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Hamvas István: Kiemelkedő
teljesítmény 2015-ben
„Bebizonyosodott, hogy munkatársaink tudnak és akarnak a külső tényezőktől függetlenül, felelősségteljesen, biztonságosan és hatékonyan
dolgozni” – mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója a vállalat 2015-ös évéről. A vállalatvezető interjúnkban
a tavalyi év nehézségeiről és rekordjairól, valamint a 2016-os év elvárásairól beszélt. 
Folytatás a 2. oldalon.

Legalább egymilliárd forintos
kormányzati támogatás a paksi térségnek
Ülést tartott a Paksi Társadalmi Tanács. Az érdekegyeztető fórumon
részt vett a térség 41 polgármestere, valamint országgyűlési képviselői mellett Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve
Süli János, Paks város polgármestere, akik egyben a testület társelnökei is, Bán Tamás, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és Nagy
Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója.
A Miniszterelnökséget vezető
miniszter beszámolójában ismertette: Paks II. projektje mindenben

az előzetes ütemtervnek megfelelően halad. Lázár János kiemelte:
az unió sem vitatja, hogy szükség
van új blokkokra Pakson, mivel az
uniós energiapolitika része a nukleáris kapacitásfenntartás. Brüsszellel
kereskedelempolitikai jellegű vitája
van a magyar kormánynak, amely
azonban nem veszélyezteti és nem
késlelteti Paks II. projektjének megvalósítását. Nemzetközi pénzügyi
elemzések is alátámasztják, hogy
a beruházás piaci körülmények között is megtérül.

MTI

Sajtófotó: díjat nyert Vincze Bálint
Kiterjesztés című képével a harmadik helyet szerezte meg Vincze Bálint, a
Paksi Atomerőmű tipográfusa a 34. Magyar Sajtófotó Pályázat Természet és
tudomány (egyedi) kategóriájában. A fotós ezzel megismételte tavalyi eredményét, amit a szintén ürgéket ábrázoló Állcsúcson című képével ért el.
2015-ben az Év Emlőse volt az ürge, és a nyertes kép is az ehhez kapcsolódó projekt során készült. Vincze Bálint elmondása szerint a természetfotózás
egyik legnagyobb kihívása, hogy a gyors, hirtelen mozgást, az abban rejlő
szépséget megörökítsük.
A hazai fotósszakma legnagyobb megmérettetésére ezúttal 2492 pályamű
érkezett, ebből öttagú szakértői zsűri választotta ki a 14 kategória, a 4 különdíj és a két nagydíj nyerteseit. A győztes pályaművek kiállítása, a 34. Magyar
Sajtófotó Kiállítás március 25-én nyílik majd Budapesten, a Robert Capa
Kortárs Fotográfiai Központban.

Biztonsági és termelési rekord
a Paksi Atomerőműben
Működésének 30 éve alatt még sosem állított elő annyi villamos energiát az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., mint 2015-ben. A négy blokk összesen 15 834,4 GWh-t termelt, ami a
teljes hazai villamosenergia-szükséglet 36,2 százalékát tette ki. Idén az atomerőmű már
az új, 15 hónapos üzemeltetési ciklussal működik.
Rekordévet tudhat maga mögött a Paksi
Atomerőmű, 2015-ben ugyanis több villamos
energiát állított elő, mint eddigi működése
során bármikor. Ezzel a négy blokk a hazai villamosenergia-igény 36,2 százalékát fedezte,
míg az itthoni termelés 52,7 százalékát adta.
„Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az MVM
Csoport legnagyobb és hazánk energiaellátása szempontjából legfontosabb társasága.
Meggyőződésem, hogy Magyarország egyetlen atomerőművét, amelynek hatékony működése az olcsó áram garanciája, egyedül az
MVM tudja igazán stabilan, biztonságosan és
sikeresen üzemeltetni” – hangsúlyozta Csiba
Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója.
„Az atomerőmű egyik legfontosabb tavalyi célkitűzése a működés biztonságának
megtartása és további növelése volt, amelyet
maximálisan teljesítettünk is, erről tanúskodik a két év alatt 10%-ot erősödött, 2015ben már 84%-osnak mért biztonsági kultúra
indexe is” – mondta Hamvas István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. „Munkatársaink és partnereink biztonság iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint
hogy a Paksi Atomerőműben 2015-ben sem
történt a nemzetközi INES-skála besorolása
szerinti 1-es vagy annál magasabb biztonsági
kategóriájú esemény, a nullás, vagyis legalacsonyabb szintű jelentésköteles eseményből
pedig mindössze 15 fordult elő a tavalyi év
során, ami szintén rekordnak tekinthető. Az
elmúlt néhány évben határozottan csökkenő

tendenciát mutat a kollektív dózis értéke is,
ami az elmúlt öt év alatt lényegében megfeleződött. A tavalyi év végén bevezetett 15 hónapos üzemeltetési ciklustól ezen tendencia
megerősödését és az összegzett sugárterhelés további jelentős csökkenését várjuk, ami
vállalatunk biztonsági kultúrájának ismere
tében teljesen reális elképzelés” – ismertette
az atomerőmű legfontosabb mutatószámait
a vezérigazgató. „Tovább folytatva a rekordok
sorát: a tavalyi évben az atomerőmű teljesítménykihasználása 90,4%-os volt, ezzel pedig
dobogós helyen állunk a hasonló nukleáris
blokkok rangsorában. A teljesítménykihasználás ezen foka, illetve a termelési rekord
természetesen gazdasági eredményeinken is
megmutatkozik: több mint 4 milliárd forinttal
magasabb lesz adózás előtti eredményünk,
mint ahogyan azt korábban terveztük. Mindezzel újra azt igazoltuk, hogy egy atomerőműben csak biztonságosan lehet kiemelkedően termelni” – tette hozzá Hamvas István.
A biztonságos működésre további garanciát jelent majd, hogy az Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) február
közepétől újabb vizsgálatot végez el a Paksi
Atomerőműben. A WANO legutóbbi vizsgálata még 2014 novemberében ért véget, akkor
a szakértőkből álló bizottság megállapította,
hogy a Paksi Atomerőmű működése megfelel
a nemzetközi elvárásoknak, biztonságos üzemeltetése pedig garantált.


