 4 közeli település – Fácánkert, Homokmégy, Drágszél és Öregcsertő – lakói ismerkedtek a nukleáris energetikával és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vendégszeretetével, vasárnap pedig munkavállalóinak családtagjait várta
számos gyerek- és felnőttprogram az erőmű Családi Napján.

40 éve tették le a
Paksi Atomerőmű alapkövét

Hetvenéves az orosz
atomenergetikai ipar
Nagyszabású rendezvényekkel emlékeztek meg az orosz atomenergetikai
ipar fennállásának 70. évfordulójáról. A szeptember 28-án 70 éves ágazat jubileuma alkalmából orosz és külföldi szakembereket, köztük a Paksi Atomerőmű létesítésében és működtetésében jelentős érdemeket szerzett magyarokat is kitüntettek.

Az ünnepség helyszínén, a Kremlben Vincze Bálint,
a Paksi Atomerőmű fotósának kiállítása fogadta a vendégeket

Az orosz atomenergetika 70 éves jubileumi emlékérmét adományozta a Kremlben Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója Bakács Istvánnak, az MVM
Zrt. korábbi vezérigazgatójának, dr. Szabó Józsefnek, a Paksi Atomerőmű volt
vezérigazgatójának és Vavrik Antalnak, az MVM ERBE Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának.
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„Minden ötletre kíváncsiak vagyunk, ami előrevisz”
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése júniusban Csiba Pétert nevezte ki a társaság elnök-vezérigazgatójának.
A széles körű vezetői tapasztalattal rendelkező szakember augusztus 15-én vette át az ország 4. legnagyobb vállalatának
vezetését, a 18 cégből – köztük a Paksi Atomerőműből – álló MVM Csoport irányítását, szeptember óta pedig az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának is elnöke. Csiba Péterrel a társaságcsoport jövőjéről, stratégiájáról beszélgettünk.

találunk jónak tűnő példákat. Ennek az
expanziónak része lehet például az olasz
ENEL tulajdonrészének megvásárlása a
szlovák a Slovenské elektrárnében, de
számos olyan projektet tudtunk még
azonosítani, amelyek alapvetően érdekesek lehetnek az MVM számára. Tehát
azt mondjuk, hogy a klasszikus tevékenység mellett az egyik stratégai irány
a megújuló energiaforrások fejlesztése, a másik egy erősebb régiós szerep.
A harmadik, ami nagyon fontos eleme
lesz a stratégiának, az energetikai irányú K+F tevékenységek felkarolása.
Számos olyan szabadalom, alkalmazás
van, ami hasznos lehet a csoport számára, de akár üzletként értékesíthető
külpiacokon is – erre komoly energiát
fogunk fordítani a jövőben. További
stratégiai elem, hogy nyilvánvalóan
egyfajta belső hatékonysági átszervezés,
javítás is szükséges, ami a csoport eredményességét tudja növelni.
– Milyen szerepet kap a Paksi Atomerőmű a stratégián belül?
– A csoport részeként értelemszerűen a hatékonyságnövelés mindenképpen szempont lesz a jövőben. A Paksi
Atomerőmű az áramtermelő portfóliónk egyik legfontosabb eleme. A portfóliómenedzsmentben én további hatalmas lehetőségeket látok, akár egy kicsit
tágabban is értelmezve, akár a csoporton belül különféle jogi entitások,
cégek között is. Érdemes kompletten
átgondolni az MVM kezében lévő portfóliót, hiszen ez az egyik legnagyobb az

elengedhetetlenül ott lesz. A fosszilissel ugyebár pontosan látjuk a bajokat,
látjuk azt, hogy milyen idő van most,
ahelyett, amilyennek lennie kéne, nincs
hó télen, sorolhatnánk. A nukleáris és
a megújuló energia az, aminek alapvetően kis hatása van a környezetre, ezekben látom a jövőt.

Vendégeink voltak

Fotó: Torma Dóra

– Szeptember elején az MVM Csoport valamennyi munkavállalójához eljutatott egy videóüzenetet, amelyben elmondta, hogy az elkövetkező hónapok a
vállalati stratégia építésével telnek majd,
és ehhez kérte munkatársai együttműködését. Melyek ennek a stratégiának a
sarokpontjai?
– Az MVM-nek van egy tradicionális portfóliója, ami nyilvánvalóan fenntartandó. Ezen kívül olyan új területekkel is foglalkoznunk kell, amelyek
mellett nem mehetünk el szó nélkül,
amit egyszerűen nem engedhet meg
magának egy energiavállalat, hogy ne
foglalkozzon vele. Ez alapvetően a megújuló energiák szegmense – itt nem maradhatunk le. Jelenleg folyamatban van
egy fotovoltaikus projektünk, de több
mindent is meg szeretnénk vizsgálni
ezen a területen a jövőben. A vállalati
stratégia szempontjából a nap- és szélenergia lehet érdekes – nem feltétlenül
csak Magyarországon. Itthon néhány
indokolt esetben érdemes lehet foglalkozni egyéb forrásokkal is: hulladékon,
biomasszán és esetleg geotermián alapuló ügyekkel is.
Ez a stratégia egyik része. A másik
része egyfajta nemzetközi piaci expanzió, főleg a régióban, gondolunk itt a
szomszédos országokra. Számos olyan
projekt zajlik most, aminek az eredményeként az MVM Csoport részben vagy
egészben tulajdonossá válhat szomszédos országokban lévő energetikai cégekben. Szinte minden környező országban

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kihelyezett ülése az atomerőműben

Fotó: Bodajki Ákos

Csiba Péter

országban, de mondhatni a régióban is.
Én azt gondolom, hogy itt számos olyan
szinergia tud megmutatkozni, ami mindenképpen eredményt hoz.
– A munkatársak milyen új elvárásokra, célokra számíthatnak?
– Az energetika, az energiaipar körüli körülmények sokat módosultak,
alapvetően megváltoztak az elmúlt öt
évben. Szinte mindenki ugyanazt próbálja csinálni, amit a múltban – ez pedig nyilvánvalóan nem megy tovább.
Úgyhogy az elvárás mindenki felé az,
hogy próbáljon meg új kontextusban
gondolkodni, semmi nincs kőbe vésve, minden ötletre kíváncsiak vagyunk,
ami előrevisz, egy új jövőkép kialakításához.
– A megújuló energiák az Ön meglátása szerint milyen szerepet kapnak a
jövőben a komplett energiaellátásban?
– Egyrészt figyelembe kell venni,
hogy van egy magyarországi uniós vállalás a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozóan, amitől elég messze
vagyunk egyelőre. A megújuló energiák
jelen vannak, léteznek, nem lehet kikerülni őket. Aki erről lemond, az kimarad egyszer és mindenkorra, és nem
fogja tudni behozni ezt a hátrányt.
Magyarországon ki kell használni,
hogy a nukleáris energia általános elfogadottsága viszonylag jó. Ezen, az
atomenergia szükségességén szerintem
nincs is vita. Hogy a jövőbeni ideális
energiamix milyen, azt nagyon nehéz
megmondani, egy biztos: a nukleárisnak is van benne szerepe, és a megújuló

Csiba Péter több mint 8 éve dolgozik
az energetikai szektorban különböző
vezető pozíciókban, a villamosenergia-termelés és villamosenergia-kereskedelem, valamint a gázszolgáltatás és gázkereskedelem területein. Az
elmúlt öt évben a GDF SUEZ Energia
Holding Hungary Zrt. vezérigazgatóhelyetteseként és a GDF SUEZ Energia
Magyarország Zrt. általános vezérigazgatójaként irányította a francia
energetikai cégcsoport magyarországi leányvállalatait. Korábban két
nemzetközi vállalat magyarországi
felépítésében és sikeres menedzselésében is részt vett.
Az MVM Csoport az energetikai
szektor megkerülhetetlen szereplője,
Magyarország egyik legjelentősebb
energetikai társaságcsoportja. A regionálisan is meghatározó társaságcsoport árbevétele 2010 és 2014 között
550 milliárd forintról 1200 milliárd
forintra nőtt, mindeközben több mint
620 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe. A cégcsoport az alacsony
energiaárak garantálásával nagyban
hozzájárult a hazai lakosság rezsiköltségeinek csökkentéséhez. Az MVM
Csoport Magyarország legnagyobb
nemzeti tulajdonú társaságcsoportjává nőtte ki magát, árbevétele alapján
Magyarország 4., Közép-Kelet-Európa
20. legnagyobb vállalata.

Jordán delegáció az atomerőműben
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IEA–NEA-tanulmány: Az atomenergia versenyképes!
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és az OECD Atomenergia Ügynöksége (OECD-NEA) nyilvánosságra hozták 2015-ös közös tanulmányukat, amelyben
a különböző energiatechnológiák gazdaságosságát hasonlítják össze. A dokumentum következtetése szerint alacsony kamatok mellett az atomenergia igenis
versenyképes.
A Projected Costs of Electricity (Az
áramtermelés előrejelzett árai) c. tanulmány a fosszilis és nukleáris tüzelőanyagú áramtermelő alaperőművek, valamint a megújulók széles palettájának
gazdaságosságát vizsgálja, a 2020-ban
építés alatt lévő létesítmények beruházási költségei alapján próbálja becsülni a
megtermelt áram várható teljes élettartamköltségét (Levelised Cost of Electricity, LCOE) 3, 7, és 10%-os kamatszint
mellett. A vizsgálatba 181 erőművet
vontak be 22 országból, amelyek között
3 nem-OECD ország is van.
Az eredmények szerint a „zsinóráramot” szolgáltató alaperőművek közül
3%-os kamatszint mellett az atomerőművek bizonyultak a leggazdaságosabbnak. Ezek nagy beruházási költsége és
hosszú építési ideje miatt azonban ez az
előny 7%-os kamatszint mellett már kiegyenlítődik, és 10%-os kamat esetén az
atomerőművekben termelt áram teljes
élettartamköltsége már valamivel nagyobb a gáz- és széntüzelésű erőművekhez képest. Mindez 30 USD/t szén-dioxid-kibocsátási ár mellett értendő, ami

jelenleg még csak egy elérendő cél, hiszen jelenleg a CO2-kvótaár mindössze
5 USD/t.
A tanulmány szerint a 2020-ban építés alatt lévő atomerőművek beruházási
költsége (overnight cost – jelenérték)
széles határok között mozog 1087 USD/
kWe-tól (Korea) 6125 USD/kWe-ig
(Magyarország). Az áram teljes élettartamköltsége 29 USD/MWh-tól (Korea)
64 USD/MWh-ig (Egyesült Királyság)
terjed 3%-os kamat mellett, míg 7%-os
kamatnál az ár 40 USD/MWh (Korea)
és 101 USD/MWh (Egyesült Királyság) között mozog. Látható, hogy bár
az anyag a legdrágábbak közé sorolja a
magyar atomerőmű építését, a kedvező
hitelkamatok miatt a magyar atomerőműben termelt villany becsült ára már
kisebb, mint az Egyesült Királyságban.
Az atomerőművi villanyár átlaga 3-7%
kamatszintek esetén 53-82 USD/MWh
között mozog (az orosz hitel alacsony
kamatszintjét figyelembe véve a tanulmány eredményei alapján becsülve a
magyar villanyár 53-70 USD/MWh között várható). A tanulmány szerint az

Szigorú követelmények
Paks II. tervezése során

atomerőművekben termelt áram költsége az utóbbi 5 évben enyhén nőtt, de
összehasonlítható a legutóbbi hasonló,
2010-es tanulmány eredményeivel – a
szerzők szerint ez kétségbe vonja az
atomenergia kritikusainak narratíváit,
amelyek szerint az atomenergia ára globálisan folyamatosan nő.
A megújuló technológiák vizsgálatába részletesen a nap- és szélenergiát
vonták be, ezen belül megkülönböztetve a háztartási, kereskedelmi és nagyerőművi fotovoltaikus nap-, valamint
a szárazföldi és tengeri telepítésű szélerőműveket. A becsült árak szórása a
megújulók esetében sokkal nagyobb,
mint az alaperőműveknél. A megújulók
legmagasabb árai nagyobbak, mint az
alaperőművek esetén, a minimum értékek azonban nagyjából hasonlóak vagy
még kisebbek is, mint az alaperőműveknél. Az előző vizsgálathoz képest szembetűnő a napenergia árának jelentős
csökkenése, bár a legolcsóbb még mindig a szárazföldi szélerőműben termelt
villany. A háztartási napenergia teljes
élettartamköltsége 3%-os kamatnál 96

USD/MWh-tól (Portugália) 218 USD/
MWh-ig (Japán) terjed. A szárazföldi
szélenergia ára hasonló kamatszintnél
33-135 USD/MWh között változik (USA
és Japán), míg a tengeri szélfarmokon
az áramot várhatóan 98-214 USD/MWh
áron termelik majd (Dánia, Korea).
Az eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a vizsgálatban
részt vevő országok között számottevő
a különbség mind technológiai téren,
mind a közölt árakban. A helyi árak
nagymértékben függenek a források
hozzáférhetőségétől, a munkaerő költségétől és a helyi szabályozási környezettől. További bizonytalanságot vihet
be a becslésbe a tüzelőanyagok jövőbeli
árának változása, például a dokumentum összeállításának ideje alatt nagymértékben csökkent az olaj és a gáz
világpiaci ára.
A tanulmány végső következtetése
szerint nincs olyan, hogy „legolcsóbb
technológia”, minden a rendszerköltségektől, piaci környezettől, politikai feltételektől, támogatási rendszertől függ.

Szerbin Pável

Kutatóárok létesül a Nyugat-Mecsekben

Egy új atomerőművi blokk műszaki tervezése rendkívül összetett mérnöki feladat,
amelyet az elvárható legnagyobb nukleáris biztonság megteremtését mint prioritást
szem előtt tartva kell megvalósítani, maximálisan megfelelve a szigorú nemzetközi
követelményeknek, valamint a helyi adottságoknak és a megrendelő elvárásainak is –
jelentette ki Gennagyij Jersov, a paksi atomerőmű új blokkjait tervező szentpétervári
Atomprojekt tervező vállalat helyettes főmérnöke budapesti sajtóértekezletén.

A hazánkban keletkező elhasznált fűtőelemek átmeneti, hosszú évtizedekre szóló
tárolására biztonságos megoldást jelent az atomerőmű szomszédságában elhelyezkedő, folyamatosan bővíthető Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT). Az ezt
a létesítményt is üzemeltető Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nek (RHK Kft.)
azonban az is feladata, hogy megvizsgálja egy végleges elhelyezést biztosító, mélységi geológiai tároló létesítésének lehetőségét. Erre irányuló kutatásait a Nyugat-Mecsekben végzi.

Gennagyij Jersov elmondta, hogy folyamatban van a Magyarországon építendő 3+ generációs VVER-1200-as atomerőművi blokkok tervezése, amelyek maximálisan megfelelnek
majd mind a magyar, mind pedig a nemzetközi biztonsági követelményeknek. Az alkalmazott aktív és passzív biztonsági megoldások lehetővé teszik, hogy üzemzavar esetén
emberi beavatkozás és villamosenergia-betáplálás nélkül is megoldott legyen a blokkok
biztonságos hűtése.
Ezek a passzív biztonsági rendszerek képesek kezelni egy üzemzavari helyzetet és 72
órán keresztül képesek ellátni a blokk hűtését. Az aktív, egyenként 100%-os kapacitással rendelkező biztonsági rendszereket négy, egymástól független csatornába helyezik el,
ezáltal teljesül e rendszerek fizikai elkülönítésének követelménye. A majdani paksi blokkok ellenállnak a külső behatásoknak, így repülőgép rázuhanásnak, földrengésnek, külső
robbanásnak, hó- és jégterhelésnek, valamint szélterhelésnek, de akár egy hipotetikus
szőkőárt is kibírnának. Emellett a blokkokat felszerelték hidrogéneltávolító rendszerrel és
ún. zónaolvadék csapdával is, ami a legsúlyosabb tervezésen túli üzemzavarnak tekinthető
zónaolvadás esetén is biztosítja, hogy nem kerülhet ki sugárzó anyag a környezetbe.
Az elvárható legmagasabb biztonságot garantáló új blokkok a gazdaságos működtetés
jegyében a villamosenergia-rendszer szabályozhatósága szempontjából is kedvező paraméterekkel rendelkeznek. A vonatkozó előírások betartása mellett – 50-100 százalék között
változtatható a teljesítményük.
A Pakson majdan épülő blokktípust a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a világ első
olyan blokkjaként ismerte el, amely megfelel a 3+ generációs atomerőművekkel szemben támasztott követelményeknek. Emellett a világ egyik legszigorúbb követelményrendszerét felállító nukleáris hatóság, a finn STUK is előzetesen értékelte a típust a
finnországi Hanhikivi-1 atomerőmű kapcsán. A finn hatóság arra a megállapításra jutott,
hogy az orosz VVER-1200 típus egyfajta etalonnak tekinthető, hiszen az teljes mértékben
megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is – mondta Gennagyij Jersov.

A szakemberek – még a kilencvenes években – az itt található, világviszonylatban is ritka,
kiváló vízzáró tulajdonságokkal rendelkező agyagkő, a Bodai Aleurolit Formáció miatt
választották ki ezt a térséget a nagy aktivitású hulladékok egy lehetséges tárolójának létesítésére. Az ilyen kutatások világszerte igen körültekintően, több évtizedig folynak, hiszen minden kétséget kizáróan bizonyítani kell, hogy a kiválasztott terület alkalmas a
feladatra. Nálunk még körülbelül ötven évre lesz szükség ahhoz, hogy – ha a kőzet megfelelő és van társadalmi támogatás – ki lehessen alakítani egy végleges tárolót. Ez az idő
rendelkezésre is áll a KKÁT modulszerű bővíthetőségének köszönhetően.
A Nyugat-Mecsekben, Bodán szeptember végén tartották meg a XII. Tájoló Napot,
amelynek idén is az volt a célja, hogy a környék lakossága első kézből kapjon tájékoztatást az RHK Kft. kutatási programjáról. „A tavalyi évben újraindult terepi munkálatok
keretében két kutatófúrás készült el, amelyek 913 és 474 méter mélyre hatoltak le. Az
ezekből nyert fúrómagok előzetes vizsgálata egyelőre igazolni látszik azt, hogy az itteni
kőzet igen jó vízzáró tulajdonságokkal bír. Most újabb szempontok alapján vetjük vizsgálat alá a környéket, várhatóan október közepén egy 700 méter hosszú, 3,5 méter széles
és 2-6 méter mély kutatóárok kialakítása kezdődik meg. Ez másfajta információkat nyújt
majd az elmúlt évezredekben a felszín alatt lezajlott változásokról, mozgásokról, a kőzet
stabilitásáról” – számolt be a kutatás állásáról dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója az ismeretterjesztő programon.
A szakemberek előzetes véleménye szerint a Nyugat-Mecsekben vizsgált kőzettest
méretei bőven megengedik, hogy a jelenleg üzemelő blokkok elhasznált fűtőelemei mellett a tervezett két új blokk kiégett kazettáit is el lehessen majd itt helyezni valamikor, ha
erre szükség lesz. Emellett pedig a paksi átmeneti tárolás is biztonságosan megoldható
egy, az új blokkok fűtőelemeire tervezett átmeneti tároló segítségével, ha erre vonatkozóan döntés születik. Ám ez még a jövő zenéje, hiszen az új blokkokban keletkező kiégett
kazettáknak átmeneti tárolóra is csak majd a 2030-as években lesz szükségük.
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Igény volt egy látogatóközpontra

„Meg kell érteni az akkori politikai helyzetet: a lakosság tájékoztatása nem volt kiemelt szempont, ráadásul
Pakson lefoglalt minket az építkezés. Érdeklődők persze akkor is voltak, jöttek, de elsősorban az aktuális
politikai vezetés – mind megyei, mind pedig országos
szinten – képviselői szerették volna látni, mi zajlik
itt, a kíváncsiság hajtotta őket. Tekintve, hogy milyen
rangú emberekről volt szó, ezeket a vendégeket mindig a vezérigazgató vagy valamilyen vezető beosztású

személy kísérte. Mivel nem volt látogatóközpont, látogatófolyosó, ahol ránézhettek a primer körre, így beöltöztünk, és bementünk, ahova lehetett. Volt, hogy ez
egész nap eltartott, ami jelentős többletmunkát adott,
nagy terhet rótt ránk. Egy idő után éreztük, hogy ez
így nem fog működni. Aztán ahogy jártunk külföldre,
szakmai utakra, láttuk – elsősorban nyugaton –, hogy
az ottani erőművekben vannak tájékoztatóközpontok,
ahol bemutatják az atomerőmű működését. Ezek és az
itthoni tapasztalatok alapján fogalmazódott meg bennünk, hogy szükség lenne egy tájékoztatóközpontra”
– meséli a vezérigazgató.
Pónya József vezetése alatt 1989-ben nyílt meg a
Tájékoztatási Iroda, amelynek célja az volt – ahogy a
nyugalmazott vezérigazgató fogalmazott –, hogy eladja az erőművet. Az atom szó misztikum volt, meg
kellett győzni az embereket arról, hogy ne féljenek
tőle. „Én személy szerint akkor és most is az iskolásokban láttam, látom a megoldás kulcsát. Volt is egy
olyan elképzelésünk, hogy bekerüljön a tananyagba,
amin keresztül megismerhetik, hogyan működik az

atomenergia. Legyen az általános műveltség része, barátkozzanak meg vele, hiszen gyakorlatilag itt van a
szomszédságban. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása elkezdődött, szakemberek jártak is iskolákban,
de sajnos nem lett belőle semmi.”
Így jórészt továbbra is a politikai, ipari vezetők informálása maradt az előtérben, akikkel az erőmű vezetésének közvetlen kapcsolata volt. A megfelelő tájékoztatást követően meghívták őket a helyszínre is.
1993-ban kezdődött meg a Tájékoztató és Látogatóközpont építése, bár Pónya József akkor már nyugdíjas
volt, figyelemmel kísérte a fejleményeket. „Okos dolog
volt, aminek sikerét a látogatói létszám egyszerűen bizonyítja. A jelenlegi látogatóközpont az Atomenergetikai Múzeummal kiegészítve nagyon jó páros, ügyesen
összekapcsolódik a kettő: míg az előbbi megismertet
az atomerőmű működésével, az utóbbi bemutatja a
tárgyakat, berendezéseket. Ideális, hogy főleg az iskolások ismerkedjenek az erőművel, hiszen aki a jövőt
képviseli, az ne féljen már tőle.”

Szabó Zoltán

Fizikaórák újratöltve
A korábbi kedvező visszajelzésekből kiindulva immáron harmadik alkalommal szervezi meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma (AEM) a fizika tantárgyat népszerűsítő programsorozatát.
A Teller Edétől származó „A fizika
nagyszerű, mert egyszerű!” kijelentést
címéül választó kísérletsorozatot az
atomerőmű körül található települések 7. osztályos diákjainak részvételével tartják minden szerdán. A szeptember 30-án kezdődő és 2016. január
20-án véget érő időszakban 14 iskola
több mint 400 tanulója látogat el az

AEM-be. A Krizsán Árpád, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
fizikatanára által bemutatott tizenöt
kísérlet mindegyike a Nemzeti Alaptanterv részeként iskolai tananyag is
egyben.
Az általános iskolák gyakorlatában
ezen tesztek bemutatására kevés idő
és lehetőség kínálkozik. Az elmúlt két

félév tapasztalataiból az erőmű éppen
azt a következtetést szűrhette le, hogy
szükség van a fizika emberközelivé
tételére. Jó lehetőség ez egyben a múzeum és maga a fenntartó Paksi Atomerőmű bemutatására is, ahová sok év
múlva kollégaként térhetnek vissza a
most a kísérleteket örömmel szemlélő
diákok.
-ve-

Múzeumtól múzeumig – vonattal

Fotók: Bodajki Ákos

Egyedülálló rendezvény valósult meg az Atomenergetikai Múzeum és a Paksi Városi Múzeum szervezésében a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében 2015. október 2-án. A több száz látogatót vonzó program egyik különlegessége a két múzeum között közlekedő vasúti szerelvény volt.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű országos programsorozathoz.
Ennek első rendezvényére – a fesztivál
célkitűzéseivel összhangban – a Paksi
Városi Múzeummal karöltve került sor
október 2-án.
A délután fénypontját – a gyermekek és felnőttek számára egyaránt – a
vonatozás jelentette, amely egyedi lehetőségnek számít, hiszen a Paks környéki pályaszakaszokon jelenleg szüne-

tel a személyszállítás.
A Paksi Városi Múzeumtól a Duna-part
megállóból vonatozhattak be a látogatók
az Atomenergetikai
Múzeum területéig.
A színes programok során a vendégek
15 órától a Paksi Városi Múzeumban vehettek részt rendhagyó
tárlatvezetésen; amíg
a felnőttek a nukleáris energetika 1950
előtti felhasználásáról hallottak értékes
információkat, addig a gyermekek kézműves-foglalkozásokon alkothattak, de
volt lehetőség rock&roll tanulására is.
A különvonat 16.30-kor indult az erőműbe, a 17 órás megérkezést követően
pedig egy zenés meglepetésprogram
következett, majd a látogatók a nukleáris energetika 1950 utáni, békés célú

felhasználásáról szóló tárlatvezetésen
vehettek részt. A rendezvény ideje alatt
a vállalat 40 éves történetét feldolgozó
fotóválogatást is megtekinthették az érdeklődők, míg a kisebbek az Ürgemese
című könyv alapján elkészített időszaki
kiállítást járhatták végig.
A rendezvény végén tortával ünnepelhették a vendégek az ország mindmáig legnagyobb beruházásának szá-

Ismét gyerekzsivaj
a múzeumban

Fotó: Bodajki Ákos

Fotó: Szabó Zoltán

Bár gőzerővel folyt a munka az atomerőmű építésekor, az akkori vezetés nem feledkezett el a tájékoztatásról sem. Pónya József nyugalmazott vezérigazgatóval
elevenítettük fel az erre vonatkozó kezdeti elképzeléseket, törekvéseket.

Az Atomenergetikai Múzeum ismét gyerekzsivajtól volt hangos
szeptember 24-én: a 2015/2016os tanévben ismét kéthetente
megrendezett óvodapedagógiai
programjának első időpontján a
dunaszentgyörgyi nagycsoportos
ovisokat látta vendégül.
Újdonságként a másfél órás interaktív program új elemmel, Vincze
Bálint természetfotós kifejezetten
gyermekeknek szóló Ürgemese
című könyvének és annak illusztrálásához készített fotóknak a bemutatásával és személyes történeteivel
egészült ki.
A kincskereső játék mellett a diasorozat ürgés képei arattak nagy sikert a kicsik körében.

Faragó Szandra

mító atomerőmű alapkőletételének 40
éves évfordulóját.
A múzeumi intézmények összefogásával megvalósult program célja volt,
hogy a látogatókhoz közelebb vigye a
múzeumok világát. A rendezvény hagyományteremtő céllal jött létre, az
együttműködést a jövőben is tervezik az
intézmények. 
Enyedi Bernadett
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Ünnepség a homokon
Paks nagyközség lakói és az építkezésen dolgozók nagy várakozással tekintettek a Paksi Atomerőmű alapkövének
elhelyezésére szervezett ünnepség elé,
1975. október 3-a délutánjára. Szinte a fél Paks hivatalos meghívott volt,
a tanácselnöktől az úttörőcsapatokig.
A díszvendégek között volt két minisz-

40 év
Az atomerőmű-beruházás alapköve

terelnök-helyettes, egy miniszter és öt
államtitkár, több külföldi vendég, továbbá az országos és megyei hatóságok
vezetői. Az ünnepségre való tekintettel
szép őszi idő volt, a szél sem kavarta a
homokot.
Visszaemlékezésünkben ezt a jeles napot elevenítjük fel.  Beregnyei Miklós

Az alapkő elhelyezésével kapcsolatban Szabó Benjamin kormány- és miniszteri
biztos, az egyik elhelyező személy, a következőket mondta: „Én úgy emlékszem,
hogy az egyes reaktor kiásott gödre mellé, az iroda felőli oldalon volt egy külön
akna kiásva. Azért lett innen kiemelve, nehogy a gépek összetiporják. Az volt az
elképzelés, hogy amikor befejeződik az építkezés, ugyanoda, egy véglegesre kialakított parkba, mindenki számára láthatóan lesz visszahelyezve. Mire vége lett az
építkezésnek, a vezetők kicserélődtek, és már senki nem emlékezett az eredeti elképzelésre.”
A beládázott alapkövet Beregnyei Miklós üzemtörténész találta meg 1992-ben,
amikor megkezdte – vezérigazgatói utasításra – az Üzemtörténeti Gyűjtemény kialakítását. Az építés alatt álló Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK) kiállítóterének
tervezésekor már számítottak az alapkőre, amelyet 1994-ben szállítottak oda.
A 40 éves évfordulót ünnepelve, 2015. október 9-én az alapkövet áthelyezték az
irodaépület északi oldalára, immár a végleges helyére.

Ünnepélyes alapkőletétel
Az ünnepség pillanatai

Visszaemlékezés

Az alapkő eredete
A rituális alapkő (vagy alapító dokumentum) szertartásos elhelyezése
olyan ma is élő hagyomány, amelyet
a kora ókori Mezopotámiában a sumerok kezdtek el az építkezéseknél
– elsősorban templomok, paloták és
egyéb szakrális építmények esetén –
alkalmazni. Az alapkövek közös vonása
volt az ékírásos felirat, a forma viszont
változó: kúp, henger, kónuszos henger,
lap, tömb. A modern kor a tömbformát
alakította át úgy, hogy a tömböt üregesre képezte, amelybe fémhengert
helyezett el különböző emléktárgyak
tárolására.

Id. Hanák Ottó, a volt II. Sz. Általános
Iskola igazgatója: „Mi nagy krónikásai
voltunk ennek az időszaknak. A Járási Ifjúsági Házban volt egy úttörőkből
álló helytörténeti, majdhogynem atomerőmű-történeti brigádom. Ők minden
olyan újságcikket, amely az atomerőművel foglalkozott, kivágtak és gyűjtöttek. Őrületes nagy anyagunk volt, de

úgy tudom, el is tűnt. A gyerekek nagy
lelkesedéssel gyűjtötték az anyagot, és
amikor Havasi Ferenc rakta le az alapkövet, akkor mi is kivonultunk. Mondtam a gyerekeknek: az első napi levelezőlapot mindenki szerezze be magának,
mert ez történelmi emlék.”
 (Beregnyei Miklós: Aki megérezte a falu
lelkét, Paksi Tükör, 1994. 2. sz. 38–40. p.)

Üzemzavari lokalizációs torony aljzatbetonozása
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Sport
Győri hármas

Prímek, prímák, Pupp-lányok

Fotó: MKKSZ

Ismét kajak-kenu. Ez egy idénysport, ami általában júniustól szeptemberig szállítja az ered- Tizenkilenc, tizenhét, három, egy. Pupp Réka (19), Pupp Noémi (17), Euményeket. De nem is akármilyeneket!
rópa-bajnoki címek (3) egy klubból, egy hétvége alatt. Réka cselgáncso-

A felnőtt sík vízi világbajnokság bronzérme után
Győrből, a hosszútáv specialistáinak világbajnokságáról tértek haza az Atomerőmű SE sportolói a
legfényesebb érmekkel. Hárman utaztak el Paksról, és mindhárman világbajnokként érkeztek
vissza! A magyar csapat összességében is kitett
magáért, hiszen a felnőttek, 23 éven aluliak és ifjúságiak tizenhét versenyszámának elsőségéből
tizenkettőt itthon tartottak a versenyzők. A győri
klub után az Atomerőmű Sportegyesületbe került
a legtöbb arany, ez is mutatja, hogy a paksiak milyen erőt képviseltek ezen a regattán is. És ahogy
az idei év is bizonyította, ez az eredményesség
nem csak erre a versenyre vonatkozik: a felnőtt
Európa-bajnokságon kívül az összes nemzetközi
versenyre delegált versenyzőt az egyesület!
A vizek városában Kiszli Vanda megvédte a
tavaly, Oklahomában szerzett világbajnoki cí-

mét, az U23-as kajakosok között ismét ő volt a
leggyorsabb. Másnap a felnőttek között is rajthoz
állt, ahol végül nagy csatában a hatodik helyen
fejezte be a 26,1 kilométeres, futásokkal tarkított
távot.
Koleszár Zoltán az ifjúsági kenusoknál bizonyította, hogy nemcsak rövid-, hanem hos�szútávon is ütőképes versenyző; előbb egyesben
ezüst-, majd párosban a csepeli Moldován Milánnal aranyérmet szereztek.
Fritz Anett az ifi kajak párosoknál mutatott
olyan érett versenyzést, amiről a felnőttek is példát vehetnek; kitartásán túl taktikája hozta meg
első világbajnoki aranyát.
Tóth Márton

Hírek
Prancz Zoltán, a Paksi Atomerőmű dolgozója és az ASE kenusa a sárkányhajósok klub-világbajnokságán az egyik magyar csapat tagjaként négy arany- és egy bronzérmet nyert
Csehországban.
Süli János, Paks polgármestere köszöntötte
az idén nemzetközi versenyről éremmel hazatérő sportolókat és edzőiket: Pupp Réka (judo),
Pupp Noémi, Kiszli Vanda, Fritz Anett, Somo
rácz Tamás, Koleszár Zoltán (kajak-kenu), valamint Braun Ákos (judo), Bedecs Ferenc, Feil
Imre, Meczker András és Tóth Márton (kajakkenu) kapott elismerést.

zik, Noémi kajakozik az ASE-ban. Mindketten idén szeptemberben lettek
Európa-bajnokok. „Három Európa-bajnoki arany egy hétvégén! Ennek
valamivel kisebb az esélye, mint egy lottó ötösnek.” (Idézet Braun Ákostól)

Réka 7 évesen kezdett
judózni Kanczler Istvánnál, majd Keszthelyi
László kezei alatt érte el
kezdeti sikereit diák- és
serdülőkorában. 14 évesen Kun Szilárd, majd a
világ- és Európa-bajnok
Braun Ákos és a mesteredző Hangyási László
vette át az edzései irányítását. 2015-ig három bronzérmet szerzett a
kontinensbajnokságokról, kettőt juniorként, egyet ifiként. A junior 48
kg-os lányok világranglistájának, amelyet egy japán – már felnőtt világbajnok – sportoló vezetett, másodikjaként érkezett az osztrák Oberwartba. Első kiemeltként menetelt végig a mezőnyön, amelynek csúcstalálkozóján akcióponttal nyert portugál ellenfelével szemben. Az Eb
után Réka lépett előre a világranglista vezetőjévé. Ez történt pénteken.
Pénteken Noémi a román Bascovban már a döntőjére készült. Az
ifjúsági lányok kajak egyesének ezer méterét szombaton rendezték.
Magabiztosan nyerte meg a futamát, esélyt sem hagyva a döntőben rajthoz álló másik nyolc hajónak. Vasárnap 500 méteren sokkal
nagyobb csatában, de szintén elsőként haladt át a célvonalon. Ezzel összejött a családi hármas! Noémi Gutai Dániel kezei közül került
Meczker Andráshoz, akivel ezeket a sikereket elérte. Ráadásul egy hét
múlva lekopírozta Európa-bajnoki teljesítményét, a nemzetközi Olimpiai Reménységek Versenyén is ugyanazon két szám után szólították a
dobogó tetejére.
Tóth Márton

Tudatos motoros

Fotó: Molnár Ádám

A paksi Gyutai Adrián motorversenyző a TomRacing Motorsport csapatának egyik pillére, kétszeres magyar bajnok, aki 2012-ben az Alpok-Adria Bajnokságot is megnyerte,
szeptemberben pedig bemutatkozott a világbajnoki sorozatban a Moto3-asok között.

– Miért lettél motorversenyző?
– Édesapám is motorversenyző volt,
később raliversenyző, így állandóan valamilyen versenypálya közelében voltam kisgyerekként, és egész életemben erre vágytam én is. A versenyzés az életem, mindent
szeretek benne.
– Évente hány kilométert mész motoron?
Mennyi a verseny-edzés arány?
– A téli és tavaszi felkészülési időszakban sokat motocrossozom, versenyszezon

kezdetekor a teszteken és utána a versenyeken motorozom csak. Néha van lehetőségem tesztelni vagy edzeni, de ez elég ritka.
Kb. 5-6000 km-t motorozok egy évben.
– Hogy néz ki egy edzésed?
– A motoros edzéseken kívül napi egy
fizikális edzésem van, télen ez napi kettő.
Mountain bike, országúti bicikli, úszás és
tornatermi edzéseket is csinálok. Ezenkívül
sok időt fordítok különböző mentális gyakorlatokra a versenyek előtti felkészülésben.

– Hétköznapi életben mivel közlekedsz?
– Busszal, autóval és néha biciklivel.
Utcán nem motorozom, veszélyesnek
tartom, és nincs jogosítványom nagy
motorra.
– Mennyi versenyed van egy évben?
A csapatodnak, menedzserednek mennyi
ebben a szerepe?
– Ebben az évben hat olasz bajnoki forduló van, és ha minden jól megy, akkor az
itthoni Alpok-Adria fordulókon is rajthoz
állok. A menedzseremnek köszönhetek
mindent, nélküle nem tudnék versenyezni,
az ő feladata az anyagi háttér megteremtése és a kommunikáció felépítése. A csapatomnak is sokat köszönhetek, nagyon
keményen dolgoznak egész évben, hogy
minden úgy működjön, ahogy kell. Természetesen a családom is rengeteg támogatást
ad, hiszen ők mindig mellettem állnak és
mindenben segítenek, ahol csak tudnak.
– Mit jelent neked ez a világbajnoki indulás? Mennyiben befolyásolja pályafutásodat?
– Ez egy különleges lehetőség volt számomra, hogy belekóstolhassak a világbajnokságba. Rengeteget tanulhattam belőle,
és ebből a technikából, csapatból ennyit
tudtam kihozni. Természetesen 600-as
motorral fogom folytatni tovább, ez a Moto3-as szereplés egyszeri alkalom volt.

– Mire kell odafigyelned, hogy topon maradj?
– Szerintem nagyon fontos, hogy a téli
és a versenyek közötti felkészülési időszakokban keményen dolgozzak végig, mind
fizikálisan, mind mentálisan. Tudatosan,
okosan felépítve, hiszen így fogom tudni
kihozni magamból a maximumot a versenyeken. A táplálkozás is nagyon fontos a
sok edzés miatt, általában könnyű, de nagy
energiatartalmú ételeket eszek, és kerülöm
a zsíros és cukros ételeket.
Kedvenc étel: tonhalas tészta
Kedvenc könyv: Dan Brown – Inferno
Kedvenc film: A nap könnyei
Kedvenc sportoló: Valentino Rossi
Legemlékezetesebb futam:
2014 Rijeka, Alpok-Adria Futam
Legnagyobb bukás: 2014 Poznan
Párkapcsolat: több éve párkapcsolatban él
Példakép: Valentino Rossi
Hobbi: motocross, mountain bike,
sport
Születési idő: 1990. november 12.
Tanulmányok: Dunaújvárosi Főiskola
karbantartó gépészmérnök
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Kultúra
Bölcske, Szentandrás-puszta

HÍREK

– ahogy talán még sosem láttuk –

Fotók: Lehmann Katalin

Jár-kel a hétköznapi utazó a nagyvilágban, és célja sokszor mindössze csak annyi, hogy egyre messzebbre jutva a
távolinál is távolibb országokat, embereket ismerjen meg. Folyton csak utazunk, autóból ki-be, repülőgéppel fel
és le. De elmondhatjuk-e magunkról, hogy ismerjük a szomszéd falu történetét, látható és láthatatlan, esetleg az
erdő mélyén megbúvó értékeit? Ismerjük-e a például a Pakstól mindössze tizennyolc km-re fekvő Bölcske történetét, értékeit? Tudtuk-e, hogy a Bölcske mellett található Szentandrás-puszta kiemelkedő régészeti lelőhely,
és hogy rajta egy szépen felújított közel kétszáz éves kastély környezetében hét és fél hektáron gazdálkodással is
foglalkoznak? Tegyük félre most a kilométereket, és lépjünk át a szomszédba, Bölcskére és Szentandrás-pusztára!

A jelentős régészeti lelőhelyként is számon tartott Szent András kastély parkjában néhány évvel ezelőtt közel kétezer
éves kelta házakat tártak fel a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészei. A leletek tanúsága szerint Bölcske és környéke már az időszámításunk
előtti 2500-as években is lakott település volt, de a magyar oklevelek és egyházi okiratok, csak a 13-14. században
említik először. Feltételezhető, hogy
Szentandrás, Hada, Hüllő és Bölcske határának további területei a középkorban
önálló falvakként léteztek. A vésszel teli
török időkben olyan jelentős településsé nőtte ki magát, hogy Bölcskét szokás
volt Kispaksként is emlegetni.
Az 1800-as évek végén Szentandrás-pusztán már két kastély is állt,
egyik a napjainkban szociális otthonként működő Hanzély-kastély, illetve
a Szent András kastélyként is nevezett
Szakách-kastély.
A Szent András kastély valamikori
építtetője az 1830-as években Dunaföldváron főszolgabíróként dolgozó Nagy
Lajos volt. A klasszicista stílusú kastély
kezdetben egyszintes volt, majd az 50es években készült el az emeleti rész, azt

követően az 1890-es
években megépült a
kastélypark területén
található kápolna is.
A kastély udvarán
angolparkot alakítottak ki, amely olyan
hatást keltett, mintha
egy természetes erdő
lenne.
A kastély birtokosai néhány évtizeden
belül kihaltak, örökös
nem volt. Tíz-tizenkét év is eltelt, mígnem dr. Szakáts Ernő országgyűlési
képviselő anyai ágon igazolta, hogy a
családhoz tartozik. A ház új tulajdonosának meghívására rövid ideig a kastélynál gazdatisztként gyakornokoskodott a budapesti születésű, később íróvá
és világutazóvá vált
Molnár Gábor.
A Szakáts család 1944-ig élhetett
a birtokon, míg a
negyvenes évek politikájának következményeképp el
kellett hagyniuk a
kastélyt. Falai közt
szükséglakás volt, és
óvoda is működött,
majd az épület rohamosan pusztulni kezdett.
Belasics Edit 2009-ben találkozott először a kastéllyal. Akkoriban
a kastély egésze romos volt, a kert a
legkevésbé sem tükrözte valamikori
szépségét.
A műemlékvédelem alatt álló kastély felújítása és a három vendégház megépítése 2012-ben kezdődött.

A beruházás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával
jött létre. A kastélyhoz egy 380 m2-es
pezsgőpincészet is tartozik, ahol a
pezsgőmanufaktúrához szükséges gépek, palackozógépsor is megtalálható.
A palackos érlelésű, magas minőségű
organikus borok felhasználásával készülő pezsgők készítésének szakmai
vezetője a magyarországi borászok borászának választott Szentesi József.
Az épületegyüttes nemcsak pihenést, de a művészeteket is jelentősen
támogatja. A kastély művészeti rendezvényeknek, esküvőknek is otthont
ad, de termeiben tartanak önismereti
és felső vezetői tréningeket is. A kastélyban szauna is található. A közeljövőben jakuzzi építését tervezik, ezzel is
a felüdülést és a kényelmet szolgálják.