Folytatás a 3. oldalon.

Atomerőmű részaránya a termelésben
1983-2015 között
Import: 13 687 GWh
Import

Fotó: Vincze Bálint

Egyéb hazai
termelés

Nukleáris

Egyéb hazai termelés: 47,3%
(14 228 GWh)

Atomerőmű részaránya a hazai termelésben: 52,7%
(15 834,4 GWh)
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Jogos büszkeség

– Kívülről nézve a csúcsok és mélypontok
évének tűnhetett 2015 a Paksi Atomerőmű
számára. Hogyan látta ezt a cégvezetés?
– Kijelenthetjük, hogy az elmúlt év sok
szempontból nem volt átlagos. Negatív starttal indult, mivel a 800 fő várható leépítésével
kapcsolatos rémhír, majd a külföldi menedzserek idehozatalának bejelentett szándéka
meghatározták a dolgozók hangulatát. A hírek hatására aláírást gyűjtött és Brüsszelben
demonstrált a szakszervezet, miközben itthon zajlott az 1. blokk főjavítása. Mindezek
következményeként a főjavítás a tervezetthez képest 17,5 nap késéssel valósult meg.
Ez rendkívüli módon rávilágított arra, hogy
a hangulati tényező igenis meghatározza a
teljesítményünket, ám nem tehetjük, nem
engedhetjük meg azt, hogy aggodalmaink
hatással legyenek a munkánkra. Azt a példát
szoktam felhozni, hogy az autóvezetőt sem
mentesíti semmi, semmilyen hangulatelem
attól, hogy megnyomja a féket akkor, amikor
kell. Ugyanolyan biztonságosan kell vezetnie
mindig, még akkor is, ha zavaró hatás éri az
autóban. Esetünkre ugyanez érvényes.
– Hogyan hatott mindez a munkavállalókra, hogyan sikerült ellensúlyozni az év során a nehézségeket?
– Az év elejét borús hangulatúvá tevő
események rendeződtek az év közepére, a
nehézségek az év második felére lehetőséggé alakultak, és a fejlődésünket szolgálták.
Nagyon fontos momentumnak tartom, hogy
az 1. blokki főjavítás csúszásának hatására
mindenki leszűrte a tanulságot. A mindenki alatt nemcsak a menedzsmentet, hanem
a munkában részt vevők teljes körét értem.
Kollégáink presztízskérdésnek érezték, hogy
a lemaradást ledolgozzák, és ellensúlyozzák
azt. Nagyfokú elkötelezettségüket és lojalitásukat az év másik három, kifogástalanul végrehajtott főjavítása ragyogóan igazolta. Bebizonyosodott, hogy munkatársaink tudnak
és akarnak a külső tényezőktől függetlenül,
felelősségteljesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozni.

A tavalyi évben több szempontból is
jelentős sikereket értünk el. Éves szinten
soha még ennyi villamos energiát nem
termelt az erőmű, mint 2015-ben: a 15 834
gigawattórával elértük az eddigi legkimagaslóbb termelési eredményünket. Ezzel
a rekorddal – négy blokkra vonatkozóan
– átléptük a 90 százalékos rendelkezésre
állási mutatóértéket. A termelési rekord
kiemelkedő teljesítményünket tükrözi,
amire azért lehetünk jogosan büszkék,
mert úgy értük el, hogy közben folyamatosan javult a biztonság szintje, amit a
biztonsági mutatók összegzett értékelése
is alátámaszt. Külön kiemelendő, hogy a
kulcs biztonsági mutatók az elmúlt években folyamatosan magas szinten voltak,
vagy javuló tendenciát mutattak. Példának

okáért az elmúlt években monoton csökkenést mutat a jelentésköteles események
száma: míg 2014-ben 18-at rögzítettünk,
tavaly mindössze 15-öt – ilyen alacsony
ez a szám még sohasem volt. Nem történt
olyan üzemi esemény 2015-ben, ami a
nemzetközi skála alapján egyes besorolású, nukleáris biztonságot érintő lett volna.
A kollektív dózis értékének csökkenésén
és egy sor más paraméter előremozdulása
révén is az látszik, hogy fennmaradt a biztonság javuló tendenciája, és a termelési
rekordot ennek fenntartásával, javításával
együtt értük el.

– Az erőmű hosszú távú stratégiája egy
mondatban összefoglalva azt mondja, hogy
jövőképünk a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett műszakilag megalapozottan és optimális költségszinten a lehető
leghosszabb ideig a villamosenergia-termelés
maximalizálása. Milyen egyéb lépések történtek tavaly ennek mentén?
– A fentieken túl kiemelem, hogy bár
természetesen fontos az, hogy műszakilag is
elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket a
célzott biztonsági felülvizsgálat (CBF) előír,
de legalább ilyen lényeges, hogy a biztonság
tekintetében a berendezések üzemeltetői
felelősen, biztonságtudatosan teszik a dolgukat. A javuló tendencia itt is látszik. 2013
után 2015-ben is végeztünk felmérést a biztonsági kultúrára vonatkozóan, és azt láttuk,
hogy a legfontosabb hét területen egyértelmű, hozzávetőleg 6-8%-os javulás tapasztalható ezen a területen a korábbi adatokhoz
képest. Mindez azt jelenti, hogy a munkatársaink tudják, mi az a biztonsági kultúra, tudják, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell
cselekedniük. Büszkén mondhatom, hogy a
nukleáris biztonság, a biztonságtudatosság
kollégáink számára nem szólam, hanem világos, tartalommal teli fogalom, létező rend,
ami alapját képezi cégünk működésének.
Hatékonyságunkat tükröző, kiemelten
fontos eredménynek tartom az elmúlt évben
azt, hogy üzemszerű kötelező dolgaink, a termelési feladatok és a főjavítások elvégezése
mellett erőforrásainkat kiválóan összpontosítottuk a 15 hónapos üzemanyagciklusra
történő átállás bevezetésére, a C15-ös projekt
engedélyének megszerzésére. Ennek megfelelően a 2. és a 3. blokk már ilyen üzemanyagtöltettel működik, az 1. és 4. blokk
pedig 2016-ban csatlakozik. Ez a projekt a
hatékonyság javítását tekintve összemérhető
a 2006–2009 közötti teljesítménynöveléssel, ami azóta 11 milliárd forint feletti éves
bevételtöbbletet hozott, a C15 pedig – holdingszinten – több mint 4 milliárd forintot
jelent majd. Külön büszkék lehetünk arra is,
hogy a VVER-440-es típust üzemeltető atomerőművek között mi vagyunk az elsők, akik
ezt a megalapozást megtettük, és elkezdtük
ezt a gyakorlatot. Jómagam hosszú távon is