A Paks Kistérségi Szociális Központ Nappali Ellátó egyéves évfordulója alkalmából szeptember 17én 10 órai kezdettel ünnepi
műsorral várta vendégeit. Borbás
László igazgató ünnepi beszédét
követően a gondozottak adtak előadást, amit fotókiállítás és kötetlen
beszélgetés követett.

Októberi programajánló
A Csengey Dénes Kulturális Központ színpadán október 26-án 19
órakor a Pannon Várszínház előadásában ismételten újjáéled az
1986-os születésű, azóta is töretlen
sikerű Padlás című musical.
Az óvodás- és kisiskolás-korú
akat is várják a Csengey Dénes Kulturális Központ előadásaira. Elsőként Békaherceg címmel láthatnak
zenés mesejátékot az óvodások
október 19-én 10 órakor, majd a
kisiskolások október 21-én 14 órai
kezdettel a Jancsi és Juliska zenés
mesejátékot tekinthetik meg.

A Szent András kastély kertjében
101 gyümölcsfa található, de zöldségeket és fűszernövényeket is termesztenek, valamint a tervek közt szerepel
egy nullkilométeres konyha létrehozása is. A cél az, hogy a zöldség- és gyümölcsféléket helyben termesszék meg.


Lehmann Katalin

A Nukleáris Világszövetség (World Nuclear Association –
WNA) Londonban tartotta éves szimpóziumát szeptemberben, amelyen 40 ország 640 vezető atomenergetikai
szakértője vett részt. A szimpózium egyik látványossága
a Paksi Atomerőmű fotósának, Vincze Bálintnak a természetfotó-kiállítása volt, amely az orosz atomerőművek
környékének vadvilágát mutatta be.

Fotó: Nemzeti Vágta

Vincze Bálint kiállítása
Londonban
Nemzeti Vágta
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
támogatta a 2015-ös Nemzeti Vágta
kocsitolóversenyét.
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Térségi kitekintő
Dunakömlődi szüreti nap

Puttonyos Fesztivál

Fotó: Wollner Pál

Fotó: KPB Produkció - Brandt Tamás

Tizennyolcadik alkalommal tartották meg Dunakömlődön a szüreti napot szeptember
19-én. Lovasok és fogatosok menete töltötte meg élettel Dunakömlőd utcáit, a népes
társaság feldíszített járműveivel a faluháztól a présházsorig vonult, ahol szíves vendégszeretettel várták az érkezőket.

Három testvérváros, Kézdivásárhely,
Loviisa és Reichertshofen delegációja
is részt vett az eseményen, és megtapasztalhatta a vendégszeretet a szüreti
napon.
A Paksi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület, a dunakömlődi Félnótás Dalkör, valamint a Csámpai Country Road
Club jóvoltából a Szabadság úti fordulóban és a présházsoron is volt műsor.
Eközben a faluháznál maradtak sem
unatkoztak: ott további paksi és helyi
művészeti csoportok léptek színpadra: a
Roger Schilling Zenekar invitálója után a
Tűzvirág Táncegyüttes, aztán a dunaköm-

lődi óvodások, a paksi művészeti iskola
növendékei, a Tini Tüsik, a Vetővirág és
a Tekerős Barátok, a Szarkaláb Néptáncegyüttes és a Csillag Show Táncegyüttes.
A szervezők idén is meghirdették a
madárijesztő-készítő pályázatot, valamint keresték a szüret legfinomabb édes
és sós süteményét, illetve lekvárját. Madárijesztőt csak az óvodások készítettek,
a bábuk kedves díszei voltak a rendezvénynek. A sütemények versenyébe 15
édes, és ötféle sós finomságot neveztek.
A lekvárok mezőnye is igen színes volt,
összesen 34 kenyérre, süteménybe valót
kóstolt a zsűri. 
Wollner Pál

Felbátorodva a paksi Kávé-, Bor- és
Pálinkafesztivál sikerén, amikor az
Ocho Macho és a többi program négyezer látogatót vonzott, a szervezők úgy
döntöttek, hogy az idei Puttonyos Fesztiválon is meglepetéssel szolgálnak a
nagyközönségnek: szeptember 26-án
a Wellhello zenekar lépett fel a Fabro
Pincészet rendezvényén.

A fesztiválon kiemelt figyelmet
fordítottak a gasztronómiára és borokra. Idén a „megújult” tócsnik és
a borok voltak a középpontban, de
finomabbnál finomabb házi réteseket is kóstolhattak a résztvevők.
OrbánO

Megújult sóbarlang
Itt az ősz, az allergia és a megfázás időszaka, amelyek hatékony ellenszere lehet
a sóbarlang. Az „Együtt a Parlagfű ellen” Alapítvány megújult, gyermekbarát
sóbarlangja várja régi és új vendégeit, akik asztmás, allergiás, kruppos, megfázásos tüneteiket szeretnék enyhíteni, illetve immunrendszerüket erősíteni.
A gyerekek számára a játszósarokban sok minden más mellett mesekönyvek,
társasjátékok gondoskodnak a kikapcsolódásról a gyógyulás mellett. Lehetőség
van Bioptron lámpa használatára is.
További információ:
„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány • 7030 Paks, Gesztenyés utca 24.
Tel/Fax: 75/510-413 • e-mail: parlagfu@t-online.hu

Ürge mese a Balassa-kórházban
Vincze Bálint Ürge mese című albumának képeiből és verseiből nyílt kiállítás a
szekszárdi Balassa János-kórház folyosóján. Az atomerőmű tipográfusának és természetfotósának kiadványa a rágcsáló életét, az atomerőmű közvetlen természeti környezetét mutatja be: a halszemobjektívvel készített felvételeken szinte hason
csúszva, közvetlen közelről követhetjük nyomon az ürgék életét.
A kiállítás október 31-ig látható a kórház folyosóján, de a Paksi Atomerőmű támogatásának köszönhetően ezt követően is a kórházban marad, a gyermekosztály
falaira költözik majd.
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Erőműves híradások
Japánok Pakson
Szeptemberben 9 fős japán delegációt fogadtunk szakmai konzultációra. Ennyiből is szinte kitalálható: a sérült üzemanyag kezelésének tapasztalatai érdekelték őket.
Az IRID (International Research Institute
for Nuclear Decommissioning) nevű intézmény képviseletében jöttek. Nukleáris
létesítmények leszerelésével foglalkoznak,
természetesen kiemelten a Fukushima I.
blokkjaival. A két éve megalakult ernyőszervezetnek 18 tagja van: kutatóintézetek,
nagy atomenergetikai gyártók, atomerőműveket birtokló villamosenergia-társaságok és üzemanyaggyár. Az itt járt szakemberek szűkebb területen működnek:
munkájuk az üzemanyag-törmelék összegyűjtésére, tárolására és szállítására irányul, ők a „tokos csapat”. Voltak köztük
Hitachi-, Toshiba- és Mitsubishi-alkalmazottak is. Fukushimában ugyan nem ők,
hanem mások számolják majd fel a súlyos
üzemzavar következményeit, de az ő módszer- és eszközfejlesztő, előkészítő munkájuk alapján.
A paksi 2. blokki tisztítótartályban
2003-ban történt üzemanyag-sérülés
mértéke, súlyossága messze nem érte el a
2011-es japán földrengés és szökőár által
előidézett károkat (nálunk csak 30 kazetta

sérült, náluk több blokk reaktora, pihentetőmedencéje és épülete ment tönkre, sőt az
üzemanyag helyenként megolvadt). Mégis
a nálunk orosz partnerekkel közösen kimunkált, sikerre vitt technológia igen értékes információt jelent számukra. Nyár
közepén kaptunk tőlük egy érdekes felkérő
anyagot. Ebben először összefoglalták, mi
mindent tudnak a paksi esetről. Meglepően részletes, igényes, ábrákkal, hivatkozásokkal bőven ellátott műszaki anyag volt.
Sorolták benne szerte a világban a témáról
tartott korábbi előadásainkat, különféle
helyeken megjelent cikkeinket. Folytatva
rákérdeztek néhány, számukra nem elég
világos elemre, pontosításokat kértek.
Cégünk vezetésétől Szőke Larisza, a
Nukleáris Üzemanyag Osztály vezetője
kapott megbízást a konzultáció megszervezésére. Külön kihívás volt neki, hogy az
alkalmazott berendezések, szerszámok,
eljárások nem kizárólagos szellemi termékeink. Korábbi orosz partnereink, főként
a TVEL és a Sosny cég is részesei, tehát
velük is egyeztetni kellett, mit, milyen

mélységben osztunk meg a japánokkal.
Az atomerőmű nem kívánt ebből üzletet
csinálni, kizárólag a segítségnyújtás motiválta, és végül az orosz fél az előzetesen
megküldött előadásainkat maradéktalanul
elfogadta, és hozzájárult az információ átadásához.
„Történelmi helyen” találkoztunk: az
egykori helyreállítási majd tokozott üzemanyag projektek tárgyalójában. Bevezetésül három rövid IRID-előadás taglalta az
intézményt, projekteket, munkák állását
és kifutását. Mi felosztottuk a témaköröket. Sorrendben Cserháti András a kezdetekről, az előkészítésről és a tokozásról
tartott előadást, kiemelten foglalkozott a
tokok fejlesztésével, gyári tesztekkel, hidrogénkezeléssel. Szécsényi Zsoltot erre az
alkalomra visszahívtuk a Paks II-ből, ő a
nukleáris biztonságról és szubkritikusságról tartott ismertetőt. Nényei Árpád üzemanyag-beoldódást, vegyészeti és radioaktív
hulladékos kérdéseket tárgyalt. Szőke Larisza témái a hosszú távú megoldás kialakítása, a kiégett üzemanyag-viselkedés

kísérletei, a tokok kiszárítása és tömör lezárása, valamint az elszállítás előkészítése
voltak. Buránszky István nagyon szemléletesen mutatta be a szárítás, lezárás folyamatát. Kató Zoltán elmagyarázta a nukleáris anyagmérleg felállítását, ellenőrzését.
Az utolsó hetekben jött még egy kiegészítő
kérdéslista, amelyet Cserháti András válaszolt meg közel tízoldalas, illusztrált írásban, az előadásaink után elővettük ezt is.
A japánokat Charles Negin veterán
amerikai szakértő kísérte, aki még az
1979-es pennsylvaniai TMI-reaktorbaleset végleges jelentésének összeállításában
működött közre. A zárásnál a következő
szóval minősítette a Pakson végrehajtott
tízéves munkánkat, előadásainkat: „Amazing!” (elképesztő, bámulatos). A japánok
is nagyon elégedettek voltak, de visszafogottabban örültek. Udvariasan jelezték,
hogy most már teljesen átlátják, mit és
hogyan tettünk, és ez nagyon sokban fogja
segíteni őket a jövőben.

Cserháti András

A cégvezetés köszöntötte a Paksi Atomerőmű új munkatársait

Fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű jövőjének záloga a jól képzett és elkötelezett, magas színvonalú munkát végző szakembergárda

A hagyományoknak megfelelően az
Irodaépület II. emeleti tárgyalóhelyiségében köszöntötték a vállalat vezetői a
2015. január 1-jétől augusztus 31-ig próbaidejüket letöltött kollégákat. A szep
tember 30-án megtartott ünnepségen
Bognár Péter humán igazgató bevezetőjében kiemelte: a társaság vezetésének
célja e gesztus által is érzékeltetni az új
kollégákkal, hogy a cég számára fontos
értéket képviselnek, és a jövő zálogaként
tekintenek rájuk. Hamvas István vezérigazgató köszöntőjében az atomerőmű
hazánk életében betöltött stratégiai szerepét hangsúlyozta, mely az itt dolgozók
számára is kiváló lehetőséget biztosít,
hiszen a szakmai fejlődés, a kiváló munkakörnyezet és a biztos anyagi helyzet
mellett a hosszú távra történő tervezés
lehetőségét kínálja az itt dolgozó munkatársak számára. A szakmai kollektíva

összetartó és kiváló csapatot alkot, ezt
támasztják alá az évek során lebonyolított elégedettségfelmérések is, amelyek
a kollégák magas fokú elkötelezettségét
bizonyítják. A kollektívához való tartozás és az atomerőmű által biztosított
jövőkép a munkafeladatok magas színvonalon történő elvégzésével érhető el,
amely a legfontosabb elvárás a kollégák felé. A vezérigazgató sikereket és jó
egészséget kívánt ehhez a munkához .
Az érdekképviseletek nevében Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyettese
üdvözölte a résztvevőket. Rövid összefoglalójában a munkáltató és a szakszervezetek között meglévő jó kapcsolatot
és eredményes együttműködést emelte
ki. Elmondta, hogy a három szakszervezet taglétszáma a teljes munkavállalói
létszámhoz viszonyítva magasnak tekinthető, ugyanakkor továbbra is várják

az új tagok jelentkezését. A szakszervezetek nevében sok sikert és eredményes
munkavégzést kívánt az új belépő munkatársaknak. Az ünnepségen jelen lévő
kollégák emlékérmet kaptak.
Új belépő kollégák:
Az Üzemviteli Igazgatóságon:
Gelencsér Károly turbinagépész
Hepp Péter ügyeletes műszerész
Horváth Gábor elektrikus
Kovács Imre elektrikus
Pesti Viktor ügyeletes műszerész
Szakács Károly Péter folyékony
radioaktívhulladék-kezelő
Lukács Péter gépész
Szlovacsek Gábor elektrikus
A Műszaki Igazgatóságon:
Hecz Sylwia Gabriella berendezésmérnök
Horváth Márton reaktorfizikus

A Karbantartási Igazgatóságon:
Ékes Csongor villamos gépszerelő
Gergely László műszerész
Körmöczi Zsolt technológus mérnök
A Biztonsági Igazgatóságon:
Dr. Nagy József Attila humánbiztonsági
főszakértő
Szombathelyi Szilárd vezető fizikus
Tóth László minőségfelügyeleti mérnök
A Gazdasági Igazgatóságon:
Dési Ildikó gazdasági elemző
Hidegné Kövesdi Ilona gazdasági
szakértő
Kokas Zsolt logisztikai szakértő
Papp Olga logisztikai szakértő
A Humán Igazgatóságon:
Kurucsó Andrea humánpolitikai előadó
Payerné Kozma Éva HR-kontroller
Szabó Katinka humánpolitikai
munkatárs

Krausz Attila
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Húszéves a Tájékoztató és Látogatóközpont

A szervezeti egység jubileumára egykori vezetői, és azon munkatársak bemutatásával emlékezünk, akik már húsz éve is a kezdőcsapatot erősítették

Rósa Géza

Kováts Balázs

az egykori Tájékoztatási Iroda alapítója, vezetője
Fotók: Bodajki Ákos

1942-ben
született
Budapesten, az ELTE
Természettudományi
Karán szerzett matematika–fizika szakos
középiskolai tanári
oklevelet. Három év tanárkodás után a Fővárosi KÖJÁL Sugáregészségügyi Osztályán végzett
munka mellett atomerőmű-szakmérnöki végzettséget is szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Az akkor még beruházás alatt álló atomerőműbe 1979. február 1-jén került. Tíz évig vezette a Sugárvédelmi Osztályt, részt vett mind
a négy blokk üzembe helyezésében, a vállalati
sugárvédelmi kultúra kialakításában. Az ófalui
kudarc után többször elmondta feletteseinek,
hogy a lakossági kapcsolatok sokkal fontosabbak, amint azt addig hitték. Pónya József akkori
vezérigazgató végül felkérte, hogy alakítsa meg
a Tájékoztatási Irodát: 1989. szeptember 1-jén a
két osztállyal indult új részleg irodavezetője lett.
Az itt töltött három év során kezdetben az ismeretterjesztést vélte legfontosabbnak, ezért két
TV-sorozatot hozott tető alá – az első inkább az
atomerőműről szólt (a műsorvezető Kudlik Júlia
volt), a másik a sugárvédelem alapjait ismertette.
Igyekeztek a középiskolai fizikatanároknak segíteni a nukleáris ismeretek oktatásában.
Az idő múlásával fokozatosan felismerte, hogy
ez kevés. Nagyon fontos a környező települések
vezetőivel való kapcsolat, az ő megnyerésük.
Francia példa alapján javaslatot tett az akkori vezérigazgatónak az erőmű 10-12 km-es körzetében
lévő települések polgármesterei részvételével egy
társadalmi szervezet létrehozására. Több konzultáció után a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) létrehozása és ezen szervezettel való szerződés tűnt a legjobb megoldásnak.
A polgármestereknek tetszett, szóban meg is
egyeztek. A szerződés aláírása elhúzódott, végül
a szakítás előtti szinte utolsó pillanatban írta alá

dr. Petz Ernő vezérigazgató, és Rósa Géza az aláírást faxon küldte el a TEIT vezetőjének.
Saját munkájában a már említetteken túl emlékezetes Teller Ede professzor első paksi látogatásának előkészítése.
A Tájékoztatási Iroda vezetőjeként, majd felmentése után is sok fizikatanári ankéton szerepelt, így először Eötvös-plakettet vehetett át
Marx György akadémikustól. Az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat (ELFT) főtitkárhelyettesévé,
később főtitkárává választották. A társulat Prométheusz-díjával köszönték meg a fizikai gondolkodás terjesztésében végzett munkáját. Több
ciklusban volt az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának vezetőségi tagja, megkapta a sugárvédelmi emlékérmet. 2003-ban Céggyűrűt kapott.
Nyugdíjba vonulása után öt éven át oktatta
a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai
Karán a sugáregészségügy tárgyat. Az Országos
Atomenergia Hivatal megbízásából még mindig
végez sugárvédelmi ellenőrzéseket az ország legkülönbözőbb pontjain.
Három gyereke és (eddig) öt unokája van. Legidősebb unokája az ELTE Bölcsészettudományi
Kar harmadéves hallgatója, jelenleg Londonban
tanul ösztöndíjasként. Húga jogi egyetemre jár.
Már a legkisebb unokája is középiskolás, és reméli, hogy kisebbik fia is meg fogja ajándékozni
újabb unokákkal.
A család és a munka mellett dolgozgat a kertben, járja az országot és Európát. Hetente több
este az interneten bridzsezik, sokat olvas. A politikát még figyeli, de már évek óta nem vesz részt
benne. Drukkol az erőmű két új blokkja felépítésének, mert meggyőződése, hogy az atomerőművek felelős üzemeltetés mellett hozzájárulnak
a fenntartható gazdasági növekedéshez, környezetvédelmi szempontból előnyösek. A beruházás
a globális előnyök mellett fellendülést és biztos
jövőt hoz Paksnak és a környező településeknek.
Véleménye szerint a legfontosabb: a biztonság
mindenek előtt.

a Tájékoztató és Látogatóközpont első vezetője
1951-ben született Zalaegerszegen, de már 3 éves kora óta a
paksi dunai levegőt szívja. Itt végezte az általános és a középiskolát. Pályaválasztását segítette, hogy az érettségi évében,
1969-ben már elkezdődtek a földmunkák az atomerőmű
építkezésén. Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen
szerzett gépészmérnöki diplomát, majd később a Műegyetemen atomerőmű-szakmérnöki képesítést. Szisztematikusan készült az atomerőműves pályára, a várakozási idő
alatt a hazai járműprogram alkatrészeit gyártó üzem vezetője volt Faddon.
1977. április 1-jén nyert felvételt a Reaktor Osztályra a cég első blokkügyeleteseként.
Végigjárta az akkor lehetséges képzési fokozatokat. Mielőtt letette volna a záró jogosító
vizsgát, áthívták az akkor alakuló Nukleáris Főosztályra helyettes vezetőnek. Megbízást kapott az 1. és a 2. blokk tudományos indításvezető-helyettesi feladatainak ellátására is.
1985-ben váratlanul érte Pónya József vezérigazgató felkérése az ESZI létrehozására
szakközépiskolai és főiskolai képzéssel, amelyet 7 évig irányított. 1992-ben pályázati
úton nyerte el a Tájékoztatási Iroda vezetését, amelyből kinőtt a Tájékoztató és Látogatóközpont. 2004-től nyugdíjba vonulásáig (2013) az erőmű térségi kapcsolatrendszerét
építette és fejlesztette, beleértve a Paks II. kapcsolódását is.
A tájékoztató munkát jó alapokról kezdhette, mert elődje, Rósa Géza és kis csapata
már megküzdöttek a Tájékoztatási Iroda munkájának szükségességéért. Pályázata két
lényeges elemre épült, egyrészt a látogatóközpont létrehozására, másrészt pedig a tájékoztatási szervezet közvetlen vezérigazgatóhoz történő csatolására. Gyors előkészítő és
kivitelező munka után 1995-ben megnyitotta kapuit a látogatóközpont és az előtte lévő
szoborpark. Az akkori gondolatok időtállónak bizonyultak, mert 90%-ban ma is az eredeti megoldások töltik ki a teret. Mindemellett kialakították a tájékoztatás és a kommunikáció szervezeti és működési rendszerét, továbbá a jellegzetes rendezvényeket, amelyek némi modernizálással még ma is élnek. Utódai, Mittler István és dr. Kovács Antal
sok évig dolgoztak mellette, így a folyamatosság és a szemlélet megtartása biztosított.
Legmaradandóbb élménye az 1993-94-es év, amikor az elhasznált fűtőanyag oroszországi visszaszállítása ellehetetlenült. Napirendre került a paksi átmeneti tároló létesítése, ami óriási ellenállást generált a város és a térség részéről. Az a tájékoztatási
stratégia, amelyet megvalósítottak, néhány hónap múlva békét és megegyezést hozott
a térségbe.
Aktív nyugdíjasként ma is segít rendezni az erőmű térségi kapcsolatrendszerét, és
tagja több alapítvány, egyesület vezetőségének. Magát közvetlen és optimista embernek tartja. Mellette áll felesége, Marika, akivel 40 éve élvezik az élet szépségeit és gyűrik
le annak nehézségeit. Ő a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyetteseként ment
nyugdíjba. Lányuk, Éva, Budapesten él, és egy multicégnél dolgozik közgazdászként.
Gergely fiuk környezetvédelmi mérnök és energiatermelési szakmérnök, a Környezetvédelmi Osztály dolgozója. Felesége, Dóri, aki az ESZI tanára, 2 hónapja ajándékozta
meg a családot egy csöppséggel, Marcellel, aki a család szeme fénye.

Mittler István

volt kommunikációs igazgató
Pályájában nagy fordulatot jelentett,
amikor a Tájékoztató és Látogatóközpont akkori vezetője megkereste, hogy csatlakozzon az 1995 őszén
nyíló látogatóközpont csapatához.
István csoportkísérő-tárlatvezetőként kezdett itt dolgozni, majd rábízták a sajtófigyelést is. Abban az időben még faxon kapták az atomerőművel kapcsolatos
információkat, ám ebben a formában elég kezelhetetlen volt
az anyag, ezért javaslatára áttértek az elektronikus változatra.
Sok és érdekes feladatot adott számára ez az időszak, a Nyílt
és Családi Napok szervezése, a társadalmi kapcsolataik kiszélesítése. Főnöke, Kováts Balázs, betartva az Energetikai Szak-

Vincze Bálint
tipográfus

Szekszárdon született 1959-ben. Alkalmazott grafikusként végzett, így
került az atomerőműbe 1986-ban.
Számos tanfolyamon vett rész, és a
mai napig folyamatosan képzi magát, főleg a mai világban népszerű
online tanfolyamokon és gyakorlati

középiskola és Kollégiumban (ESZI) megfogalmazott elvét,
hogy: „Tanítsd az utódodat!”, 2003. február 1-jétől helyettesi
megbízást adott Istvánnak, ami együtt járt a szóvivői teendők
ellátásával is, és elvezetett igazgatói kinevezéséig.
Visszatekintve az elmúlt évtizedekre úgy gondolja, nagyon
sok olyan esemény és momentum van, amikre szívesen emlékszik vissza a vezetőként töltött időből. Olyan időpontban vette át a Tájékoztató és Látogatóközpontot, amikor már nagyon
aktuálissá váltak a felújítási munkák, hiszen a nyitás óta eltelt
egy évtized alatt sok minden erodálódott. Örült annak, hogy
sikerült támogatást és pénzt szereznie a felújításra, és 2009ben meg is nyitott az új kiállítótér. Szép és nehéz feladat volt
az Atomenergetikai Múzeum megvalósítása, amellyel bővítetúton, leginkább a természetfotózás kapcsán. Jelenlegi munkája gyakorlatilag kezdetektől fogva kötődik a PR-hoz, marketinghez és reklámhoz. Az 1986-ban megalakuló nyomdának
az első tagjai közé tartozott, majd átkerült az 1989-ben létrejött Tájékoztatási Irodához.
Amióta egységes arculata van az erőműnek, inkább annak
karbantartása, illetve felügyelete, a mindennapi feladatokba
tartozó grafikai munkák szerkesztése, tervezése a munkája.
Jövőbeni tervei elsősorban természetfotózáshoz kötődnek,
de kapcsolódnak a kommunikációshoz, szenvedélyét, a természetfotózást a cégvezetés régóta támogatja. Az atomerőmű

ték a tájékoztatási lehetőségeket. Nagy élmény volt számára a
2009-ben elindított interaktív tájékoztató kamion, mert ezzel közelebb kerültek a lakossághoz, hiszen olyanok is meglátogatták a mozgó kiállítást, akik talán soha nem jutnak el az
atomerőműbe. A kamion jelenleg is működik az MVM Paks
II. Zrt. üzemeltetésében. A felsorolt eredményeket egy összekovácsolódott csapattal sikerült elérnie, amely azt bizonyítja,
hogy a jó és hatékony tájékoztatás csapatmunka. Jelenleg az
MVM Paks II. Zrt. kommunikációs vezetőjeként célja továbbra is a sikeres kommunikáció, az új atomerőművi blokkok társadalmi elfogadtatása.
István két gyermek édesapja. Lánya, Dorottya Budapesten
tanul nemzetközi gazdálkodás szakon. Fia, István negyedikes gimnazista, a jelenlegi tervek szerint műszaki területen
folytatja tanulmányait. Szabadidejét szívesen tölti barátokkal.
Szeret kirándulni, horgászni, bár idén eddig csak kétszer jutott
le a vízhez.
gondozásában három albuma is megjelent. A természet atomerőmű körüli arcainak fotókon történő bemutatásán keresztül megvalósuló kommunikáció mára nemzetközi szinten is
elfogadottá, a vizuális üzenetek egyik legjobb „élharcosává”
vált. Igyekszik az ötleteit megvalósítani, ami nagyon sok időt
elvesz, elsősorban a családtól.
A család mellett fontos az egészség. Bálint úgy gondolja,
hogy kell, hogy az ember élvezze és szeresse, amit csinál, akár
a munkájáról, akár a szabadidejéről van szó.
OrbánO
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Beregnyei Miklós
üzemtörténész

Ibrányban született, 1944. augusztus 17-én, középiskolai tanulmányait
a tokaji Tokaji Ferenc
Általános
Gimnáziumban fejezte be, majd Szentendrén,
a Műszaki Katonai Főiskola út-, vasútépítő
szakán szerezett üzemmérnöki diplomát.
Paksra 1976 augusztusában került az atomerőművet építő műszaki zászlóaljhoz, kulturális instruktori beosztásba. Feladatai közé
tartozott az általános iskolai oktatás és a kulturális szabadidő szervezése. Amíg a Munkás
Művelődési Központ (MMK) nem nyílt meg, a
katonákat Budapestre vitték színházba, majd
az MMK megnyitása után a Népszínház tár-

sulata rendszeresen jött Paksra. Ugyanis előírás volt, hogy a katonát évente két alkalommal színházba kellett vinni.
Aztán jöttek a váltások, volt Paks város
polgárvédelmi törzsparancsnoka őrnagyi
rendfokozatban, majd 26 év szolgálati viszony után kérte a nyugállományba helyezését. 1989-ben alapító főszerkesztője lett a
Paksi Hírnöknek. A városi újság szerkesztőségi ülésein került kapcsolatba Rósa Gézával,
az 1989-ben létrehozott Tájékoztatási Iroda
vezetőjével. A rendszerváltás évében kérte
főszerkesztői felmentését, és 1991-ben a Tájékoztatási Iroda munkatársa lett.
Volt időszak – egy teljes évtized –, amikor
három feladatköre is volt. Főszerkesztője volt
az Atomerőmű újságnak, szervezte az Üzem-

Németh Irén

történeti Gyűjteményt, és a vállalati fotózás
is a tisztje volt. 2009-ben kérte felmentését
az Atomerőmű újság éléről, mert nagyon
komolyra fordult a múzeum ügye. Ki kellett
dolgozni a múzeumfejlesztési programot,
amelyhez szabad kezet kapott, és teljes támogatást Mittler István igazgatótól. Munkássága csúcspontjának nevezi a múzeum 2012-es
megnyitását és az elnyert országos szakmúzeumi minősítést.
Szép volt számára az eltelt 20 év. Szép emlékei vannak a TLK létrejöttéről, majd a tíz
évvel későbbi felújításáról. Nagy élmény volt
számára a Kováts Balázs által irányított társadalmi társulások létrejötte, a különböző lakossági összejövetelek. Maradandó élménye a
Bátaapátiban megvalósult hulladéktárolóval
kapcsolatos lakossági összejövetelek hangulata és a lakossági hangulatváltozások tapasztalása. Szép emlék, hogy kilenc vezérigazgatót

1992-ben a Kováts Balázs irodavezető által hirdetett pénzügyi
és reklámelőadói munkakört a Tájékoztatási Irodán, majd
1995-ben az újonnan alakult Tájékoztató és Látogatóközpont
gazdasági elemző
keretein belül folytatódott ez a tevékenység.
Feladatai a 23 év alatt rendkívül változatosak voltak: a rekBorsod megyében, Sajószögeden
született. Miskolcon orosz tagoza- lám, a szponzoráció, a támogatás, a szóróanyagok és üzleti
tos gimnazista volt, középiskolai ajándékok beszerzése, a tárgyi eszközök nyilvántartása, beéveiről mindmáig kellemes emlé- szerzése, céges ünnepségek szervezése, műsorvezetői teendők.
keket őriz. Érettségi után a Tiszai Azóta sokat változott a TLK tevékenységi köre, megsokasodolgorErőműnél
műszaki
adatfeld tak a feladatok. Jelenleg elsősorban a személyi jellegű költséként kezdett dolgozni, munka mellett folytatta tanulmányait. gek kezelésével foglalkozik azok minden vonzatával.
Úgy érzi, az elmúlt 23 év alatt minden tőle telhetőt megtett a
1981-ben került a Paksi Atomerőmű Vállalat Karbantartási
Osztályára, majd rövid ideig a VEGYÉPSZER Paksi Kiren- rábízott feladatok ellátása terén, a cél az utód számára az ismedeltségén is dolgozott. A beruházás befejeztével újra atomerő- retek átadása lesz. Nagyon sok szép emléke van: kiemelkedő az
műves dolgozó lett, a Pénzügyi és Árosztályon a szerződések első sajtótájékoztató Dunaszentbenedeken az 1990-es évek eleárszaki szempontból történő felülvizsgálatát végezte. A BME jén, amikor az atomerőművel szembeni ellenszenvet sikerült
Továbbképző Intézetében elvégzett marketing-szaktanfolyam hiteles tájékoztatással leküzdeni. Jelentős esemény volt számáután jobban kezdte érdekelni a marketing, a PR. Megpályázta ra az is, amikor megkapta a Céggyűrű kitüntetést.

Varga József
önálló mérnök

Egy borsodi bányászfaluban, Kurityánban született
1957-ben. 1975-ben
végzett Miskolcon,
a Bláthy Ottó Erős
áramú Szakközépiskolában. Előfelvételes katonaság várt rá, majd 1979-ben végzett a Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Vegyipari
Automatizálási Főiskolai Karán, gyárszerelő
üzemmérnökként. Később Debrecenben környezettechnológiai szakmérnöki képesítést
szerzett.
Az 1995 nyarán, pályázaton megnyert
TLK-s beosztásába csak 1996 áprilisában kerülhetett, mivel még volt tennivaló az üzem-

vitelen is. A diploma megszerzése után azonnal itt kezdett 1979-ben. Másokkal együtt a
Gyár- és Gépszerelő Vállalat (GYGV) ösztöndíjasa volt, így választhattak az országban
folyó jelentős beruházások helyszínei között.
Sokuknál a paksi beruházás lett a végállomás.
1981 tavaszán került át a PAV-hoz, üzemviteli
és üzemellenőrzési tevékenységgel foglalkozott a Tájékoztató és Látogatóközponttal
(TLK) kapcsolatos munkái előtt. Leginkább
arra a szabadságra emlékszik szívesen, ami
az első éveket jellemezte. Igyekeztek a legjobbat kihozni magukból, hogy a lakossági és a
szakmai tájékoztatást a legmagasabb szinten
végezzék. Manapság szinte minden 2-3-4 betűs szakmai csapatba benevezi a TLK vezetése

Baracskai Erika

önálló tájékoztatási munkatárs
Pakson született,
gyermekkorát
is
itt töltötte, a Paksi
Bezerédj Általános
Iskolában tanult,
majd a helyi Vak
Bottyán Gimnáziumba iratkozott be. A pályaválasztáskor figyelmét az idegenforgalomra helyezte. Így történt, hogy a fővárosba költözött
arra az időre, amíg a felsőfokú tanulmányait
elvégezte. Idegenforgalmi közgazdászképzésen vett részt. A főiskolai évek alatt izgalmas
és élményszámba menő szakmai gyakorlatot

tölthetett el, hiszen a MALÉV-nál volt légiutas-kísérő.
Ezt követően – visszatérve szülővárosába
– egy paksi utazási irodában helyezkedett el,
ügyintézői munkakörben.
Számára az atomerőműves pályafutás 1995
nyarától datálódik. Abban az időben munkatársakat kerestek – meséli – az ugyanezen év
szeptemberében megnyíló látogatóközpontba.
Felvételije sikeres volt, így munkába állhatott. Erika a TLK kezdő csapatának tagja lett.
Az ATOMIX Kft. állományába került.

szolgálhatott, és ezt az időszakot végigfotózhatta, ezzel megalapítva a múzeum fotótárát.
Örül annak, hogy 1992-től szerkesztheti az
erőmű évkönyveit, és különleges élmény az
általa írt több mint tíz kötet könyv, amelyek
megjelenését az atomerőmű biztosította.
Mit tart az életében a legfontosabbnak?
Azt, hogy a volt gimnáziumi osztálytársa,
Éles Ilona a felesége lett, és lassan készülnek
az 50 éves házassági évfordulóra. Büszke a három gyerekükre és a négy unokára.
Az atomerőműtől 2006-ban ment nyugdíjba, azóta vállalkozóként tevékenykedik.
A nagy mű elkészült, az Atomenergetikai
Múzeum működik, a múzeumi csapat összekovácsolódott. Talán még egy évet kutatgat,
és segíti tanácsaival és tapasztalataival a kollégákat.

Orbán Ottilia

Megemlítette első TLK-s vezetőjét, Kováts Balázst, akitől
lehetőséget és bizalmat kapott. Lehetőséget az ünnepségek
szervezésére, konferálására, és bizalmat a munkakör önálló
kialakítására.
Időközben változott a vezetés, a kollégák, maga a központ is.
Az új vezetők is és az új kollégák is hoztak nagyon jó ötleteket a
látogatásszervezés terén, amit több-kevesebb sikerrel sikerült
megvalósítani. Elmondható, hogy minden változás az erőmű
hírnevének öregbítésére szolgált.
Irén egyedül él, két felnőtt lánya van. Unokái 10, 7 és 3 évesek, a legkisebb 10 hónapos. A nagyok már iskolások, példás
tanulók, jól sportolnak, zenélnek, szeretik az állatokat. Nagyon szereti az unokáit, igyekszik minél több időt velük tölteni. Szabadidejében sokat olvas, zenét hallgat, kerékpározik, az
ASE Túraszakosztály tagjaként rendszeresen vesz részt szervezett túrákon.
GYNYP

(ABÜ, IBIR, MNTR, BK, TM Team stb.), úgyhogy volt és van munkája bőven. Állandóan
figyeli az erőmű üzemeltetési, biztonsági és
műszaki eseményeit, a kapcsolódó fejlesztéseket. Jár rendezvényekre, konferenciákra
előadóként és hallgatóként is, igyekszik gyarapítani ismereteit. Feladata a kapcsolattartás
hazai és külföldi intézményekkel, fórumokkal, erőművekkel. Számos előkészítő vagy
végleges anyagot gyárt a TLK vezetése felé,
bírál és lektorál különböző jelentéseket, értékeléseket. Munkája elismeréseként 1984-ben
a 2. blokk indítási munkáiban való részvételért vezérigazgatói dicséretben részesült,
2012-ben az Országos Atomenergetikai Hivatal (OAH) Nukleáris Újságíró Akadémiai
oklevéllel jutalmazta, és 2014-ben Nívódíjat
kapott.
Józsi úgy gondolja, a távoli célok már közel vannak számára, jövőre szeretne korhatár

előtti ellátásban részesülni. Addig is folytatni szeretné azt a jó együttműködést, amit a
segítőkész társszervezetekkel sikerült kialakítania. Célja, hogy szolgálja az erőmű minél
jobb elfogadottságára irányuló tevékenységét,
megismertesse a lakossággal és a szakmai körökkel a nukleáris technológia legfontosabb
alapelemeit.
Józsi felesége az Anyagvizsgálati Osztály
dolgozója, két fiuk már önálló utakon jár.
A legnagyobb öröm számára, hogy pályájuk sikeres, és a számukra legjobban tetsző
munkát végezhetik. Hobbija és elfoglaltsága
a minőségi zene hallgatása, olvasás, utazás,
művészeti kiállítások látogatása, biciklizés és
túrázás. Életében mindig fontos volt tanulni
és tapasztalni, majd megosztani másokkal a
leszűrhető eredményeket.
OrbánO

A kezdeti időszakban, 1999-ig hosztesz volt,
fogadta az érkező látogatókat, illetve csoportoknak tartott tárlatvezetést a kiállítótérben.
Kisfia, Benjámin 1999 májusában született,
így egy időre búcsút vett az erőműtől. A gyes
lejártát követően családi vállalkozásban dolgozott, egészen 2007-ig. Ekkor azonban kapott
egy olyan lehetőséget a látogatóközpontba való
visszatérésre, amelynek nem tudott ellenállni.
Az új feladatok a gazdasági területen kihívást jelentettek számára. Eleinte a gazdasági
terület minden feladatát igyekezett megtanulni
és elvégezni. Az idő múlásával egyre szerteágazóbbá vált a tevékenység, így az egyes szakterületek munkáját átszervezték.
Jelenleg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
társadalmi felelősségvállalási tevékenységével,

illetve ezen belül a támogatással és adományozással kapcsolatos feladatokat végzi, napi
munkája a támogatandó szervezetekkel való
kapcsolatfelvételtől kezdve, az engedélyeztetésen és a szerződéskötés folyamatában való részvételen át, az adatszolgáltatásokig, tervezésig
mindent felölel. Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. állományába 2010-ben került.
Erika családja paksi származású, szülei is
itt élnek a mai napig. Fia, aki már 16 éves, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 10.
évfolyamos, gépész szakos tanulója.
Szabadidejükben, ha tehetik, szívesen utazgatnak belföldön és külföldön is, autóval vagy
motorral. Kedvenc és egyben megunhatatlan
úti céljuk Ausztria.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Családi Nap
A tradíciónak számító Családi Napon várta munkavállalóit és családtagjaikat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
szeptemberben. Az esemény célja, hogy a hozzátartozók közelebbről megismerjék családtagjaik munkahelyét, ezért az érdeklődők üzemlátogatáson kaphattak
részletes szakmai tájékoztatást. A szakképzett csoportkísérő kollégák folyamatosan vezették körbe az érdeklődőket üzemi területen – ezekre a túrákra kisvonattal,
gyalogosan, vagy kerékpárral lehetett jelentkezni.
A szakmai bemutatkozás mellett családbarát munkahelyként a vállalat mindig is nagy hangsúlyt fektetett
közösségépítő rendezvények megvalósítására, így fontos cél az ilyen eseményeken a munkatársi kapcsolatok
ápolása és erősítése is. A kötetlen beszélgetések mellett a gyermekeknek számtalan szórakoztató sport- és
élményprogram nyújtott kikapcsolódást. A legnépszerűbbek között voltak az ugrálóvárak, lufihajtogató
bohócok, valamint a közkedvelt habparti, amelyet a
tűzoltóság munkatársai biztosítottak. A közös ebédet a
TNT koncertje zárta. A rendezvényen összesen 1800 fő
vett részt.

Sipos-Szabó Csilla
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Fotók: Bodajki Ákos

Fácánkert, Homokmégy, Drágszél és Öregcsertő a Nyílt Napon
A Nyílt Nap célja, hogy az erőmű színvonalas bemutatásával a környező települések lakói közelebbről megismerjék a létesítményt, tájékozódjanak és reális, naprakész ismereteket szerezzenek az atomenergetikáról.
A szakmai program keretében üzemlátogatáson vettek
részt a vendégek, továbbá megtekintették a Tájékoztató
és Látogatóközpontot. Ez alkalommal 4 település lakói
– Fácánkert, Homokmégy, Drágszél és Öregcsertő – vendégeskedtek az erőműben, fiatalok és idősek egyaránt.
A szakmai túrán kisvonattal mentek körbe a felnőtt jelentkezők, mások horgászversenyen vettek részt. Ez idő
alatt a gyerekek számára különböző alkotóprogramokkal
és játékokkal készültek a szervezők a Kishegyi Úti Tagóvoda szakképzett óvodapedagógusainak segítségével.
Az üzemlátogatást közös ebéd követte a Kondor-tó melletti területen. Desszertként hatalmas tortát vágtak fel a
települések polgármesterei közösen. A vidám hangulatról a Csillagshow táncegyüttes táncbemutatója gondoskodott, majd a Desperado együttes koncertje szórakoztatta a közönséget.