Fotó: Bodajki Ákos

A termelési rekord kiemelkedő teljesítményünket tükrözi, amire azért lehetünk különösen büszkék, mert úgy értük el, hogy közben folyamatosan javult a biztonság
szintje – hangsúlyozta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója évértékelő beszélgetésünkön. Amit az atomerőmű szakembergárdája 2015ben megvalósított: a cég eladási árait csökkentve 15 834 gigawattóra rekord termelési eredményt sikerült elérni a biztonság magas, javuló szintje mellett. Pedig
nem volt egyszerű az évkezdet, hírek és rémhírek keltettek aggodalmat az itt dolgozókban. Hamvas István szerint a nehézségek az év második felére lehetőséggé
alakultak, és a fejlődést szolgálták: „Bebizonyosodott, hogy munkatársaink tudnak és akarnak a külső tényezőktől függetlenül, felelősségteljesen, biztonságosan
és hatékonyan dolgozni”.

nagyon fontos lépésnek tekintem, és egyben
remélem, hogy kollégáimnak születik majd
más, ehhez hasonló ötlete a jövőben is a hatékonyságjavítás érdekében.
A stratégiai célterület harmadik részét –
a nukleáris alapú villamosenergia-termelés
minél hosszabb ideig történő működtetését Magyarországon – most számunkra az
üzemidő-hosszabbítás, a társadalmi elfogadottság fenntartása és javítása, illetve az új
blokkokkal, a kapacitásfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása jelenti. Mindezek érdekében sikeresen tevékenykedtünk
tavaly is. Ez csendes munka, nem látványos,
de külön projektünk van arra, hogy segítsük
az új blokkok létrejöttét, az ebben dolgozók az erőmű teljes tudásával a háttérben
támogatják az építési munkálatok előkészítését. Igazi látványos eredményünk pedig
2015-ben az volt, hogy év végén a 3. blokki
üzemidő 20 évre történő meghosszabbításáról szóló engedélykérelmet is benyújtottuk
a hatóságnak – nyilván ezt csak úgy, hogy
előtte hosszas munkával elkészültek azok a
megalapozó tanulmányok és dokumentumok, amelyek a hatóság számára igazolják,
hogy az üzemidő-hosszabbítás a biztonság
szempontjából ugyanúgy megoldható, mint
az 1. és a 2. blokkon.
A stratégia negyedik eleme az önköltség-optimalizálás területe. Folyamatosan
figyeljük a lehetőségeket, és hatékony gazdálkodással, a stratégiai akciók végrehajtásával sikerült azt elérnünk, hogy 2015-ben is
olcsóbbak voltunk, mint azelőtt, azaz igyekszünk a nemzetgazdaság számára javuló
feltételekkel értékesíteni a villamos energiát. Ebben benne van az is, hogy a villamosenergia-piaci zsinóráram árára figyelemmel
egyben az eladási árunkkal is „dolgozunk”
versenyképességünk megtartásáért.
Összességében a tavalyi rekordtermeléssel
a magyarországi villamosenergia-termelés
52,7 százalékát és a hazai fogyasztás 36,2 százalékát biztosítottuk, mindezt változatlanul a
legolcsóbb áron, olcsóbban, mint az előző évben. Sok paramétert tekintve rendkívülinek

tartom a 2015-ös évet, a sikerek szempontjából különösen, és leginkább arra vagyok
büszke, ahogyan a biztonságtudatosság igazolódott az utolsó három főjavítás során.
– Milyen elvárásokat, célokat, fejlesztéseket tűzött ki a cégvezetés erre az évre?
– Továbbra is meghatározó fontosságú
lesz 2016-ban az, hogy fejlődjön a műszaki
biztonság és a biztonságtudatosság, időarányosan végre kell hajtanunk a célzott biztonsági felülvizsgálat nyomán kitűzött feladatokat, egyben figyelnünk kell magunkra
és egymásra azért, hogy fennmaradjon és
tovább erősödjön az elhivatottság és az elkötelezettség. Változatlanul azt szeretném,
ha a biztonsági mutatóink tovább javulnának. E tekintetben frissítőleg hathat, hogy
februárban ismét WANO-vizsgálatra kerül
sor, ami bizonyára további fejlődési lehetőségekre fog rámutatni. A termeléshatékonyság javításának érdekében az idén a már
megkötött szerződés alapján kezdjük meg a
turbinaátalakítást, illetve folytatjuk a stratégiánkban szereplő feladatok végrehajtását.
Idén kell benyújtanunk a 4. blokki üzemidőhosszabbítás engedélyezését, és folytatnunk
kell az önköltség-optimalizálást, valamint a
költségoptimalizálással kapcsolatos célkitűzéseink teljesítését.
Hiszem, hogy 2016 ismét egy rekordév lesz, egyrészt azért, mert bízom abban
a lendületben, amely a biztonság további
javulásával és jó termelési eredményekkel
jár, másrészt számolok a C15-ös program
hatásával is, aminek köszönhetően az idén
a négy helyett csak három főjavítást kell
végrehajtanunk. Azonban az újabb rekord
is akkor lesz csak megalapozott, ha egyben
biztonsági mutatóink is változatlanul javulást mutatnak majd. Nagyon fontos, hogy
az erőmű dolgozói azonosulni tudjanak
ezekkel a célokkal és stratégiával, és közösen
bizonyítsuk ismét a világnak, hogy jó csapat,
jó erőmű vagyunk, jól tudunk termelni, így
hosszú távon is megéri atomerőművet üzemeltetni Magyarországon, tehát érdemes az
Torma Dóra
új blokkokat is megépíteni.
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Rotschild-tanulmány: nincs állami támogatás Paks II.-ben
A Rothschild bankház szerint Paks II. beruházása a szabadpiaci körülmények között is versenyképes és megtérülő, ezért nincs szükség állami támogatás igénybevételére. Számítások igazolják, hogy Paks II. bevételei elegendőek lesznek minden költség fedezésére, beleértve a tőkét, a tőke költségeit, az üzemanyag, az
üzemeltetés, a karbantartás, a hulladékkezelés és a majdani leszerelés költségeit is, a beruházás várható megtérülési rátája pedig összhangban van a piaci befektetők által elvárt szinttel. A végfogyasztók jövőbeni energiaárai észszerűen alacsonyabbak lesznek a Paks II. atomerőmű megépítését követően.

Évindító találkozó
a TEIT vezetőivel
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) szokásos évindító találkozóját 2016. január 8-án tartotta.
Az atomerőmű 12 km-es körzetében fekvő
települések vezetői tervezési, értékelési és
véleménycserét is magába foglaló összejövetelen vettek részt Balatonfüreden.
A találkozón Hamvas István vezérigazgató
a Paksi Atomerőmű 2015. évi tevékenységéről, valamint a cég előtt álló legfontosabb jövőbeli tervekről és feladatokról
informálta a polgármestereket. A tájékoztatót követően a polgármesterek feltehették kérdéseiket a vezérigazgatónak. Dr.
Bálint József, Kalocsa város polgármestere, a TEIT elnöke összefoglalta a társulás
múlt évi eseményeit, történéseit, rövid
és hosszú távú együttműködéseiket, és
levonta a tanulságokat. Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató a TEIT és az
atomerőmű kölcsönös együttműködését,
a közös célokat emelte ki.
Mindkét fél egyetértett abban, hogy a
Paksi Atomerőmű és a közvetlen környezete között létrejött őszinte párbeszéd és
együttműködés folyamatossága, a kölcsönös bizalom továbbépítése közös, térségi
érdek.

Thuróczy Zsuzsanna

Előrejelzések szerint a zsinóráram ára Magyarországon közelíteni fog a 65 EUR/MWh és 108 EUR/
MWh közötti szinthez (2013. évi reálárakon). Minden termelési és költségadat ismeretében a Rothschild
szakértői szerint az új atomerőműben termelt áram
teljes élettartam-egységköltsége (LCOE) 50,5-57,4
EUR/MWh lesz. A kalkulációk szerint az is kijelenthető, hogy nem szükséges sajáttőke-injekció a projekt
finanszírozásához azt követően, hogy a két blokk az
üzemelési időszakba lép. A tőkeköltséget meghaladja

a beruházás belső megtérülési rátája, így Paks II. mai
árfolyamon 1700-2700 milliárd forintnyi profitot termelhet a magyar államnak.
A tanulmány legfontosabb konklúziója: a projektben nincs az Európai Unió rendeletei szerint definiált
állami támogatás.
Forrás: http://www.kormany.hu/download/
a/84/90000/2015%20Economic%20analysis
%20of%20Paks%20II.pdf

Szerbin Pável

Overnight beruházási költség, szemléltetés
(EUR/KW, 2013, reál)
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Paks II

Fotó: Rotschild-elemzés, kormany.hu

Tavaly év végén került nyilvánosságra a Rothschild
bankháznak a magyar kormány megbízásából készített „A magyar állam erőforrásainak észszerű és jogszerű befektetése” alcímet viselő angol nyelvű jelentése, melyben kijelentik, hogy a paksi beruházás jó üzlet
Magyarországnak. A Rothschild szerint a kockázatok
elosztása magyar szempontból kifejezetten kedvezőnek tekinthető, ugyanis a magyar modell fix áras, ez
esetben a kivitelező vállalja a potenciális többletköltségeket. Valószínűleg nagy súllyal esett a latba az orosz
ajánlat elfogadásakor, hogy az orosz fél igen kedvezményes, 3,95-4,95%-os csúszókamatokkal nyújt 10
Mrd euró hitelt a beruházáshoz. A kedvezményes
orosz hitelkonstrukció egyik fontos garanciája lehet a
beruházás megtérülésének.
Az Európai Bizottság elismeri és támogatja a tagállamok nukleáris kapacitásaik fenntartására vonatkozó
jogait. Magyarországon az atomenergia költséghatékonyabb más áramtermelő technológiákhoz képest.
Jelenleg a megújulók, így a szél- és napenergia nem
versenyeznek költségek tekintetében a hagyományos
energiatermeléssel, és gazdaságosan csak állami támogatással fejleszthetők, „szakaszos”, időjárás- és
napszakfüggő termelést folytatnak. Az atomenergia
zsinórtermelést tud biztosítani, költséghatékony és
versenyképes a megújulókkal és az olyan egyéb alaperőművi termelésre alkalmas alternatív technológiákkal szemben, mint a gáztüzelésű CCGT és a széntüzelésű erőművek.