Sipos-Szabó Csilla

Fotók: Bodajki Ákos

Nyugdíjasnap az erőműben
Immár harmadik alkalommal várta a körülbelül nyolcszáz nyugdíjasát
az atomerőmű a Tájékoztató és Látogatóközpont előtt szeptember 11én. Nagy örömmel, vidám izgatottsággal gyülekeztek a nyugdíjasok,
akik kisvonattal végigjárhatták az erőmű üzemi területét, ahol a változásokat is megtapasztalhatták, és megtekintették az Atomenergetikai
Múzeumot is. Lehetőség volt az egymással való találkozásra, az aktív,
dolgos időszak emlékeinek felidézésére, rég nem látott munkatársakkal való beszélgetésre.
Az erőmű vezetői tájékoztatást adtak az elmúlt időszak fontos eseményeiről. Hamvas István vezérigazgató és Bognár Péter humán igazgató vállalta
fel ezt a feladatot. A megrendezett fórumon Süli János polgármester is válaszolt a felmerült kérdésekre. Az elmúlt évek sikerei közül legfontosabbként emelte ki Hamvas István azt, hogy az 1. és 2. blokkra megkapták a továbbüzemeltetési engedélyt, így újabb húsz évig biztosít megélhetést az
erőmű a térségben élőknek. A jövőt illetően fontos az új blokkok építése.
– Büszkén mondjuk, hogy a mi gyerekünk, mi vittük a Teller projektet
a parlament elé – fogalmazott a vezérigazgató. Azt mondta, az építésre
létrehozott projekttársaság velük szorosan együttműködve végzi a munkáját, építve arra a szaktudásra, ami az atomerőműben felhalmozódott.
Emlékeztetett arra, hogy Lázár János miniszter Pakson jártakor megerősítette, hogy a Paksi Atomerőmű lesz az üzemeltetője az új blokkoknak.
A fehér asztal melletti beszélgetések után Korda György és Balázs Klári
műsorával ért véget a sikeres rendezvény.
Wollner Pál
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A meglévő tudás jövőnk egyik záloga
Tudásmenedzsment-program a Paksi Atomerőműben
A tudás hatalom – mondja a közmondás, ami hatványozottan igaz az atomenergetika világában. Az évtizedek során egy szervezetnél felhalmozott tudás
megőrzése, rendszerezése, a közösség tagjai – és adott esetben a szakma – számára történő elérhetővé tétele, egyszóval menedzselése kiemelten fontos a
tudásalapú társadalom korában, amikor a fejlődés legfontosabb pillére maga a szervezet tagjai által birtokolt tudás. E fontos tény tudatában döntött úgy
társaságunk vezetése 2013-ban, hogy stratégiai szinten is kiemelten kezeli a szervezeti tudás kezelését, és megkezdi a Paksi Atomerőmű tudásmenedzsment-rendszerének kialakítását.
A cél érdekében megalakult a Tudásmenedzsment (TM) Team, amelybe az egyes igazgatóságok delegáltak
tagokat, a csoport munkáját pedig
Kiss István oktatási főosztályvezető
irányította. A munkát külső tanácsadó is segítette. A team egy korábbi
tudásmenedzsment-érettség vizsgálat
eredményeire, valamint a különböző
hatósági és nemzetközi ellenőrzések
ajánlásaira támaszkodva kezdte meg
a munkát. A cél az első fázisban a kialakítandó tudásmenedzsment-rendszer létrehozása volt. Az eddigi munka
során meghatározták az atomerőmű

szempontjából lényeges tudást rögzítő
tudástérképek elkészítése. A munkacsoport ezen felül foglalkozott további, tudásgazdálkodást segítő eszközök
fejlesztésével, kidolgozásával is, amelyek közül kiemelhető a Tudásportál
tartalmi átalakítása, fejlesztése, bővítése. A team munkája a stratégiai akció zárásával befejeződik ugyan, de a
cégvezetés által jóváhagyottan önálló
felelőse lesz a TM-rendszer irányításának, koordinációjának, akinek munkáját a továbbiakban is az igazgatóságok
által delegált felelősök segítik. A rövid
távú feladatok között szerepel többek

tudásmenedzsment-rendszerének fő
elemeit és eszközeit, megtörtént a Tudásmenedzsment Szabályzat tervezetének elkészítése, a szervezetek, valamint
az egyes folyamatok tudásleltárainak
összeállítása, és elkészült az intraneten
elérhető Nukleáris Szakkifejezés- és
Rövidítéstár.
Kísérleti programok keretében
megkezdődött az atomerőmű üzemideje alatt végzett fontosabb átalakítások, projektek, rekonstrukciók
tudáshagyatékának felmérése és a
technológia fő komponenseihez kapcsolódó, az atomerőmű üzemeltetése

között a társasági TM operatív működési tervének kialakítása, a tudásvesztés kockázatát csökkentő eljárások
kidolgozása (tudásmentés), a TM-szabályzat társasági egyeztetése, szakmai
nap szervezése, valamint a szervezeti
tudásmenedzsment mutatószámrendszerének véglegesítése és bevezetése.
Fontos célkitűzés továbbá a tudásmenedzsment fogalmának és szerepének
szervezeti kultúrában történő meghonosítása, a kollégák figyelmének felhívása a rendelkezésre álló tudás megfelelő kezelésének fontosságára.

Krausz Attila

Munkatársaink szabadidőben
Szenvedélye a szappan
Mosolygósan, vidáman fogad, az interjú miatt találkozunk először, de zökkenőmentesen elbeszélgetünk. Neki is és nekem is (a Munkatársaink szabadidőben c. rovatban) ez az első interjúnk.

Fotó: Bodajki Ákos

össze a hozzávalókat,
ahol az arányok is fontosak. A zsírokon és olajokon kívül lúgosításra is
szükség van, és ez nem
veszélytelen. Csak megfelelő védőeszközökkel
lehet elvégezni. azok nélkül könnyen megsérülhetünk. Aminek sosem
tudok ellenállni azok az
öntőformák, már több
mint hatvan szebbnél
szebb formám van.
– Milyen szappanokat készítesz?
– A kedvencem a
kecsketejes, de emellett holttengeri iszaposat, fahéjasat, mézeset, shea vajasat, kakaóvajasat. Az allergiám miatt tartósítószer-mentesek, és csak természetes színezőanyagot tartalmaznak, például
fahéjat, kurkumát, kakaót, ásványi színezéket.
– Milyen hamar készül el egy szappan?
– Az alapanyagok összekeverése, elszappanosítása, formába öntése, esetleg színezése után egy
egész napot kell várni, mire a formából kivehető.
Ezután felkerül a szekrény tetejére, ahol még 4-6
hetet várakozik, amíg eltávozik belőle a maradék
nedvesség, és utána lehet használni.
– Mi a legjobb a szappankészítésben?
– Már kozmetikustanulóként is szerettem krémeket készíteni, és itt is kevergethetek, öntögethetek. Talán az a legjobb benne, hogy a saját kezem
munkája, és a szívemet is beleteszem.

– A szappankészítés a kozmetikus végzettségtől
nem áll olyan mesze, de pontosan miért is kezdtél
hozzá?
– Nem sokkal előtte derült ki, hogy allergiám
van. Nem tudtuk pontosan, hogy mire vagyok allergiás, de nagyon erős tüneteim voltak. Teljesen
bedagadt a szemem és az arcom. Néhány hónap
alatt derült ki, hogy illatallergiám van. Nem használhatok semmilyen parfümöt. Ekkor kezdtem el
a természetes anyagok felé fordulni, és próbáltam
számomra is megfelelő szappant készíteni. A mostani munkám mellett jó hobbinak bizonyult, a
kreativitásomat is ki tudom élni benne.
– Hogyan ismerted meg a fortélyokat, és mennyire eszközigényes szappant készíteni?
– Az interneten kezdtem el utánajárni az alapvető tudnivalóknak, amely nem egyszerű, sok időt
töltöttem ezzel. Kész szappanalapanyagokat lehet
hobbiboltokban vásárolni, de én magam állítom



Susán Janka

Névjegy
Név: Hüffner Erika
Hobbi: szappankészítés
Sport: lovaglás
Munka: szekunder köri öltözőügyeletes az Atomix
Kft.-nél
Végzettségek: kozmetikus, műszaki oktató – kozmetikus és fodrász szakirány, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem mesterképzésén katasztrófavédelmi igazgatás szak (amihez a nyelvvizsgája még hiányzik)
Családi állapota: kapcsolatban
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
A Vegyészeti Előkészítési Osztály analitikus laboránsa, Illés Rozália emlékezik vissza rovatunkban, akinek a munkáját az idei évben Céggyűrűvel is elismerték. Olyan momentumokat elevenített fel, amelyek már csak a „régiek” emlékezetében élnek. Igazi, régi motoros, azok közé tartozik, akik szakmai
pályafutásukat atomerőművesként kezdték.
– Jó érzés volt, hogy részese lehettem egy atomerőmű megépítésének,
üzembe helyezésének és működtetésének, amit előttünk még senki nem
csinált Magyarországon. A sajátunknak éreztük az erőművet. Az adott
feladatok és a
problémák megoldásában segítettük egymást. Ha
arra volt szükség,
zónatérképet rajzoltam vagy titkárnői feladatot
láttam el. Sokféle
munkába beletanultam. Összedolgoztunk,
és
nem volt lényeges,
hogy ki, melyik
osztályon dolgozik. Addig, amíg épültek az EÜ-épületben a radiokémiai labor helységei,
dolgoztam a Környezet-ellenőrző
Laboratórium üzembe helyezésén és
az anyagvizsgáló laborban. Az irodaépület 5. emeleti irodájában rendeztük
be az első laborunkat, ahol már tudtunk pár vízkémiai paramétert mérni.
Az igazi nagy feladat a saját Radiokémiai Laboratóriumunk berendezése és a készülékek üzembe helyezése,

valamint a mérési módszerek kidolgozása volt. Szerettem ezt az időszakot.
Az új feladatok sokasága folyamatos
kihívást jelentett. Az 1. blokk indításával új fejezet kezdődött az erőműves
életemben. Először az aktivitásmérés-

Fotó: Bodajki Ákos

– 1979. december 1-jén kezdtem
dolgozni a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Már a vegyipari szakközépiskola
elvégzése után az atomerőmű Radiokémiai Laboratóriumában szerettem
volna dolgozni, csak akkor még ez a
laboratórium nem létezett. Így jó paksi módjára addig a Paksi Konzervgyárban dolgoztam 2 évet a minőség-ellenőrző laboratóriumban. Nagyon
örültem, amikor felvételre hívtak az
erőműbe, ahol a Radiokémiai Laboratórium vegyésztechnikusaként kezdtem meg a munkát. Az irodaház 5.
emeletén a fizikusokkal közös irodában dolgoztam, mert még nem épültek meg a laborok. Az irodában nem
volt mindig elég szék, ezért sokat jártunk ki az építkezésre. Nagyon érdekes volt, hogy végignézhettem, ahogy
felépül a munkahelyem, láthattam,
ahogy helyére kerültek a hatalmas
berendezések és összeálltak a technológiai rendszerek szintről szintre. Így
gyorsabban megtanultuk a technológiát, és nagy helyismeretre tettünk
szert. Erre az időszakra a tanulás volt
a jellemző, és a felkészülés az üzembehelyezési időszakra.
– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt
dolgozni ebben az időszakban?

sel foglalkozó csoport, majd az analitikai mérésekkel foglalkozó csoport
tagja lettem, ahol jelenleg is végzem a
műszeres méréseket.
– Volt-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív szempontból – különösen
emlékezetes esemény?
– Szívesen emlékszem az 1. blokk
üzembehelyezési időszakára. Amikor
reggel bementünk dolgozni, és nem
tudtuk, hogy mikor végzünk az adott

rendszer mosatásával, vagy milyen
új problémával kell megküzdenünk,
és mikor mehetünk haza. Volt, hogy
egész nap és éjszaka is dolgoztunk,
hogy a kitűzött időre elvégezzük az
adott rendszer tisztítását. Ilyenkor az
is előfordult, hogy az akkori főnökünk
és az üzembe helyező kollégák láttak
el bennünket enni- és innivalóval, és
intézték az egyéb szervezési feladatainkat, hogy mi folyamatosan tudjuk
végezni a méréseinket. Eredményes
csapatmunka volt.
– Bizton állíthatom, hogy amióta
ismerlek, tudom, hogy milyen fontos
számodra a család. Mesélnél róla? Ha
van egy kis szabadidőd, mivel töltöd?
– Igazi öröm a családunkban a
négy unoka. A velük töltött idő minden pillanatát nagyon élvezem. Frissen tartják az embert fizikailag és
szellemileg is. A családon kívül szívesen szervezek közös programot a
barátnőimmel, legyen az színház,
kiállítás vagy új gasztronómiai élmények szerzése kávézóban, étteremben
és közös sütések alkalmával. A jelen
helyzetben számomra a legfontosabb,
hogy a szeretteimet biztonságban tudjam és boldognak lássam.


Orbán Ottilia

Fiataljaink

Tamás Ózdon születtet 1989-ben, általános és középiskolai éveit is itt töltötte. Az érettségi vizsgát az
ózdi Bolyai Farkas Szakképző Iskolában tette le, ezt
követően ipari informatikai technikus végzettséget
is itt szerzett.
A középiskola után Ózdon egy autóalkatrész-ös�szeszerelő üzemben helyezkedett el. 2012 márciusában az MVM ERBE Zrt. révén vállalkozóként
lehetősége adódott szakértői munkakörben elhelyezkedni, és a Paksi Atomerőmű Gépész Műszaki
Osztályánál (GMO) dolgozni. Ekkoriban feladata a
gépkönyvek, munkautasítások és egyéb műszaki
dokumentációk rendszerezése, digitalizálása, archi
válása volt. A közeg nem volt számára teljesen ismeretlen, mivel keresztszülei már hosszú ideje az
erőműben dolgoztak műszaki területen, édesapja
pedig a Gépész Szerviz Osztály minőségellenőreként végezte munkáját. Ők nagyon sok erőt és segítséget nyújtottak az erőműves közegbe történő
beilleszkedésben.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. állományába 2014 októberében vették fel, a GMO Reaktor

Csoportjánál helyezkedett el berendezéstechnikusként. Jelen munkakörében legfontosabb feladata a betanulás és az ezzel járó feladatok teljesítése. Tamás számára folyamatos kihívásokat
tartogat ez a munka, feladatai közé tartozik a
reaktor-karbantartás műszaki hátterének biztosítá-
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Bemutatjuk Tóth Tamást, a Gépész Műszaki Osztály berendezéstechnikusát.

sa, karbantartási dokumentációk elkészítése, ezek
felülvizsgálata (
KISUM-munkaprogramok, karbantartási utasítások), mérések elvégzése és ezek kiértékelése (főosztósík-vízszintesség, FB-hézagmérések).

Szintén feladatot jelent a mentori programokban
és az oktatásokon való részvétel, munkaköre betöltéséhez az épületgépész-technikusi vizsgát is
le kellett tennie. Elmondása szerint a Reaktor Csoportba történő beilleszkedése zökkenőmentes volt.
Jó viszonyt ápol a kollégákkal, bármilyen kérdéssel,
problémával fordulhat hozzájuk, mindig készségesek, segítőkészek. A társaság összetartó, rendszeresen kap meghívást kollégáitól esküvői vagy más
családi eseményeken, ünnepeken történő részvételre. Kiváló az együttműködés a társszervezeteknél dolgozó kollégákkal is, úgy érzi, a megfelelő
kommunikáció és a jó kapcsolattartás feltétele a
gyakorlati tudás elmélyítésének. Meglátása szerint
a szakmai fejlődés szempontjából szintén nélkülözhetetlen további tanulmányok folytatása, tervei között szerepel középszintű angol nyelvvizsga
megszerzése és egyetemi végzettség szerzése gépészmérnöki szakterületen.
Tamás szüleivel él, a család jelenleg dunaszentgyörgyi otthonuk felújításán, szépítésén dolgozik. Szabadidejének jelentős részét a családjával és
barátnőjével tölti, kedvesével szívesen járják az országot, szeretnek túrázni, céljuk minél több helyre
eljutni és emlékekkel gazdagodni.
Krausz Attila
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ESZI-s hírek
Gólyatábor
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) gólyatáborában augusztus
25–26-án tartották meg az első osztályfőnöki órát. A kétnapos rendezvényen 130
diák vett részt. A tábor megnyitóján Szabó
Béla igazgató köszöntötte a 9. évfolyamos tanulókat. A szervezők a két nap programját
úgy állították össze, hogy osztályszintű közösséget hozzanak létre. Az volt a cél, hogy
megismerjék egymást a diákok, az iskolát,
az iskola céljait, terveit, értékrendjét és természetesen az osztályfőnököket. A tábor során a tanulók ellátogattak az atomerőműbe,
majd részt vettek egy várostörténeti túrán is.
Zárásként a diákok előadtak egy zenés műsort a szülőknek, ami az előző napok eseményeiről szólt.
Az ESZI tanévnyitó ünnepségére augusztus 31-én a sportcsarnokban került sor.
Az ünnepi megnyitó után a kollégiumban a
vidéki diákok szüleinek Vajda Tibor kollégiumvezető tartott általános tájékoztatót a
kollégiumi nevelőtestület részvételével.

Nyugdíjpénztári hírek
Újítások az ügyfélportálon

Gólyabál
Az ESZI sportcsarnokában szeptember 25-én
rendezték a gólyabált. Az eseményt megelőzően
a kilencedikesek szülei számára szülői értekezletet tartottak, ahol lehetőség nyílt arra, hogy
tájékoztatást adjanak a tanárok az iskolai eseményekről, elvárásokról és szabályokról. Ezt
követően a szülők is csatlakoztak a kilencedikes gyermekeikhez, majd az iskola tanáraival
és munkatársaival együtt megtekintették a legifjabb és „legfrissebb” diákok műsorát. A vidám bemutatkozó műsorszámok után került
sor a gólyaesküre, de nemcsak a kilencedikesek
mondták el a felsőbb éves diákok által megfogalmazott diákesküt, hanem (mint minden évben)
az új tanároknak is át kellett esniük a beavatási
szertartáson. A hivatalos programrész végeztével a diákok egy zenés-táncos
esttel zárták a napot.
 OrbánO

Szeptember folyamán az Ügyfélportál regisztrált felhasználói néhány
„kényelmi” újdonsággal találkozhattak, amelyekkel tagjaink elégedettségét
kívánjuk javítani:
– Lehetőség nyílik lakcím, értesítési cím, telefonos és e-mailes
elérhetőség internetes módosítására.
– A tárgyévi befizetések összege mellett az adó-visszatérítés
alapjául figyelembe vehető befizetések összege is megjelenik.
Nyugdíjpénztári befizetést ösztönző akció
A Pannónia Nyugdíjpénztár az öngondoskodás elősegítése és
erősítése érdekében befizetést ösztönző, megtakarítást növelő
akciót hirdet október folyamán, amely 2015. december 31-éig
tart. A pénztár az akció keretében a legalább évi 750 ezer forint
egyéni tagdíjbefizetést teljesítő tagok körében értékes ajándékokat sorsol ki.
Részletek a pénztár internetes oldalán olvashatók.

Lóczy Erzsébet

el-KÉP-esztő

Szösszenetek és sztorik az erőmű
egykori mindennapjaiból

Kreatív csapatépítés
Egy jó csapatban a „kiégés” lehetősége a minimális szintre csökkenthető, köszönhetően az egymásra figyelésnek,
a jó emberi kapcsolatoknak. A csapatmunka erősítését, a
készség- és tudásfejlesztést szolgálják a kreatív csapatépítési programok. Az elmúlt 38 év ezt is bebizonyította, sok
kolléga kreatív keze munkájának köszönhetően.
(Forrás: 1977-es szocialista brigádnapló, Mack István
egykori vegyész kolléga illusztrációjával.)

Orbán Ottilia

Fókuszban a

bizt nság

Te hogy látod?
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. októberben felmérést végez, melynek célja a munkatársak
véleményének megismerése a szervezet biztonsági és fizikai védelmi kultúrájára vonatkozóan.

Mit kell tenned?
Kitölteni az online kérdőívet (link e-mailben és intraneten),
vagy
kitölteni a bérjegyzékkel kapott kérdőívet és bedobni a gyűjtődobozok valamelyikébe
(F1 és F2 porta, EÜ-épület, Étterem, KGYK, Oktatási épület, Irodaépület — lifteknél —, Orvosi rendelő).

Ki nézi meg a kérdőívet?
Az online és a papíralapú kérdőív is anonim, csak a felmérést végző cég munkatársai látják azt.

Kitöltés: 2015. október 8—22.
Az intraneten követheted az igazgatóságok kitöltöttségi mutatóját.
A kérdőíven jelöld meg az igazgatóságodat, hogy általad is feljebb csússzon az oszlop és a
Tiétek legyen a dicsőség!