Biztonsági és termelési rekord
a Paksi Atomerőműben
Folytatás az 1. oldalról.
Ugyancsak a biztonságos működés
fenntartását szolgálja, hogy folytatódik
a fukushimai balesetet követően lefolytatott célzott biztonsági felülvizsgálat
(CBF) által leírt intézkedések végrehajtása. Ez a program 2018-ra fejeződik
majd be.
A biztonságosság és hatékonyság növelése folyamatos célkitűzés az
atomerőmű számára, ennek jegyében
az idei évben megkezdődik a dízelgenerátorok üzem közbeni karbantartásának bevezetése, illetve a turbinák
rekonstrukciója is. Ezen munkálatok
eredményeként tovább fog javulni a
Paksi Atomerőmű nemzetközi szinten
is kimagasló rendelkezésre állása, ezzel
együtt pedig növekedni fog az olcsó és
környezetkímélő módon megtermelt
villamos energia mennyisége.
A Paksi Atomerőmű a biztonság
mellett továbbra is szem előtt tartja a
gazdaságos és környezetkímélő üzemelést. Ennek fejlesztése érdekében a
tavalyi év végén – az Országos Atomenergia Hivatal engedélye nyomán
– megkezdődött a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése, amelynek
eredményeként a reaktorok szétszerelésére az eddigi 11 hónapnyi üzemelés

helyett 14 hónapnyi üzemelés után kerül sor. Ez már az idei évben azt jelenti,
hogy az eddigi négy főjavítás helyett
csak három lesz. A 15 hónapos üzemelési ciklus nem jelent biztonsági és műszaki kockázatot, ugyanakkor számos
előnnyel jár, pl. csökkeni fog a kollektív dózis, csökken a nagy igénybevételt
jelentő blokkleállások és -visszaindulások száma, csökkeni fog továbbá a
kiégett fűtőelemek és a kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok men�nyisége is.

A Paksi Atomerőmű tavaly év végén
beadta engedélykérelmét a 3. blokk
üzemidő-hosszabbítására, az engedélyezési folyamat várhatóan az idei évben lezárul majd. Megkezdődik továbbá a 4. blokk üzemidő-hosszabbítási
engedélyeztetésének előkészítése is, így
az atomerőmű hosszú távon garantálhatja az alacsony áron és biztonságosan
előállított villamos energiát.

A Paksi Atomerőmű villamosenergia-termelése 1,2%-kal növekedett
Nukleáris
Megújuló
Szén és lignit
Szénhidrogén

17,4%

52,7%

19,9%
10,0%

Hazai villamosenergia-termelés 2015-ben
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Múzeum
Négyéves az Atomenergetikai Múzeum
Idén márciusban fennállásának 4. évfordulóját ünnepli az
Atomenergetikai Múzeum. Az Európában is egyedülálló létesítmény 4 éves működése alatt 53 772 látogatót fogadott
2000 m2-es kiállítóterében, több mint 2000 kiállított tárgy bemutatásával. A múzeum a megnyitó óta eltelt időszakban szá-

mos nagy sikerű múzeumpedagógiai, családi és szórakoztató
programnak is otthont adott, és kivívta szakmai szervezetek
elismerését.
A múzeum az évforduló időpontjára tervezi új időszakos
kiállításának megnyitóját.

Egy ajándék fotó
története

Teller Ede a zongoránál

Fotó: AEM

Teller Ede Pakson járván ellátogatott az
ESZI-be, ahol a szaktantermi látogatás
mellett a nagyelőadóban még zongorázott is a hallgatóság nagy örömére. Az eseményről készült két fotót Eördögh Gabriella, a Paksi Hírnök volt újságírója küldte
Torma Dóra főszerkesztőnek.
A zongora, amelyen a tudós játszott, a
zeneiskola tulajdonában van. Károly János
zenetanár már régóta szorgalmazza, hogy
ennek a zongorának az Atomenergetikai
Múzeumban lenne a helye. Amennyiben
ez megvalósul, a tulajdonában lévő, Teller
által dedikált Mozart-kötetet is a múzeumnak ajándékozza. A tárgyalások folynak,
reméljük, egy szép Teller-emlékkel gyarapszik a múzeum.
-beri-

A múzeum épülete régen és most

A kiállítótér régen és most

Szakmai úton: Csodák Palotája, Budapesti Erőmű
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) munkatársai január 12-én Budapesten jártak. A szakmai úton ötleteket szereztek az AEM idei megújítását és időszaki kiállítását illetően.
amelyek az AEM profiljába is beleillenek.
A szakember bemutatott néhány fizikai
kísérletet is az Öveges teremben, amelyek szintén hasznosíthatóak Pakson
– akár a már három félév óta futó álta-

Fotó: Bodajki Ákos

Fotó: Bodajki Ákos

A Csodák Palotájában (CsoPa) Papp Zsolt
tudományos és oktatásszervezési vezető
kalauzolta körbe a csapatot. A fizikai törvényszerűségek és az illúziók világában
sétálva akadtak olyan eszközök, játékok,

lános, akár a februárban induló, középiskolásoknak szóló rendhagyó fizikaórákba illeszthetőek. A CsoPa kiállításának
egy részlegét a következő időszakban
magyar tudósok és munkásságuk bemutatásának szentelik, ehhez köthetően
egyezett meg együttműködésről a két
intézmény. Múzeumunk Szilárd Leóval kapcsolatos relikviákat, valamint az
atomerőműben használatos eszközöket
ajánl fel az élményközpontnak, cserébe
ők interaktív eszközöket bocsátanak rendelkezésünkre.
Ezt követően a Budapesti Erőmű Zrt.
kelenföldi termelő egységéhez vezetett
az út. A Kelenföldi Erőműben Pernesz
Attila üzemviteli mérnök közreműködésével az AEM héttagú csapata megtekintette a tavalyelőtti centenáriumi évre
összeállított kiállítást. A főváros legnagyobb energiatermelő cégének legtöbb
villamos energiát (178 MW) adó gyáregysége tudta sokáig magáénak hazánk
leghosszabb üzemcsarnokát (180 méter). A százéves fennállás előtt tisztelgő
tárlat itt kapott helyet, de az Elektrotechnikai Múzeum anyaga tavasztól időszaki
kiállításként az AEM galériáján lesz látogatható.

Vöröss Endre

Szaktanterem: Teller Ede, Pinczés János,
Jakab Albert, Nagypál Béla

Továbbra is sikeres a
múzeum fizikaóra-sorozata
A 2015/16-os tanév első félévében
folytatódtak az Atomenergetikai
Múzeum (AEM) által szervezett rendhagyó fizikaórák. A fizika nagyszerű,
mert egyszerű! címmel futó múzeumpedagógiai programra Tolna és
Bács-Kiskun megyei diákok érkeztek.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulás (TEIT) iskolái közül kilenc település 7. osztályos
tanulói vettek részt a programon, akik
a tárlatvezetést követően fizikai kísérleteket is megtekinthettek, többek
között a magdeburgi féltekékkel a légnyomás és erő demonstrálását, vagy
például a mágneses tér vizsgálatát.
A 13 alkalmat magába foglaló sorozat
ideje alatt az intézmény huszonhárom
osztály 409 diákját látta vendégül, tavasszal pedig a középiskolák 11. évfolyamát várja a múzeum.-ve-
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Kiégett kazetták, sugárzó hulladékok
– bőven lesz hely a tárolásukra

A KKÁT is újabb modullal bővül

Az erőmű szomszédságában található
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
(KKÁT), a négy új kamra kialakítása
mellett, a létesítmény irányítástechnikai korszerűsítése lesz a legfontosabb
feladat 2016-ban. Más fejlesztéseket is
tervez az RHK Kft., ezek még megbízhatóbbá és ellenőrizhetőbbé teszik az
atomerőműben elhasznált fűtőelemek
tárolását. Érdemes megemlíteni, hogy
a felügyeleti szerv, az Országos Atomenergia Hivatal múlt évben végzett ellenőrzései mind bizonyították: az általa
felügyelt nukleáris létesítmények (köztük a hulladékkezelő társaság telephelyei) tavaly is az előírásoknak megfelelően üzemeltek. A hatóság egyébként
folyamatosan ellenőrzi a KKÁT új kamráinak kiépítését is, és az ide szánt tárolócsövek gyártására ugyancsak kiadta
már az engedélyt.
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba idén maximum ötszáz
hordó kis és közepes aktivitású hulladék
átszállítását tervezik a Paksi Atomerőműből, és az év folyamán a felszín alá levitt 86 betonkonténerrel be is telik majd
a 2012-ben átadott első tárolókamra.
Éppen ezért a létesítményben már a
következő kamra műszaki kialakításán
dolgoznak, egy újfajta térkiképzés megvalósításával. Várhatóan 2017-ben kezdődik ennek feltöltése, új típusú, kompakt hulladékcsomagokkal.
A Nyugat-Mecsekben zajló, a kiégett
fűtőelemek és a nagy aktivitású hulladék végleges tárolásának lehetőségét
vizsgáló kutatás tovább folytatódik.
Idén, az ősszel megkezdett kutatóárokkialakítás folytatása és ezzel együtt a
térség geológiai feltérképezése jelenti
a legfőbb feladatot. Ennek segítségével

a szakemberek értékes információkhoz
jutnak majd az itt lezajlott földtani mozgásokról, azok hatásairól.
A nem atomerőművi eredetű kis és
közepes aktivitású hulladékot befogadó
püspökszilágyi létesítményben, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban számos beruházás történt tavaly.
Az új berendezések megismerése és a
velük végzett munkafolyamatok begyakorlása után, várhatóan márciustól érkezhetnek új hulladékcsomagok a Pest
megyei telephelyre.
Az RHK Kft. egyetlen, nem radioaktív hulladék tárolására kiépített telephelyén szintén újabb fejlesztések várhatók.
A Mecseki Környezetvédelmi és Kutató
Bázis a volt uránbánya környezeti hatásainak felszámolását végzi. Elsődleges
feladatát, a helyi ivóvízbázis védelmét
eddig is kiválóan ellátta, de idén tovább
folytatják a vízkezelő és vízkormányzó
rendszer bővítését, valamint fejlesztik
a vizek tisztításához szükséges csőrendszert és a monitoringhálózatot is.

RHK KFT.

A hatóság által felügyelt nukleáris létesítmények az év során az előírásoknak
megfelelően üzemeltek – összegezte
az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
évértékelő tájékoztatójában. Az ellenőrzések nem tártak fel olyan körülményt
2015-ben, amely közvetlen, azonnali
hatósági beavatkozást igényelt volna,
kizárólag INES 0, azaz skála alatti nem
tervezett események voltak, és ezek száma is folyamatosan csökkenő tendenciát
mutat, azaz 2015-ben volt az eddigi legkevesebb.
Az OAH 2015-ben 537 határozatot
és végzést adott ki, és 826 helyszíni ellenőrzést hajtott végre az atomenergiát
alkalmazó engedélyeseknél, ebből több
mint 500 helyszíni ellenőrzés a nukleáris létesítményeket (elsősorban a Paksi
Atomerőművet) és a radioaktívhulladéktárolókat érintette. Számos ellenőrzésen
külföldi szakértők is részt vettek. A hatóság az ellenőrzések során megállapította, hogy a nukleáris létesítmények az
előírásoknak megfelelően üzemeltek.
A Paksi Atomerőművel kapcsolatban
a hatóság kiemelte: 2015 decemberében
beérkezett az OAH-hoz a 3. blokk üzemidő-hosszabbítására vonatkozó kérelem,
valamint többéves intenzív előkészítő