Töltsd ki,

hiszen a biztonság egyik láncszeme Te vagy!
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Szakszervezeti együttműködés a Paksi Atomerőműben – PADOSZ
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 Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) elnökével,
Lőrincz Lászlóval beszélgettünk a szakszervezet múltjáról, jelenéről, céljairól és legfontosabb programjairól.
– Mekkora múltra tekint vissza a
PADOSZ?
– Önálló szakszervezetként bejegyzett módon – jelenlegi formában 1989
óta – az erőmű valamennyi dolgozójának az érdekképviseletét vállaltuk fel.
Új típusú szakszervezetként bázisunkat
az erőművi dolgozók közel 50%-a adta.
Az 1996-98-ban lezajlott kiszervezés,
valamint az első generációs csapat nyugdíjazása új helyzetet teremtett életünkben. Ernyőszervezetté váltunk, így egyedi specifikusságként a beszállítókhoz,
külsős partnercégekhez került dolgozók
érdekképviseletét is el tudjuk látni.
– Kérlek, mutasd be a PADOSZ tevékenységét, legfontosabb programjait!
– Tagösszetételünket tekintve az
atomerőműben dolgozó munkavállalók
mellett, a nyugdíjba vonultak érdekképviseletét látjuk el. Összefogó közösség-

ként munkánk igen összetett, kiterjed a
kollektív és az egyéni érdekképviseletre.
Az előbbi esetben a munkavállalók teljes körét érintő tárgyalások – munkáltatókkal kötött kollektív szerződések,
bér- és szociális megállapodások – aktív
résztvevői vagyunk, beleértve a cégcsoportszintű és az egyes munkáltatókkal
lefolytatott egyeztetések során megszületett megállapodásokat is. A beszállítói
partnercégek esetében 13 munkáltató
közül 9 esetben sikerült kollektív szerződésben, illetve cégszintű bér- és szociális megállapodásokban képviselni a
dolgozók érdekeit. Nyugdíjasaink egységes képviseletén keresztül igyekszünk
számukra az egészségügyi, szociális terheket enyhíteni. Tevékenységeink közül
példaként említhetem az MVM PA Zrt.
által kollektív szerződésben biztosított
támogatások elérését, megtartását, a

nyugdíjasnapok szervezését, a családosok iskolakezdési támogatását, a jogi
képviselet lehetőségét. Szakszervezetünk emellett egyéni érdekképviseletet
és segítségnyújtást is végez. Segélyezési
szabályzatunk alapján bizottsági elbírálást követően közvetlen anyagi támogatásban részesülhetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjaink és közvetlen
hozzátartozóik. A Humán Alapítvány
alapítói között voltunk, amelyen keresztül szintén támogatást kaphatnak a
rászorultak. A tavaly életre hívott PADOSZ-Kékvirág Alapítvány külső források bevonása mellett további segélyek
kifizetését teszi lehetővé, nem terhelve
így a tagdíjbevételeket. Szakszervezetünk számára fontos az érdekképviselet,
jogi képviselet biztosítása egyént vagy
akár kisebb csoportot érintő kérdésekben, ami lehet joghátrányt okozó mun-

káltatói eljárás, a munkaköri besorolást
érintő kérdés megvitatása, egyéb gond.
Ezekben az esetekben mindig az egyén/
csoport érdekének mértékéig, fennállásáig járunk el, védjük érdekét, érdekeiket.
– Melyek voltak a legfontosabb eredményei a PADOSZ-nak?
– A kollektív szerződés és az abban
rögzített juttatások értékszinten történő megőrzése érdekében tett erőfeszítéseinket, a Vitamin Egészségpénztár,
PANNÓNIA Önkéntes és Önsegélyező
Pénztárakban elvégzett tagszervezői
munkánkat említeném elsőként. Sikerként tekinthetünk az egészségmegőrzést
elősegítő, egészségügyi komplex szolgáltatást nyújtó MEDICOVER biztosítótársasággal kötött egészségbiztosítás
bevezetését.

BRóbert

1. & 1.
Miskolc 2015. augusztus + Dunaújváros 2015. szeptember – két országos verseny, ahol az Atomerőmű Tűzoltóság csapata mindkét alkalommal a dobogó tetejére állhatott. A két verseny között pedig egy Guinness-rekord felállításában
vett részt a csapat.

város polgármestere jelentett be. A Guinness-rekord
felállításán részt vett: Agócs András mentőtiszt, Révészi
Andrea, Kőbányai Péter, Antal Zoltán.

Tizedik alkalommal rendezte meg a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőt 2015. augusztus 24–26. között
Miskolcon. A megyék legjobb hivatásos, létesítményi,
önkormányzati és önkéntes tűzoltói mérték össze szakmai tudásukat elméletben és gyakorlatban. Az atomerőmű tűzoltói a gyakorlati feladatok leküzdésével
kezdték a megmérettetést, ahol műszaki mentési és
komplex tűzoltási feladatokat kellett megoldaniuk.
A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolva a leküzdött akadályokból: autóbusz kerékpárost gázolt, több
sérült kimenekítése és kimentése zárt térből, mélyből
mentés, útakadályok megszüntetése műszaki technikával, lakás- és pincetűz szakszerű oltása. A verseny

Szintén Dunaújvárosban rendezték meg a XIX. Flórian-kupát és szakmai napot, amit a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata szervezett és bonyolított
le 2015. szeptember 12-én. Az ország minden részéről
érkező 23 versenycsapat két számban mérte össze erejét. A már hagyományosnak tekinthető kismotorfecskendő-szerelés mellett az ügyességi akadálypályán

A csapat tagjai: Wolf István irányító, Cseh János gépkocsivezető, Lesták Zsolt, Váncsodi Tibor, Ferencz Győző
tűzoltók.

Fotók: AEM Tűzoltóság

Időrendben a következő esemény, amiben az Atomerőmű Tűzoltóság és keretein belül működő Atomerőmű Mentőszolgálat részt vett, egy újraélesztési Guinness-rekord felállítása. Dunaújvárosban, a Dózsa mozi
előtti téren 2015. augusztus 29-én száznyolcvan Ambu
babát kellett folyamatosan életben tartani egy órán keresztül. Az Atomerőmű Mentőszolgálat teljesítette, sőt
túlteljesítette vállalását, hiszen volt, hogy a 4 fős csapat
egy időben három Ambu babán is a sikeres alapszintű reanimációhoz szükséges paramétereket (mellkaskompresszió, befúvott levegő mennyisége) biztosította.
Fáradozásuk meghozta a kívánt eredményt, a Guinness-rekord sikerült, amit dr. Galambos Dénes ország�gyűlési képviselő, Magosi Lajos tűzoltó ezredes, megyei
katasztrófavédelmi igazgató és Cserna Gábor, Dunaúj-

elemei között hagyományosan szerepelt még az irányítói, beosztotti és gépjárművezetői beosztásban lévők
elméleti tesztlapja és a tűzoltófecskendők sofőrjeinek
rutinpályaversenye.
A létesítményi, önkormányzati és önkéntes kategóriában a legjobb eredményt az Atomerőmű Tűzoltóság
csapata érte el. A versenyre a csapat tapasztalatok és
szakmai előírások szerint összeállított tematika szerint
készült fel, amit Tóbi József kiképzési előadó irányított.

mutathatták meg szakmai és fizikai felkészültségüket.
Mindkét versenyszámot az Atomerőmű Tűzoltóság csapata nyerte meg, így az összetett versenyért járó kupát
is ők vehették át. A csapat tagjai: Major István csapatvezető, Papp Szilárd felkészítő, Hingl János, Wolf István,
Széles Ferenc, Szabó Tamás, Cseh János, Szénási Attila,
Apró András, Ferencz Győző és Nagy Ferenc.
A fenti versenyek színvonalas platformot biztosítottak a versenyzők számára, hogy megmutassák szakmai
és fizikai felkészültségüket, azt hogy bizonyítsák csapatmunkában kiválóak, és nem utolsó sorban szakmai
és baráti kapcsolatépítési lehetőséget kínált a résztvevők számára.

Schreiner István
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Új köntösbe öltöztek a technológiai szabályozókörök a 2. blokkon
Az Üzemfenntartási Főosztály Irányítástechnikai Koordinációs Csoportja (ITKCS) egy új irányítástechnikai berendezést adott át a 2. blokkon. Gergely Lászlóval, az ÜFFO, Bagi Zoltánnal, az ITKCS és Noszek Józseffel, a BRO vezetőjével beszélgettem az üzembe helyezést megelőző és jelenlegi folyamatokról.
– Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán fogalmazódott meg az az igény, hogy az
erőmű irányítástechnikai rendszereinek
a felújítását el kell végezni. A rekonstrukció előkészítésével megbízott projekt
megszűnését követően a szakmai szervezetek megállapodása alapján és a menedzsment jóváhagyásával az ÜFFO-n
2014 novemberében létrejött az ITKCS,
amelynek feladata az eddig elmaradt rekonstrukciós feladatok meghatározása
és végrehajtásának koordinálása. A csoport irányításával Bagi Zoltán korábbi
főtechnológust bízták meg – tájékoztatta lapunkat Gergely László.
– A csoport működését a szakma
iránt elkötelezett szakemberek biztosítják, akik az eredeti munkaköri feladataik mellett prioritással végzik új
feladataikat. A csoport eddig három
előterjesztést nyújtott be a Műszaki Ér-

tekezletre; egy jelzőrendszeri, illetve kettő szabályozástechnikai
eszközök kiváltására vonatkozó
mintaprojektet – utóbbiak közül az egyiket a 2. blokkra idén
augusztusban építették be. Ez a
berendezés lett a csoport munkájának első kézzel fogható, a kívülállók számára is látható eredménye.
– A mintaprojektek specifikációja a megvalósított rekonstrukciós feladatokon jelentősen túlmutat – folytatta a tájékoztatást Bagi
Zoltán. – Ezzel kívánjuk megalapozni
az eszközparkok szélesebb körben való
alkalmazhatóságát más irányítástechnikai feladatokra is. Az aktívan közreműködő kollégák áldozatos munkájának
köszönhetően az új rendszer stabilabb
működést produkál mind stacioner,

mind tranziens üzem során. Fejlett
funkcionalitásának köszönhetően képes detektálni, kezelni a rendszer határain kívül eső zavaró tényezőket (pl.
hajtóműkopás).
– Az atomerőművi blokkokon rengeteg paraméter van, amelyet kézben kell
tartani az üzemeltetőnek. A szabályozókörök automatikus működése biztosítja

e paraméterek megfelelő tartományon
belül tartását. Az új szabályozórendszer jelentősen növeli a berendezések
rendelkezésre állását, működésének
pontosságát, miközben csökkenti azok
igénybevételét – válaszolt Noszek József
arra a kérdésemre, hogy mi a már sikeresen működő berendezés feladata.
– Ezek a szabályozókörök eddig teljesen autonóm életet éltek. Minden
szabályozókör önálló készülékparkkal
rendelkezett, és teljes mértékben szeparáltak voltak egymástól. Ez a most
letelepített rendszer kilenc darab szabályozókörnek a működését végzi el integráltan, magában hordozva a lehetőségét
számos, a technológiai rendszer működését tovább finomító műszaki megoldás megvalósítására – tudtuk meg Bagi
Zoltántól.

Lehmann Katalin

Műszaki átalakítások – 10 éven túl üzemelhetnek az elnyelő toldatok:
óriási megtakarítást tesz lehetővé egy belső fejlesztés a Paksi Atomerőműben
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.

– Mi az elnyelő toldatok
funkciója?
– Az üzemanyag kazettákkal összekapcsolva szabályozó és biztonságvédelmi
funkciót látnak el neutronelnyelő képességük révén a
zónában.
– Hogyan jött a fejlesztés
ötlete?
– Miután pár éve átvettem az osztályon a készletgazdálkodási területet, megtudtam, hogy az üzemanyag-szállítási szerződésünk már 1992 óta lehetővé
teszi a toldatok üzemeltetését 20 évig, de eddig nem

Fotó: Bodajki Ákos

Szeptemberben hajtották végre először a speciálisan erre a célra kifejlesztett vizsgálati technológiával azt a minősítési eljárást, amelynek keretében 45 db – a tervezett
10 éves üzemidejének kitöltése után már eldobásra váró – elnyelő toldat „továbbüzemeltethető” minősítést kapott. Az alacsony költségen kifejlesztett minősítési eljárás
alkalmazásával a számítások és az előzetes vizsgálatok szerint jelentős költségmegtakarítás realizálható. A témáról Szécsényi Csilla Emília, az ötlet felvetője és a megvalósítást végző projekt felelőse adott tájékoztatást.
éltünk a lehetőséggel. A szállító által előírt felülvizsgálatot ugyanis túl bonyolultnak és drágának ítéltük.
Így a 10 éves toldatok a nagy aktivitású hulladékot
szaporítják, és helyettük eddig mindig frisseket vettünk. A finnek bevezették a 20 éves üzemet, de ők egy
szintén költséges kazettavizsgáló berendezésben helyezik el a toldatot a vizsgálathoz. Én is találni akartam
egy számunkra megfelelő módszert.
– Ki volt ebben segítségedre, és miben áll a módszer?
– Kovácsik Lászlóhoz, a vizuális vizsgálócsoport
vezetőjéhez fordultam, akiről tudtam, hogy mindig
van egy jó ötlete. Ő pedig mindjárt „feltalálta” a megfelelő berendezést, ami olcsó és anélkül alkalmazható, hogy a toldatot vagy körülötte a kazettákat el
kellene mozdítani a helyükről, ráadásul egy munkamenetben megoldja
mind a fej, mind a lábrész kopásának
vizsgálatát. A módszer lényege, hogy
a fejben lévő furat ellenőrzésére szolgáló kalibert egy, a toldat belsejében
a lábrészéig levezethető hosszú rúddal építjük egybe, melynek végére
kamerát telepítünk. A lábrészen lévő
hornyokról felvételeket készítünk,
amelyeken elvégezhetők a mérések az
előírt pontossággal.
– Hogyan történt a megvalósítás?
– Szőke Lariszához, az osztályvezetőmhöz fordultam, jóváhagyásával
elkezdődött a számos szakmai szervezet bevonását igénylő megvalósít-

hatósági vizsgálat. Miután az elemzések százmilliós
nagyságrendű költség és jelentős nagy aktivitású
hulladék megtakaríthatóságát mutatták ki, zöld utat
kapott a megvalósítás. A technológia kifejlesztésével
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézetét bíztuk meg. A módszer
tesztje nemrégen sikeresen lezajlott, ezt követték az
előzetes vizsgálatok az összes 10 éves, még nem eldobott toldatra. Valamennyi toldat tovább üzemelhet
egy következő kampányban, így a beruházás, nagy
örömünkre, máris nullszaldós! Várhatóan nemcsak
egy, hanem további kampányokban is üzemelhetnek
majd, a reaktorokból a következő években kikerülő 10
éves toldatokkal együtt, mivel sok esetben egyáltalán
nincs nyoma a csapokkal való kölcsönhatásnak. Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevőnek
a megalapozás vagy a megvalósítás érdekében végzett munkát, ezenkívül főnökömnek a bizalmat és a
támogatást.

Prancz Zoltán
A megalapozásban, illetve a megvalósításban közreműködtek: Szécsényi Csilla Emília ötletgazda, projektfelelős; Kovácsik László, a műszaki megoldás ötletgazdája, munkaprogram-vezető; Torma Béla, Nagy László,
Beliczai Botond, Flaisz Tímea, Fazekas Károly, Kugli
József, Túri Gábor, Steiner Endre, Nényei Árpád, Baranya Sándor, Bajári Miklós, Szabó Dénes, Kovács Gyula,
Bodor Tibor, Burján Tibor, Lukács Róbert, Bíró János és
az RKO vizuális vizsgálócsoportja.

19

2015. október

HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NUCLEAR

ENGINEERING
I N T E R N AT I O N A L

Bizonytalan Bohunice bővítése

Borúlátó a Gazdasági Minisztérium jelentése
A szlovák energiabiztonságot elemző jelentés arról számol be,
hogy bizonytalan a telephelyre tervezett 1200 MW-os blokk
megépítése, bár most ez a program Szlovákia legjelentősebb
tervezett energetikai beruházása. A megépülő erőmű tovább
súlyosbíthatja a nemzeti nagyfeszültségű hálózat állapotából
adódó problémákat, és az új kapacitás belépését beárnyékolhatja a jelenlegi két, 505 MW-os blokk további üzemeltetése.
Az üzemelő blokkok 2024-ben és 2025-ben érik el 40 évre tervezett üzemidejük végét. További üzemben tartásuk jelenleg
bizonytalan, bár modernizálásuk befejeződött. Ha üzemben
maradnak, és az új egység is termelni fog, jelentősen növekedni
fog a távvezetékrendszer terhelése. Azzal a fenyegetéssel is számolni kell, hogy nehezen lesz biztosítható tartalék energiaforrás
az atomerőművek hirtelen kiesése esetén. A szlovák kormány
és a ČEZ 2008-ben állapodott meg egy új blokkhoz kapcsolódó
befektetési és előkészítési tevékenységről. Az alacsony energiaárak és az, hogy a ČEZ csehországi ügyeire helyezte a hangsúlyt,
valamint a szlovák kormány által fel nem vállalt átvételiár-garancia a program lelassulásához vezetett.
A korábban 2025-re tervezett indítási időpontot mára már
feladták. Az ellátásbiztonságot tekintve megállapítható, hogy
Szlovákiának nehézségei lesznek a többlettermelés miatt Mochovce 3. és 4. blokkjának indítása után. A tartalékképzés sem
megoldott, mivel egy gáztüzelésű erőmű terveit elvetették, illetve két széntüzelésű erőművet 2015-ben bezárnak. A mochovcei új blokkok belépése után 5-6 TWh többlet-villamosenergia
keletkezik 2019-2020 körül, ami nehezen lesz exportálható. Ha
nem épül meg Szlovákia és Magyarország között egy új 440
kV-os távvezeték, illetve ha általánosan nem nő a határkeresztező kapacitás, akkor korlátozni kell az átviteli mennyiséget, jogi
és hatósági intézkedéseket kell életbe léptetni. A jelentés arra is
kitér, hogy az Ipoly folyóra tervezett vízerőmű hosszú ideje rendezetlen kérdését is orvosolni kell. Az 560 MW-os létesítmény
nem tervezett atomerőművi leállások esetén gyors betáplálást
biztosítana a fogyasztók számára. A beruházás régóta áll a pénzügyi források hiánya miatt.
Forrás: Nucleonics Week, 2015. szeptember
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ROSATOM
NEWSLETTER
Az üzlet kívül esik a politikán
Nem számít a politikai feszültség

Oroszország és Ukrajna között folytatódik a nukleáris együttműködés. Augusztus elején újabb tétel kiégett fűtőanyagot
szállítottak a Dél-Ukrajna atomerőműből a Zelenogorszkban
található bányászati és vegyi üzembe. A VVER-1000 típusú
üzemanyag visszafogadását biztosító egyezmény a feldolgozó
létesítmény és az ukrán állami Energoatom cég között jött létre
korábban. A mennyiséget, az árat és az időpontokat az egyezmény függelékében évente rögzítik (de történik kiszállítás más
atomerőművekből is). A vonaton beérkező szállítmányt vízhűtésű medencékben helyezik el. A bevétel egy részét az üzem a
Krasznojarszki Körzet régiós és környezetvédelmi fejlesztéseire
költi.
Ukrajna 2014-ben 628 millió dollárért vásárolt nukleáris fűtőanyagot. Ebből a TVEL részesedése 589 millió volt, a maradék
39 milliós üzletet a Westinghouse Electric Sweden nyerte meg.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2015. szeptember

Varga József

Újabb orosz berendezéseket
szállítottak a Tianwan erőműbe

Az OMZ izsorai gyárában elkészült a kínai
Tianwan-4 blokkhoz szánt fő keringtetőszivattyúk újabb csoportja. Kettő közülük már
korábban elhagyta a gyárat, az újabbakat
augusztusban szállították el. A 2010-ben
kötött megállapodás szerint ez a gyár készíti
a 3. és 4. blokk primer köri berendezéseinek
egy részét. Mindkét egység AES-91 típusú,
1000 MW-os teljesítményű blokk lesz. A két
korábbi ezres blokk már üzemben van a
telephelyen. 2015 nyaráig a gyártómű már
leszállította a 3. blokk reaktortartályát, térfogat-kompenzátorát, az átrakó medence elemeit, a fő keringtetőszivattyúk hidraulikus házait és a hurkok csővezetékeit.
A Rosatomhoz tartozó ZiO-Podolsk gyár is
leszállította augusztusban a térfogat-kompenzátor buborékoltató tartályát. A 15 tonnás berendezés ausztenites króm-nikkel
acélból készült. Szintén ebben a hónapban
hagyta el a gyártóművet a 4. blokkra szánt
két gőzfejlesztő-kollektor, a gőzfejlesztők
már korábban az erőműbe kerültek. A 3.
blokki négy gőzfejlesztő szállítására 2014ben került sor, ezek mindegyike 378 tonnát
nyom.

A Roszatom elad egy uránbányát
Végleges döntést hozott az állami tulajdonú
orosz cég: a Boss Resources cégnek adja el
a Dél-Ausztráliában található Honeymoon
projektjét. A Boss a helyben regisztrált
Subiaco vállalathoz tartozik, aminek nikkel- és rézbányái vannak Svédországban
és Finnországban, továbbá aranybányái az
afrikai Burkina Fasóban. A Boss 100%-ban
megvásárolja az oroszok részvényeit a Honeymoon bányát és feldolgozót működtető
Uranium One Australia cégben. A Honeymoon projekt nem teljesített sikeresen az
elmúlt években az alacsony uránárak miatt,
gazdaságtalan lett a kitermelés. Több tulajdonosváltás is történt korábban, a Boss
Resources most megpróbálja stabilizálni,
majd javítani a körülményeket. Pénzügyi
terveket kell készítenie, meghatározni a
készpénzes fizetési arányt, megállapítani a
telephelyi berendezések beszámítási rátáját
– csak ezek kedvező alakulása után vehető újra művelésbe a bánya. A telep két éve
„megóvás és karbantartás” alatt van, a Boss
mégis bizakodó. A magas anyagtartalom
miatt helyben végezhető az uránkinyerés,
viszonylag jó kihozatali aránnyal. A helyi
feldolgozó üzem évi 400 tonna urán előállítására képes. Az előnyök közé sorolható,
hogy saját villamos távvezeték van kiépítve
a helyszínig, 200 dolgozót tudnak elhelyezni
saját szálláshelyen, valamint számos gépjárművel és tartalék alkatrésszel rendelkeznek.
Forrás: NEI Magazine, 2015. szeptember
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Leszerelik a Philippsburg-1
berendezéseit

Egy Westinghouse vezette konzorcium nyerte
meg a munkát
A 2011-ben leállított német reaktorblokk reaktorának és annak belső berendezéseinek leszerelésére vonatkozó szerződés tartalma szerint
a vállalkozó elvégzi a munkák tervezését, a
szükséges berendezések szállítását, a szerelési
terület leválasztását, a már említett és néhány
kapcsolódó berendezés leszerelését. A munkálatokat a Westinghouse által vezetett, a Nukem
Technologies és a Gesellschaft für Nuklear Service cégekből létrejött társaság fogja végezni.
Az irányítást az EnBW Kernkraftwer GmbH végzi
majd, ha megérkeznek a leszerelési engedélyek
a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztériumtól és az Energie Baden-Wüttemberg vállalattól. A cég 2013 májusában egyszerre kérte
meg a hatóságoktól a kezdeti és a „végleges és
állandó” leszerelési engedélyt is. Az EnBW számításai szerint 890 MW-os, forralóvizes blokk
bontási és a leszerelési munkái mintegy 15-20
évet igényelnek.
A Westinghouse alelnöke, Norbert Haspel
közleménye szerint cégük nagyon elégedett a
szerződés megnyerése kapcsán. Komoly csapatmunkával hozták létre ezt a programot, amit a
megrendelő igényei szerint alakítottak ki, és
benne a partnerek erősségeit juttatták előtérbe.
Folytatni kívánják a megrendelővel a gyümölcsöző kapcsolatokat, és a továbbiakban is a Westinghouse biztonságos és kipróbált technológiáit adják a leszerelési tevékenységekhez – tette
hozzá az alelnök. A blokk Németország legöregebb egységei közé tartozott, és Angela Merkel
kancellár már a fukushimai baleset első hetében
szorgalmazta annak leállítását. Az 1979-ben indított blokk üzemideje 2017-ig szólt, a hirtelen
leállítás 2011 augusztusában történt meg. A 2.
blokk (1468 MW, nyomottvizes) 1984-ben indult, leállítására 2019-ben kerül sor.