munkát követően az elmúlt években az
1. és 2. blokk üzemidejének hosszabbítása már megtörtént. Az eljárás részeként
2016-ban az OAH közmeghallgatást is
tart majd. Jelenleg is zajlik emellett a
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, ehhez kapcsolódóan
az OAH új létesítési és építési engedélyt
adott ki. A fő rendszerelemek gyártása,
szerelése 2015-ben ütemterv szerint
történt, helyükre kerültek a betöltő fedélzet acélszerkezetei és a tárolócsövek
tartószerkezetei. Az új kamrák üzembe
helyezése 2017-ben várható.
A tavalyi évhez hasonlóan az OAHnak 2016-ban is jelentős feladatai kapcsolódnak majd a paksi atomerőművi
kapacitásfenntartás
előkészítéséhez.
Tavaly a telephelyvizsgálati és értékelési engedély birtokában az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megkezdte a
telephelyvizsgálati és értékelési program
végrehajtását. Az OAH előtt álló következő aktuális feladat ezzel kapcsolatban a
telephelyengedély és a létesítési engedély iránti kérelmek elbírálására történő
felkészülés, valamint a fizikai védelmet
megalapozó tervezési alapfenyegetettség meghatározása lesz.

Torma Dóra

Vendégeink voltak

Fotók: Bodajki Ákos

Fotó: RHK Kft.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nél (RHK Kft.) minden évben jól átgondolt munkaterv alapján dolgoznak, hogy a tárolók biztonságosan és hatékonyan működjenek. A létesítmények üzemeltetése és a fejlesztések 2016-ban
is alapos előkészítést követően kezdődtek meg, érdemes hát körbenézni az
egyes telephelyeken.

Évet értékelt az
Országos Atomenergia Hivatal

Az Ombudsmani Hivatal, valamint az
MVM ERBE Zrt. munkatársainak látogatása az atomerőműben

Eric Fournier francia nagykövet és dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár
látogatása az atomerőműben
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Sport
Meg tudod csinálni! (II. rész)
Nadia a montreali olimpián (1976) szerzett három
aranyérme után sztár volt a világban, de ezt vajon
érezte? „Románia zárt ország volt. Ha az emberek
érdeklődtek irántam, nem volt könnyű eljönniük
Romániába, hogy megnézzenek. A versenyek után
két napig ünnepeltem, és utána mentem vissza a
tornaterembe. Nem volt tudomásom arról, mi történik odakint”– nyilatkozta utólag a tornász.
Comaneci megtetszett a román diktátornak,
Nicolae Ceaucescunak és még inkább fiának, a nőcsábász N
 icunak, akivel őrült viszonyt is folytattak.
Éjszakázott, partikra járt, elhízott, elkerült Károlyi
Bélától és feleségétől, Mártától. A moszkvai olimpia
előtt pár hónappal visszakerült az edzőpároshoz,
akik szigorú fogyókúra után újra formába hozták:
az 1980-as játékokon gerendán és talajon nyert
aranyérmet, ezüstöt pedig az egyéni és a csapat ös�szetettért kapott. Még úgy is, hogy már az olimpia
helyszínén a Dinamo – a titkosszolgálat együttese –
csapatfőnöke elvágta a tornásznő kezét, így például
a gerendagyakorlatát fél kézzel hajtotta végre.

Károlyi körül ezen a versenyen fogyott el végleg a
levegő: a kameráknak megmutatta, hogy egy pontozóbíró már a gyakorlat előtt a 10-es számjegyet hajtogatta ki a tábláján a szovjet versenyzőnek.
Károlyiék 1981-ben egy verseny után nem tértek
haza az Egyesült Államokból, Nadia a forradalom
előtt pár héttel, 1989. november 29-én Magyarországon keresztül menekült el Romániából, ő is Amerikába költözött. 1994-ben eljegyezte a szintén olimpiai
bajnok tornász, Bart Conner, az esküvőt Romániában,
két esztendővel később tartották.
Károlyi pedig Románia után az Amerikai Egyesült Államokban is meghonosította a sportágat, 1984-ben már
olimpiai bajnokot adott az országnak, és azóta is ő az
egyik vezetője az ország tornasportjának. Itt más módszerekkel jutott a csúcsra, mint Romániában: 1996-ban
Atlantában például úgy szuggerálta az egyik versenyzőjét
– „You can do it!” – perceken keresztül, hogy sérülten is
meg tudta csinálni a gyakorlatát, és olimpiát nyert a csapattal. A híressé lett mondatot Bill Clinton is felhasználta,
Károlyi beleegyezésével, választási kampányában.

Fotó: Internet

Már csak hat hónap van hátra a 2016-os riói olimpiai játékokig, a sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel edzenek rá. Mi a felkészülés különleges módját választjuk: egy-egy múltbeli olimpikon, olimpiai ikon bemutatásával próbáljuk megfejteni a titkot, amelynek révén ők a csúcsra törtek. Harmadik alkalommal belepillanthattunk Nadia Comaneci tornász sportolói és Károlyi Béla edzői karrierjébe, és ezáltal egy kicsit a rendszerváltozás előtti Románia viszonyaiba is. És most jöjjön a folytatás!

Idén január közepén a Nemzeti Színházban, az év
legjobb magyar sportolóinak díjátadóján elismerést
kapott Károlyi Béla is, aki arra utalt, hogy sokfelé járt
a világban, de még sehol sem tudták leírni helyesen
a nevét, csak itt, Magyarországon. „Pedig becsülettel
viseltem a nevem, amit édesanyám adott nekem. Volt
az utamon tövis bőven, nemcsak füzér, de méltósággal
küzdöttem. Rióban is fogok jövőre, utoljára.”
Megcsinálták.

Tóth Márton

Villámrajt

Olvad a jég

Megkezdődött a 2016-os évad a cselgáncsosoknak, horizonton az augusztusi ötkarikás játékokkal. Az első komoly megmérettetésen, a január végi kubai Grand Prix-n
parádésan teljesítettek az ASE judósai: a négy tatamira lépő versenyző háromnegyede végzett dobogón és került közelebb Rio de Janeiróhoz.