Visszatelepülnek a lakosok Fukushima
környékére
Húsz kilométerre található a sérült blokkoktól
Naraha városa, ahová most (állandó engedél�lyel) visszaköltözhet a lakosság. A hét legveszélyeztetettebb járás közül ez az első, ahol
megszüntették az evakuálás után hozott tiltó
rendelkezéseket. A kisváros teljes, mintegy 8
ezer fős lakosságát elszállították 2011. március
12-én. A környezetet 2012 augusztusában nyilvánították olyan övezetté, ahová napközben néhány órára beléphettek a helyi lakosok. Az illetékes minisztérium a szükséges dekontaminálás és
újjáépítés után szeptember 5-étől engedélyezte
a lakosság számára, hogy visszatérjenek otthonaikba. A kormány 2017-re mindenhol szeretné
feloldani a tilalmat, néhány rendkívül magas sugárzási értékkel bíró területet leszámítva.
Forrás: World Nuclear News, 2015. szeptember
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csapata ismét elfoglalta az iparági foci trónját.
Kimagasló teljesítményt nyújtottak, veretlenül tértek haza.
A 33. villamos iparági kispályás labdarúgó torna döntőjét az idei évben Debrecenben rendezték, a kétnapos program házigazdája a TITÁSZ volt.
10 csapat indult a bajnokságon, amelyen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csapata Lengyel József vezetésével kimagasló teljesítményt nyújtott. A játékosok egymásért
küzdve, elismerésre méltó, színvonalas mérkőzéseket játszottak, amelynek eredményeképpen első helyezést értek el. 6 mérkőzésből 6 győzelem, összesen 22 rúgott és mindössze 3 kapott góllal, veretlenül zárták a tornát.
Ezzel a győzelemmel a csapat automatikusan részt vesz a 2016-ban megszervezésre
kerülő újabb iparági döntőn, amelynek házigazdája a DÉMÁSZ Szeged lesz.
Játékosok:
Balogh Tibor, Csépányi-Bárdos László, Farkasdi József, Fritz Ferenc, Grósz Csaba,
Gyöngyösi Zoltán, Katz József, Légrádi Attila, Prantner Attila, Sipos Tamás, Szabó Balázs, Szabó Róbert, Szlanyinka Pál, Tamási Zoltán

Sárkányhajókupa 2015
Ezúttal Tiszaújvárosban rendezték meg a hagyományos VITSPORT Sárkányhajókupát
szeptember 4-én. A versenyen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomsárkányok csapata
bravúrosan szerepelt, öt aranyéremmel tért haza.
A versenyt a Tiszaújvárosi Sportegyesület szervezte. Az iparágból összesen
nyolc csapat indult. A következő versenyszámokban lehetett nevezni:
10 evezős hajó, férfi, 500 méter;
20 evezős hajó, férfi-női vegyes, 200 m;
10 evezős hajó, férfi-női vegyes, 200 m;
10 evezős hajó, férfi, 200 m;
10 evezős hajó, női, 200 m.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomsárkányok csapata a lehetséges ötből négy

számban nevezett, a női 10 evezős hajóhoz nem voltunk elegen. Ahol azonban
elindultunk – négy versenyszámban –,
aranyérmet szereztünk. Ezzel az Atomsárkányok az összesítésben is első lett,
öt új serleggel bővült a Karbantartó
Gyakorló Központ sportkupáinak vitrinje! A kupa második helyezettje az ELMÜ-ÉMÁSZ Sárkányesszencia csapata,
bronzérmes pedig a Sinergy Kft. Sinergy
Dragon Fly csapata lett.

Szucsán Marina

Rádióamatőrök nyílt napja
Az ASE RSC vezetősége és tagsága immár
második alkalommal várta az érdeklődőket a Kishegy-Ürgemezőn szeptember 17én a Rádióamatőr Sportklub nyílt napjára.
– Az érdeklődőket tájékoztattuk arról, hogy a rádióamatőri tevékenységhez
szükséges alapvető ismereteket hogyan
szerezhetik meg. Az egész napos program
keretében kiderültek a hatósági vizsga és
rádióengedély megszerzésének feltételei
és a rádióamatőri sporttevékenységgel
kapcsolatos alapvető tudnivalók, ezenkívül gyakorlati bemutatót is tartottunk –
mondta el Mach János klubelnök.
A rádióamatőr-klub életében a legújabb változás, hogy a múlt évben vil-

A legifjabb látogató az 50 MHZ-es
munkahelyen

lámcsapás miatt keletkezett nagy kárt
sikerült kijavítaniuk, és a négyelemes,
háromsávos keretantennát újból felszerelték.

Wollner Pál

A világbajnok magyar
fogathajtó-válogatott tagja
„Az álmom vált valóra azzal, hogy bekerülhettem a válogatottba”
Fogathajtó-világbajnokságon vett részt Kákonyi Norbert, a Paksi Atomerőmű
egyik munkatársa. A nem mindennapi sport nehézségeiről és örömeiről, a lovak szeretetéről, a közös versenyzésről beszélgettünk vele.

Fotó: Hippoevent

Veretlenül a trónon az atomerőmű focicsapata

Kákonyi Norbert gépésztechnikus, a Külső Technológiai Osztályon dolgozik, a beruházási területen lévő épületek hőszolgáltatási és tűzivízrendszereinek üzemeltetését végzi.
Édesapja barátja révén került kapcsolatba a lovakkal, 12 éves korában tanult meg lovagolni. Kezdetben az első saját lovát is az említett barátnál tartotta. Ma saját tenyésztésű
– kisbéri félvér – lovai vannak, amelyek közül hat versenyló. Immáron 18 éve versenyez.
Autodidakta módon tanulta meg mindazt, amit a lovakról, tenyésztésükről, a lovaglásról
és a fogathajtásról tudni kell, sokéves kemény munkája és kitartása révén. Hozzáteszi,
édesapja segítő közreműködése nagyon sokat jelent számára.
A versenyekre a hajtóknak és a lovaknak is fokozatosan kell felkészülniük, mondja, az
alapszinttől a profi szintig, lépésről lépesre lehet csak haladni. A megyei versenyeken jól
meg lehet alapozni a tudást, rutint szerezve a következő megmérettetésekre. Első versenye 1997. június 6-án volt Gerjenben, ahol még igencsak félve adta le a nevezést, de a jó
eredmény kellőképpen motiválta. Néhány hete a magyar válogatott tagjaként a Fábiánsebestyénben rendezett világbajnokságon egy válogatottban szerepelt Lázár Zoltánnal
és Lázár Vilmossal. Ezen a vébén 66 hajtó mérte össze tudását, a magyar csapat összetettben első helyezést ért el. Norbert egyéni eredményével is elégedett, tudván, hogy a
kezdeti nehézségek (saját és lovai sérülései és az időjárás viszontagságai) ellenére reményekkel telve hajtott fogatjával a pályára mindhárom versenyszám teljesítésére, hogy
felkészültségük bizonyosságot nyerjen. Segédhajtója Éger László volt.
A díjhajtás, a maratonhajtás és az akadályhajtás is komoly kihívást jelent a versenyeken, akár az időt, a távot, a verseny szintjétől függően megbonyolított akadályokat, akár
a lovak képzettségi szintjét és a hajtó tehetségét nézzük. A mezőny erős volt, de jó érzés
volt itthon versenyezni, hiszen az 1999-es kecskeméti volt az utolsó ilyen szintű hazai
verseny.
Gyöngyösiné Nyul Petra

A futásé volt a főszerep
Mórahalmon
Az idei évben Mórahalom adott otthont
az 5. Villamosenergia-ipari Futótalálkozónak. A 2015. október 3–4-e között zajló
megmérettetés fő szervezője az EDF Démász Társaságcsoport Sportegyesülete
volt, a résztvevők 2, 7, 14 és 21 km-es
távokon indulhattak női és férfikategóriában, összesen hat korosztályban, egyénileg és csapatban egyaránt. A verseny
napján az időjárás kegyes volt az indulókhoz, igazi futóidőben állhattak rajthoz a
versenyzők. Társaságunk 12 fővel képviseltette magát a találkozón, kiemelkedő
eredményeink:

Iparági vitorlástalálkozó
Balatonfüreden

Ismét Balatonfüred adott otthont a 44. Villamosenergia-ipari Vitorlástalálkozónak 2015.
szeptember 10–13-a között, és az elmúlt évhez hasonlóan, a szervezési feladatokat az
ASE VSC, valamint a Vitorlás Sportért Egyesület tagjai vállalták magukra.
A Koloska kikötőben idén is szép számmal
képviseltették magukat a versenyzők, a remek időjárásban izgalmas futamok zajlottak.
A kalóz hajóosztály kategóriájában az egyéni
és a csapatversenyt egyaránt az atomerőmű
versenyzői nyerték, csakúgy mint a Dolphin
hajóosztály kategóriáját, míg a nagyhajós ka7 km szenior 2. női: 1. hely, C. Szabóné Kocsiczki
tegóriában ezúttal az MVM Partner Zrt. csaIlona, pata bizonyult a legjobbnak. A „Mi vagyunk a
14 km szenior 3. férfi: 1. hely, Steinbach Antal,
legjobbak” díjat idén az MVM Kontó Zrt. gár7 km szenior 1. férfi: 2. hely, Jobbágy Gyula,
dája nyerte. A rendezvényt számos program
14 km szenior 2. férfi: 3. hely, Lippai Zoltán,
színesítette, a résztvevők csocsóbajnokságon
7 km szenior 3. férfi: 3. hely, C. Szabó István,
is megmérettethették magukat, a szombat
14 km felnőtt férfi: 3. hely, Krausz Attila,
esti gálavacsorát pedig látványos mixershow,
7 km férfi váltó: 2. hely, C. Szabó István,

Steinbach Antal, Lippai Zoltán bűvészbemutató és élőkoncert tette emlékezeKrausz Attila

Krausz Attila tessé.
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Az ördög nem alszik!
A mustgáz – az alattomos gyilkos
A mustgáz azért „alattomos
gyilkos”, mert általában
nem okoz fájdalmat, érzékszerveinkkel nem is
érzékelhető, így nem kelt
veszélyérzetet, hanem szinte észrevétlenül vezet halálhoz.
A must erjedése során felszabaduló szén-dioxid színtelen és szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el. A pincékben
összegyűlt mustgáz önmagában nem mérgező, de a
levegő kiszorítása révén oxigénhiányos állapotot teremt. A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre, aminek
jele lehet a szédülés, hányinger, zavartság, tompaság,
rossz közérzet, illetve mentális zavar, 8-10 százalékos koncentráció felett pedig erős fejfájás, verejtékezés is jelentkezhet. A mentális zavar azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikailag képes is lenne a
mustgázt belélegzett ember kimenekülni, a szellemi
funkciók csökkenése, szétesése megakadályozhatja a
helyiség elhagyásában. (Az oxigénhiány, mint a tünetek közvetlen oka, magyarázatot ad arra is, hogy a

gázálarcok, gázmaszkok viselése miért nem nyújt védelmet a mustgázmérgezéssel szemben.)
A szén-dioxid jelenlétének észlelésére gyakran
alkalmazott gyertyalángpróba nem megbízható,
ugyanis a gyertya lángja csak akkor alszik el, ha a levegő szén-dioxid-koncentrációja eléri a 14 százalékot,
azonban már 8-10 százalékos szén-dioxid-koncentráció is eszméletvesztést, fulladásos halált okozhat.
Bizonyos források ennek megfelelően kategorikusan
elutasítják ezt a próbát. Mások ugyanakkor alkalmazhatónak tartják, de nem a „hagyományos” módon, azaz az égő gyertyát nem kézben tartva, hanem
egy rúdhoz rögzítve, derékmagasság alatt tartva javasolják levinni a pincébe, mivel – mint fentebb már
említettük – a szén-dioxid alulról kezdi el feltölteni a
helyiségeket.
Egybehangzóak viszont a szakvélemények abban
a tekintetben, hogy a balesetek elkerülése érdekében
nagyon fontos a pincék megfelelő, folyamatos szellőztetése. A megelőzés szempontjából ugyancsak egybehangzó javaslat a szén-dioxid-érzékelők telepítése a
borospincékbe, amelyek idejében jelzik a túl magas
koncentrációt.

Fotó: Wollner Pál

Évről évre számos áldozatot követel a mustgázmérgezés, azaz a szüreti időszakot követően, a szőlőlé, illetve a must erjedése során a pincékben keletkező
szén-dioxid. Az alábbiakban néhány hasznos – mi több, életbe vágóan fontos – tudnivalóra hívjuk fel a figyelmet ennek kapcsán.

A mustgázmérgezés kapcsán további veszélyforrást hordoz magában a balesetet szenvedett ember
mentése. A laikusként segíteni próbálók sokszor maguk is gázmérgezés áldozataivá válnak. A balesetet
szenvedő embereket csak légzőkészülék használata
mellett lehet biztonsággal kimenteni. Ezért veszély,
baleset esetén legjobb, ha a 112-es segélyhívót vagy
a 105-ös számon a katasztrófavédelmet hívjuk, és
szakemberekre bízzuk a mentést. A helyszínre érkező
mentősök, tűzoltók is csak a személyi épségük biztosítását szolgáló légzőkészülék használatával közelíthetik meg a bajbajutottat.
Prancz Zoltán

Beszámoló az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítványának 2014. évi tevékenységéről
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – mint alapító – 2000ben közhasznú tevékenységre, szociális és rehabilitációs célra alapította az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítványt.
Az alapítvány a rászorultak gyógyulásához, rehabilitációjához, gyógykezeléséhez, a tartósan munkaképtelen vagy csökkent munkaképességű, valamint az
elhalálozott munkavállalók gyerekeinek tanításához
nyújt anyagi segítséget, egyszeri vagy folyamatos szociális támogatást folyósítva.
Az alapítvány által támogatottak létszáma évek óta
folyamatosan növekszik. 2008-tól évente 400-500 fő
nehéz élethelyzetbe került munkatársunknak, nyugdíjas kollégánknak, illetve elhalálozott munkavállaló
családja részére nyújtottunk támogatást adómentesen.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mint alapító, az
alapítástól kezdve támogatja az alapítványt adományozási szerződés keretében, amely a 2014. évben 39 M Ft
volt. Alapítványunk a 2004. évtől jogosult az szja-törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára, ez
2014. évben 2395 E Ft volt. Az alapítvány kuratóriumának gondos pénzügyi gazdálkodásának eredményeként pedig 2513 E Ft-tal nőtt a tárgyévi bevételünk.

tében tűzkár miatt utaltunk ki nagyobb összegű támogatást.
A súlyos betegségek miatt a kiemelt és a nagyműtétek, valamint a kezelésre igénybe vett kórházi napidíjak
száma jelentősen nőtt. Két munkavállalónk szenvedett
súlyos balesetet, akik rehabilitációjára az alapítvány
rendszeres támogatást nyújtott. Sajnos 2014. évben
3 fő munkatársunk hunyt el.
A társaság nyugdíjasaitól beérkezett kérelmek száma is növekedett a jelentős gyógyszerköltség, valamint
súlyos betegség miatt.
2014. évben 393 munkavállalói igényre 33 020 E Ft,
a 118 fő nyugdíjas igényre 15 253 E Ft-ot utaltunk ki.
A támogatottak közül 89 fő a folyamatos, általában
12 havi támogatásban részesülő.
Az alapítvány 2014. évi tevékenységéről összeállított
részletes Tájékoztató, valamint a működéséről készült
éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet megtalálhatók az alapítvány dokumentumai között a Paksi

Atomerőmű intranetes főoldalán, a Humán Alapítvány
cím alatt.
Az alapítvány Alapító Okirata 2015. augusztus 15ével módosult az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban,
amely szintén az alapítvány dokumentumai között olvasható.
Szeretnénk ezúton köszönetet mondani az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezetésének, hogy 2015. évben az adományozási szerződés keretében az előző
évekhez képest jóval magasabb, 45 M Ft támogatást
nyújtott az alapítvány részére.
Külön szeretném megköszönni azon munkatársaknak is a segítségét, akik adójuk 1%-át ajánlották fel
az alapítvány részére. 2015. évben ez 4 685 E Ft bevételt jelent, amelyet az alapítvány az Alapító Okiratban rögzített célokra fordít.

Támogatottak köre
Munkavállalók, illetve gyermekeik részére nyújtott összes támogatás

Támogatott igény
mindösszesen

Összes
támogatás

393

33 019 860

3

1 800 000

A 2014. évben 511 fő részére utaltunk ki támogatást
48 273 E Ft összegben.

Elhunyt munkavállaló családja részére kiutalt temetési segély
Elhunyt munkavállaló gyermekei nevelésének és taníttatásának támogatása

14

3 465 000

Az alapítvány által nyújtott támogatások 2014. évi
részletes adatait a mellékelt táblázat mutatja.
35 fő félárván maradt, még eltartott gyermek nevelési, tanulmányi költségéhez járultunk hozzá folyamatos anyagi segítséggel. 18 fő tartósan beteg gyermek
szüleit támogattuk egészségügyi többletköltségeikhez
való hozzájárulás címén. A családok nehéz helyzete
miatt támogatott gyermekek száma 40 fő volt.
Az anyagi gondok miatti támogatások összege jelentős volt, ennek oka, hogy három munkavállaló ese-

Elhunyt házastárs okán gyermekek nevelésének és taníttatásának támogatása

6

2 580 000

Munkavállalók részére (műtétre, kórházi napidíjra, betegségre, gyermek betegségére, nevelésére)
nyújtott támogatás

370

25 174 860

Nyugdíjasok, illetve gyermekeik részére nyújtott összes támogatás

118

15 253 216

2

515 000

112

12 418 216

4

2 320 000

511

48 273 076

Elhunyt nyugdíjas gyermeke taníttatásának támogatása
Nyugdíjasok részére (betegségre, anyagi gondokra, temetési segélyre) nyújtott támogatás
Rokkantnyugdíjasok részére (betegségre, gyermek nevelésre) nyújtott támogatás
Támogatások mindösszesen
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Cseh László
– Építészként mi
volt a legnagyobb, legizgalmasabb munkád?
– Mágocsról indultam el, és jöttem
Paksra. Az erőműben
az 1980-as évek elején kezdtem dolgozni
a Karbantartási Igazgatóságon mint tervező építész. A terveim
alapján épült meg a
horgásztanya a halpucolóval, a csónakház
és a kiszolgáló épületei. Emlékszem, Hajba
Tónival bejártuk a fél
országot, és megnéztük az összes evezős
edzőmedencét. Országos viszonylatban
az egyik legjobb tanmedencét sikerült
megépítenünk. Az építészcsapatunk
egyre nagyobb volumenű tervezési feladatokat kapott, ezért egy magasabb
végzettségű tervezőcsoport alakult, én
pedig műszaki ellenőr és koordinátor
lettem. Nagy kihívást jelentett a vízkivételi mű és a szellőzőkémények rekonstrukciója. A 100 m magas kémények
felújításának a megkezdése előtt ipari
alpintechnikai vizsgát kellett tennem.
Egy mozgó munkapad szolgált a munkásoknak és nekünk a helyszín megközelítésére. Amikor felmentünk 80 m-re
a 8-10 szakmunkással együtt, a dolgom
végeztével nem hoztak le a munkapaddal, hanem a kötélen alpinistaként
kellett lejönnöm. Ez a projekt 6 évig
tartott. Állapotfelügyelőként és műszaki ellenőrként is sokat dolgoztam.
A nyugdíjas éveimet 2002-ben kezdtem
meg. Magántervezőként sok családi házat terveztem Mágocson, Pakson és a
környékén. Számos felújítást, átépítést,
valamint ipari épületet tudhatom a
munkámnak. Építészként 1966 óta volt
tervezési jogosultságom, amit az idén
januárban szüntettem meg.
– Mondanál pár szót a családodról?
– Feleségemmel 45 éve élünk együtt,
három lányunk és négy fiúunokánk
van. A legidősebb lányunk Ancsi, jogász, Pécsett él a családjával, saját vállalkozásában dolgozik. Két gyermeke
van, az idősebb 22 éves, és az idén februárban kapta meg a diplomáját, másik fia 17 éves. Gabi kint dolgozott pár
évet Németországban, ahol megcsinálta
a felsőfokú német nyelvvizsgát, majd a
Pécsi Tudományegyetemen végzett, és
most németet tanít egy pécsi gimnáziumban. Családjával Nagykozárban élnek, egy kisfia van, aki ötödik osztályos.
Örömünkre, Judit lányunk, aki angoltanár, Pakson él a családjával, neki egy
hároméves kisfia van. Nekünk nagy boldogság, hogy a közelünkben vannak, és

Törzsgárdatagsági
elismerések
2015. szeptember
– 10 éves –

kedvünkre örülhetünk a legkisebb unokánknak.
– Kikapcsolódásra van idő?
– A családi ház és a kert mindig ad
munkát. Nagyon szeretünk kerékpározni. A Velencei-tó kivételével az összes
nagy magyar tavat körbebicikliztük
már. Elmentünk kerékpárral a Wörthi-tóhoz, a Duna partján lekerekeztünk
Passautól majdnem Bécsig. Gyakran
utazunk a gyerekekhez Pécsre, kihasználva, hogy ingyen utazhatunk a buszon.
– Kérlek, mesélj a hobbidról!
– A repülőgépek szeretete 1964re nyúlik vissza. Abban az időben az
MHSZ–nél lehetett repülni. Engem
is megcsapott a légcsavar szele, és letettem a motorosrepülőgép-vizsgát.
Az édesapám bombázó pilóta volt, és
Junkers Ju 86-os gépet vezetett. Innen
indult a makettépítés története. Akkoriban hazánkban nagyon nehéz volt jó
maketteket vásárolni, de a feleségem
révén sokat utaztunk a német rokonokhoz, és ott csodás repülőgépmaketteket
lehetett beszerezni elfogadható áron és
kiváló minőségben.
– Mennyi időt vesz igénybe egy modell elkészítése?
– Van egyszerű modell, ami két
nap, de a komolyabb gépek megépítéséhez hónapok szükségesek. Először kinézem a modellt, majd megbeszélem a „mamával” a terveimet.
Az internet segítségével egyszerű a
beszerzés. Az építés megkezdése előtt
átgondolom az összerakás menetét,
majd amikor már elkezdem az építést, az már szórakozás. Amikor kész,
akkor kezdem törni a fejemet, hogyan
lehet beilleszteni egy életképbe, diorámába (a dioráma egy tájat, jelenetet,
tevékenységet, történelmi eseményt
mutat be három dimenzióban). Amikor elkészülök egy „alkotással”, jó érzés tölt el, örömöt, boldogságot érzek.
Mindig megvannak a terveim, és most

jön a tél, nekiállok egy FW 200 CONDOR makettnek.
– A dioráma kellékeit hol szerzed be?
– Szinte mindent meg lehet venni,
de nagyon drágák. Zömében saját magam készítem a terepekhez szükséges
kellékeket (fa, ház, asztal, szék, pohár).
Nyitott szemmel járok, és igyekszem
felhasználni a kertben, házban talált
apróságokat. Amikor a lovas kocsit készítettem a hozzávalókat itthon szedtem össze, csak a lovakat az unokámtól
csencseltem, csereakcióban.
– Hány és milyen modelled van?
– Az unokám makettjeivel együtt kb.
400 db van. A történelem nagy csatáit,
repülőit és a repülőgépgyártás fejlődését végig lehet nézni ezeken. Mindegyiknek van egy története. A könyvekből, újságokból utánaolvasok, hiszen ez
teszi egésszé a miniatűr valóságot. Kényelmesen élünk, soha nem fekszem le
úgy, hogy ne tudjam, hogy mit csinálok
másnap, és nem kelek fel úgy, hogy ne
tudjam, mivel kezdjem a napomat.

Klippel ÉvaVT
Somodi Csaba
ÜVIG ÜIFO ÜIO
Kenessey Zoltán
ÜVIG ÜVFO RO
Németh Zsolt
ÜVIG ÜVFO RO
Horváth István 
ÜVIG ÜVFO RO
Pokorni Tamás 
ÜVIG ÜVFO TO
Kalkó Tibor 
ÜVIG ÜVFO TO
Pálfalvi Gábor 
ÜVIG ÜVFO TO
Molnár Dávid 
ÜVIG ÜVFO KTO
Hercegfalvi József 
ÜVIG ÜVFO KTO
Berka Gábor 
ÜVIG ÜVFO KTO
Érsek Györgyné 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Hanol Pál 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Füredi Zsolt 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Nagy Máté 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Feil Gábor János 
ÜVIG ÜVFO IÜO
Sziklai Marianna Éva MIG
Szili László 
MIG MFO GMO
Schnepp András Gábor  MIG MFO GMO
Tóth Tibor 
MIG MFO GMO
Müller Péter 
MIG MFO IMO
Takács Noémi Lilla 
MIG MFO RTFO
Nyirati György 
KAIG KAFO RKO
Gregán Zoltán 
KAIG KAFO FKO
Rompos Gábor 
KAIG KAFO VKO
Bordás Tibor 
KAIG ÜFFO HTO
Csatári Zoltán Tibor 
KAIG ÜFFO MÜ
Majkut Milán 
BIG MTVO
– 20 éves –
Szinger Csaba GIG
– 30 éves –

Berki Béla osztályvezető BEO

Szeri Ferenc Árpád TLK
Kiszli Sándor 
ÜVIG KIO
Kiss Gábor 
ÜVIG ÜVFO RO
Csanádi Gábor 
ÜVIG ÜVFO RO
Horváth Ferenc József  ÜVIG ÜVFO RO
Pfeffer István 
ÜVIG ÜVFO TO
Varga László 
ÜVIG ÜVFO TO
Menzer János 
ÜVIG ÜVFO TO
Felgyői Sándor 
ÜVIG ÜVFO TO
Kiss Péter Pál 
ÜVIG ÜVFO TO
Nyéki Aurél 
ÜVIG ÜVFO TO
Kiss Imre 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Gazdag József 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Almási Pál 
ÜVIG ÜVFO VÜO
Huszák Zoltán 
ÜVIG ÜVFO NFÜ
Kardos Sándor 
ÜVIG VEFO
Kovácsné Kiss Katalin  ÜVIG VEFO VEO
Ságh Ildikó 
ÜVIG VEFO VEO
Pleck Zsolt 
MIG MFO VIMO
Spiesz Csaba 
MIG MFO IMO
Ifj. Kótai János 
KAIG KAFO FKO
Schneider József 
KAIG KAFO FKO
Tumpek László 
KAIG KAFO AKO
Laszlóczki András 
KAIG ÜFFO BRO
Pálfi János 
KAIG ÜFFO AO
Táibl József 
KAIG ÜFFO AO
Tóth Zoltán Sándor 
BIG BIFO ÜBO
Krammer Ervin 
BIG BIFO ÜBO
Szalainé Kern Mária 
GIG GKFO PSZO
Kaszás Kálmán 
HUIG OKFO SZIMO

Andics Jánosné raktáros
GIG LOGFO RAKO

Vörös Imre 



Vadai Zsuzsa

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2015. október
Október hónapban
felmentését megkezdte:



– 40 éves –
ÜVIG ÜVFO VÜO
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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

Mi illik?

Mi írunk, mások olvassák
Az internet világában szerencsére akadnak még olvasók, akik szívesebben vesznek kezükbe egy friss, „nyomdaillatú” könyvet, újságot,
akiknek nagyobb élményt jelent a lapok érintése a billentyűk helyett.
Az atomerőmű gondozásában rengeteg nyomtatott kiadvány
lát napvilágot évente.
Könyvek, prospektusok,
jelentések, nem beszélve a havonta megjelenő
Atomerőmű újságról.
Ezek a kiadványok sok
olvasóhoz eljutnak, így
formai és tartalmi minőségük által bizonyos
szempontból hatással lehetnek az atomerőműről
kialakuló képre. Legalábbis az olvasni szerető közönség körében.
Ezért nem mindegy, hogy az atomerőműből mi kerül fel az otthoni
könyvespolcokra.
Az emberek szívesebben olvasnak igényes, jól megfogalmazott,
közérthető szövegeket. Vannak azonban speciális területek – mint
például az atomenergetika is –, ahol sokszor nehéz megfogalmazni
egyszerű, mindenki számára érthető nyelven a különböző technológiai folyamatokat vagy egyes berendezések működését. Mégis van
valami, amire mindezek ellenére vagy mellett figyelni lehet és kell(ene). Ez pedig a magyar helyesírás.
A magyar helyesírás a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Helyesírási Bizottsága által megfogalmazott,
hivatalos szabályrendszeren alapul. Az első egységes szabályzat
1832-ben jelent meg, a 11. kiadás pedig 1984-ben. 31 év után, idén
ősszel a 12. kiadást is kezünkbe vehetjük, és egy ideig a két szabályzat párhuzamosan használható.
Az atomerőműben rengeteg olyan szakkifejezést használunk, ami
specialitásánál fogva még a helyesírási szótárakban sem lelhető fel.
Ez azonban nem ok arra, hogy leírásukkor figyelmen kívül hagyjuk
a magyar helyesírási szabályokat. Nem elfogadható az az érv, hogy
„már harminc éve így írjuk, mindenki így ismeri”. Az erőmű mindig igyekezett lépést tartani a fejlődéssel, hát ez alól ne legyen ez a
terület sem kivétel!
Végezetül egy példa arra, hogy miért is fontos ezzel foglalkozni.
Gyakran használt, szinte mindig rosszul leírt kifejezés a radioaktív
hulladékkezelés, amely így azt jelenti, hogy a hulladék kezelése radioaktívan történik. Helyesen leírva: radioaktívhulladék-kezelés,
azaz a radioaktív hulladék kezelése, és esetünkben erről van szó.
Ugye, nem mindegy?

Patyi O.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Honti Vendel (1953–2015)
2015. augusztus 17én, 62 éves korában
elhunyt Honti Vendel,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1953. augusztus
13-án született Faddon. 1982. december
1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2006. szeptember 1-jén történő korengedményes nyugdíjazásáig az Üzemviteli Főosztály
Reaktor Osztályán KÜV-operátorként dolgozott.
Temetése 2015. augusztus 24-én, Pakson a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.
Kákai József (1926–2015)

2015. augusztus 24én, életének 89. évében elhunyt Kákai
József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa.
1926.
március 14-én született Simonmajoron.
1978. november 21én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1986. június 1-jén történő nyugdíjazásáig a
Villamos TMK-nál villanyszerelőként dolgozott.
Temetése 2015. szeptember 1-jén, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték
végső útjára.

Kulbert István (1954–2015)
2015. augusztus 30-án,
61 éves korában elhunyt Kulbert István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1954. szeptember 3-án
született Pakson. 1985.
november 6-án vették
fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2007. december 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig a Karbantartás Technológiai Főosztály Gépész Karbantartás
Technológiai Osztályán dolgozott berendezéstechnikus munkakörben.
Temetése 2015. szeptember 5-én, a bölcskei katolikus temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.
Szabó Zoltán (1953–2015)

2015.
szeptember
3-án, 63 éves korában
elhunyt Szabó Zoltán,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1953. február 15-án
született Celldömölkön. 1986. szeptember
1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2006. december
31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig
az Üzemviteli Főosztály Turbina Osztályon dolgozott turbinafőgépész munkakörben.
Temetése 2015. szeptember 12-én, a paksi református temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

Antal Lajosné (1958–2015)

2015. szeptember 16-án, életének 57. évében elhunyt Antal Lajosné, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1958. december 14-én született

Dunaföldváron. 1984.
június 18-án vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2009.
december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a
Vegyészeti Főosztály
Vegyészeti Ellenőrzési
Osztályon dolgozott
ellenőrző laboráns munkakörben.
Búcsúztatójára szűk családi körben került sor a
Tisza-tónál.

Hanol Józsefné (1942–2015)

2015.
szeptember
15-én, 72 éves korában elhunyt Hanol Józsefné, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1942. szeptember 25-én született Ercsiben. 1984. október
2-án vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december 31-én történő nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon dolgozott mosodai gépkezelő munkakörben.
Temetése 2015. szeptember 28-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső
útjára.

Farkas László (1949–2015)

2015. szeptember 16án, 67 éves korában
elhunyt Farkas László,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1949. május 14-én
született Iregszemcsén. 1984. május
8-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalat Balatonfüredi Rekreációs Központjába, ahol
2003. október 12-én történő rokkantnyugdíjazásáig anyagbeszerzőként dolgozott.
Temetése 2015. szeptember 26-án, a tihanyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak kísérték végső útjára.

Simon János (1946–2015)

2015. szeptember 19én, életének 69. évében
elhunyt Simon János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1946. április 8-án született
Zalatárnokon.
1984. április 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalat Balatonfüredi Rekreációs Központjába, ahol 2007. február
1-jén történő öregségi nyugdíjazásáig az üdülőt
irányította. Hosszas betegség után hunyt el. Vezetése alatt a rekreációs központ az aktív és a
nyugdíjas munkavállalóink által kedvelt pihenőhellyé vált. Munkatársaitól nyugdíjba vonulása után sem szakadt el, tanácsokkal és egyéb
más módon segítette őket. Nagy szerepe volt az
Atomerőmű Nyugdíjasok Balatonfüredi Egyesületének létrehozásában, amelynek alapító és vezetőségi tagja volt.
Temetése 2015. szeptember 28-án, a balatonfüredi nagytemetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak kísérték végső
útjára.
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
Somogyvári Ádám vagyok, 2015. július 4-én 3510
grammal és 55 centiméterrel születtem Szekszárdon, a család második gyermekeként. Van egy 2,5
éves nővérem, Viki, aki elhalmoz a szeretetével. Nagyon jól érzem magam ebben a családban, így csak
az éhségemkor adok hangot, de azt óraműpontossággal teszem. Társasági ember vagyok, és utazni
is szeretek, így már a Balatont is meglátogattam a család baráti körével és
több kertipartinak is voltam legifjabb vendége. Szeretem hallgatni anyukám
és nővérkém csengő-bongó hangját, amikor énekelnek, de szívesen veszek
kényeztető fürdést minden este anyukám karjaiban. Apa, Somogyvári István,
az Üzemviteli Igazgatóság Villamos Üzemviteli Osztályán elektrikus, anya, Somogyváriné Németh Mária, a Sárszentmiklósi Általános Iskolában tanító. 
Schmidt Dánielnek hívnak. 2015. július 5-én jöttem a világra Szekszárdon. Születésemkor súlyom
3520 gramm, hosszúságom 58 centiméter volt.
Első gyermek vagyok a családban, valamint mindkét családban első unoka. Már nagyon várták, hogy
megérkezzem, én vagyok az egész család kedvence. Nagyon nyugodt kisbaba vagyok, szeretem, ha
foglalkoznak velem, ilyenkor sokat mosolygok. Szeretek a friss levegőn lenni.
Apukám, Schmidt András, az OVIT Zrt.-nél diagnosztikai technikusként dolgozik. Anyukám, Wolf Ágnes, az Atomix Kft.-nél pénzügyi munkatárs szakértő.
A nevem Máhl Zselyke Sára. 2015. július 6-án, 7 óra
35 perckor láttam meg a napvilágot Székesfehérváron. Súlyom születésemkor 3640 gramm, hosszúságom 56 centiméter volt. Harmadik gyerekként érkeztem a családba. Két bátyám, a négyéves Zétény
és a kétéves Zsombor már nagyon várták érkezésemet. Én egy igazán cuki hajas baba vagyok, de ha
kell, akkor az egész családot vigyázzba állítom egy pillanat alatt. Anyukám,
Sárffy Vanda, az Atomix Kft. Rekreációs Központ szakágazatnál szállodai recepciósként dolgozott. Apukám, Máhl Tamás autófényező.
Horváth Lia Annának hívnak. Szekszárdon születtem 2015. július 7-én, 3530 grammal és 55 centiméterrel. Első gyermek vagyok a családban, és már
nagyon várták érkezésemet. Nagyon szeretem a
pocakomat, imádok apucival játszani, incselkedni,
akkor nagyokat mosolygok. A fürdetés, öltözködés egyelőre még nem a kedvenc tevékenységem.
Édesapa, Horváth Gábor, a Villamos Üzemviteli Osztályon elektrikus az A műszakban, édesanya, Horváthné Csajbók Zsuzsanna, a szekszárdi kórházban
egészségügyi adminisztrátor, jelenleg itthon van velem.
Szendi Borka vagyok. Szekszárdon születtem 2015.
július 11-én, 2 óra 13 perckor 3370 grammal és 56
centiméterrel. Első baba vagyok a családban, anya
és apa már nagyon vártak. Szeretek enni, nagyokat aludni, sétálni. Apukám, Szendi Balázs, a Reaktor Osztályon primer köri gépész, anyukám, Szendi Rita, a Szekszárdi Járásbíróságon dolgozik mint
végrehajtási ügyintéző.
A nevem Fink Eszter. Szekszárdon születtem 2015.
július 14-én 21 óra 07 perckor. Születéskori súlyom
3880 gramm, hosszúságom 57 centiméter. Első
gyermek vagyok a családban. Nagyon jó, nyugodt
kisbaba vagyok, de igénylem a törődést, hogy foglalkozzanak velem. A nap nagy részét szopizással
és alvással töltöm. A fürdést is nagyon szeretem és
élvezem. Apukám, Fink Péter, az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnál szerkezelőként dolgozik. Anyukám, Finkné Fodor Edina, pénzügyi
ügyintéző a Zambelli Colorferr Kft.-nél, de jelenleg minden idejét velem tölti.

Szalka László vagyok, és 2015. július 15-én, Szekszárdon 3 óra 50 perckor jöttem a világra. Születésemkor súlyom 3000 gramm, hosszúságom 53
centiméter volt. Első gyermek vagyok a családban.
Nagyon szeretek nézelődni, minden érdekel, ami
látótávolságon belül van. Szeretek a friss levegőn
nagyokat aludni, és apával az esti fürdést. Előszeretettel alszom anya vállán. Teli hassal álmomban sokat mosolygok. Apa, Szalka László, az Atomix Kft. Létesítmény Üzemeltetési Szakágazatnál műszaki
ügyintéző. Anya, Szalka-Futó Éva, a paksi polgármesteri hivatal igazgatási
csoportjánál anyakönyvvezető.
A nevem Kovács Áron. Szekszárdon születtem 2015.
július 13-án. Súlyom születésemkor 3530 gramm,
hosszúságom pedig 53 centiméter volt. Harmadik
gyermekkén érkeztem a családba. Két nővérem van,
Bernadett kilencéves, Helga hat és féléves. Sokat
alszom, és amikor ébren vagyok, szeretem, ha beszélgetnek velem, és ha a tesók ugrabugrálnak körülöttem. Nagyon szeretem a pocakomat, két hónaposan már 6 kg felett jár
a súlyom. Édesapám, Kovács Lajos, a Radioaktív Hulladékkezelési Osztályon
a szilárd radioaktív hulladékok kezelőjeként dolgozik. Édesanyám, Kovácsné
Sándor Melinda, családi vállalkozásban mérlegképes könyvelő.
Csá mindenkinek, Kardos Róza Sára vagyok. Szekszárdon, 2015. július 28-án láttam meg a napvilágot.
Súlyom éppen elérte a 2940 grammot, és hosszúságom meghaladta az 53 centimétert, éppen 1 centivel. Első gyermek vagyok szerető családomban, de
szüleim szerint nem az utolsó. Napjaim jelentős részét kicsi hasam nagyra növesztésével töltöm, a maradék időben kicsit pihentetem a szemem, de a legkedvesebb időtöltésem
szüleim karjaiban ringatózni. Egyébként egy nyugodt percem sincs, mert
tudjátok mennyi meló egy felnőttet ébren tartani egész álló nap? Ja, szeretem a divatos ruhákat, nagynéném a stylistom. Ebben az újságban apukám
révén mutatkozhatom be, ugyanis ő Kardos Miklós, aki a Külső Technológiai
Osztályon dolgozik mint gépész. Anyukám, Kardos-Szekeres Ivett, aki születésemet megelőzően Pakson, kormánytisztviselőként dolgozott. Ennyit magamról, céges buliban biztos találkozunk!
Kovács Kartal vagyok, 2015. augusztus 4-én éjjel,
a szekszárdi kórházba 3740 grammal és 54 centiméterrel érkeztem. Három testvérem már türelmetlenül várt, azóta is elhalmoznak szeretetükkel.
Éjjel jól alszom, csak enni kelek fel. Nagyon szépen
gyarapodok, és sokat mosolygok. Apukám, Kovács
Péter Armand, az Atomix Kft.-nél dolgozik pódiumügyeletesként. Anyukám, Kovács-Papp Anikó, biológia-környezettan szakos
középiskolai tanár, jelenleg gyesen van velem.
Kováts Marcell a becsületes nevem. A szüleimet
megtréfálva a vártnál 3 héttel korábban, 2015. augusztus 17-én bújtam elő a szekszárdi kórházban
2600 grammal és 46 centiméterrel. Mivel icipici, babusgatnivaló, aranyos manógombóc vagyok, a szülők és nagyszülők elolvadnak tőlem. Cserébe első
gyermekként igyekszem az összes szabadidejüket
lekötni. Vicces grimaszaimmal és háziállat hangok utánzásaival szórakoztatom őket. Szeretek ölben feküdni, és kíváncsian kukucskálni a maci szemeimmel. Nyugodt babaként keveset áriázok. Délutánonként babakocsival
fedezem fel Paksot, esténként pedig lelkesen pancsikálok. Szüleim olykor
gitározással ringatnak álomba. Anyán és Apán kívül még két dolgot imádok: a pocimat és a tejcit. Az éjjeli műszakok csúcspontja, amikor Anyánál
kirámolom az éléskamrát. Élvezem a család szeretetét, jól érzem magam a
bőrömben. Apukám, Kováts Gergely a Környezetvédelmi Osztályon dolgozik környezetvédelmi mérnökként, anyukám, Bese Dóra pedig az ESZI-ben
magyartanár, de jelenleg csak engem tanít.
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