A téli hideg hónapokban a hazai vizeken kevés kajak-kenussal találkozni, a
szárazföldi alapozás után ezekben a hetekben utaznak melegebb égövre, hogy
ott tegyék vízre a hajókat. Három ASE-s sportoló is repülőre száll.
Boros Gergely világbajnok kajakos a jól
bejáratott dél-afrikai melegben kezdi
meg az evezést február 12-én, ahol az
egyesben megszerzett sok száz kilométer után akár még a csapathajós edzésekbe is belekóstolhatnak a hazatérés
előtt. „Ha úgy folytatódik a vízi munka
is, mint a téli alapozás, akkor nem fogok
panaszkodni. A cél Rio, ahhoz azonban
még nagyon sokat kell dolgozni.”
A tavalyi világbajnokságról bronzéremmel hazatérő Somorácz Tamás
február 15-től egy hónapig az andalúz
ékszerdobozban, Sevillában gyűjti a
kilométereket, majd egy kis hazai pihenő után újabb három hét edzőtábor
jön; a Rómától 80 kilométerre délre
fekvő tengerparti Sabaudiában folytatja
a felkészülést új párjával. „Pont jó ritmusban utazunk ki, mert már nagyon

várom a kajakozást. Bizakodó vagyok,
jó erőben érzem magam, és mindent
megteszek, hogy jól csússzon a hajó az
olimpia évében.”
A 2015-ös maratoni világbajnok
Kiszli Vanda szintén Dél-Afrikában
edz, ő január 3-tól a február 18–20. között zajló Dusira készül. A verseny távja
120 kilométer a Msunduzi folyón. Embert próbáló szakaszok, zúgók, sziklák
és meredek hegyek, amelyek megmászása – kajakkal a kézben – nem egyszerű feladat. „Nagyon jó itt minden,
nem gondoltam volna, hogy ilyen jól
fogom magam érezni, mindenki kedves
és segítőkész. Aranyélet, az edzések tetszenek, kicsit másabbak, mint otthon,
de erre számítottam is. Ja, és megtanultam szörfözni!”

Tóth Márton

Az ASE cselgáncsszakosztálya nyerte a 2015-ös pontversenyt a hazai 111 csapat közül,
és az idei rajt sem vetít előre gyengébb idényt. Csoknyai László kezdte az éremgyűjtést,
négy győztes mérkőzés mellett csak a német judóstól kapott ki, így bronzot szerzett, tovább erősítve ezzel vezető pozícióját a hazai 81 kilogrammos judokák között. 936 pontjával szűk 300 ponttal és 12 helyezéssel van a második magyar előtt a kijutási rangsorban.
Bor Barna (+100 kg) a tavalyi vébén elszenvedett sérülése után ezen a versenyen tért
vissza, és egy orosz versenyző tudta csak megállítani a döntőben, a dobogó második fokára léphetett. Ő az ötödik helyen (1234 pont) áll az ötkarikás kvalifikációs rangsorban.
Cirjenics Miklós (100 kg) létfontosságú kvalifikációs pontokat gyűjtve bronzérmet
vehetett át a havannai versenyen, neki 15 pont hiányzik a kijutó helytől. Ezúttal a paksi
versenyzők közül csak Pupp Rékának nem sikerült éremért mérkőznie.
Tóth Márton

Labdarúgás
Nagy a tumultus a labdarúgó-bajnokság élén. Ugyan a 49 pontos Fradi elhúzott, a
második Újpestnek 31 pontja van, míg a hetedik debreceniek is 28 ponttal állnak a
tavaszi forduló elején. A 20. kör előtt a Paksi FC negyedik 30 ponttal.
Következő mérkőzések:
MTK – Paksi FC
Debreceni VSC – Paksi FC
Paksi FC – Vasas
Paksi FC – Békéscsaba

2016. február 13. – szombat
2016. február 20. – szombat
2016. február 27. – szombat
2016. március 5. – szombat

15:30 óra
18:00 óra
18:00 óra
18:00 óra

Kosárlabda
Az alapszakasz élén állnak az ASE kosarasai, akikre a közeljövőben a következő mérkőzések várnak:
Egis Körmend – Atomerőmű SE
Atomerőmű SE – KTE-Duna Aszfalt
JP-TOP COP Jászberény – Atomerőmű SE
Atomerőmű SE– Sopron KC
TLI-Alba Fehérvár – Atomerőmű SE
MARSO Nyíregyháza – Atomerőmű SE

2016. február 13. – szombat
2016. február 27. – szombat
2016. március 2. – szerda
2016. március 5. – szombat
2016. március 9. – szerda
2016. március 12. – szombat

18:00 óra
18:00 óra
19:00 óra
18:00 óra
18:30 óra
16:30 óra
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Kultúra
Áll a bál – farsangi népszokások

– Mióta beszélhetünk farsangi népszokásokról hazánkban?
– A farsang a téltemetés és egyben
a tavaszvárás ősi ünnepe valamikor a
középkor táján, feltehetőleg osztrák hatásra terjedt el Magyarországon. Ennek
kiváló bizonyítéka az is, hogy maga a
„farsang” kifejezésünk a német eredetű
„vaschang” szóból származik.
– Mi jellemezte hazánkban a farsangi
időszakot? Igaz az, hogy ilyenkor szemet
hunytak minden csínytevés és kisebb
bűntett felett?

– A farsangi időszak vízkereszt napjától (január 6.) egészen a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt első napjáig, az úgynevezett hamvazószerdáig
tartott. Ezt a hol hosszabb, hol rövidebb
ideig tartó időszakot a mulatságok, lakodalmak, valamint az álarcos felvonulások, alakoskodások jellemezték.
A legtöbb népszokás azonban az ünnep
utolsó pár napjára, „farsang farkára”
csoportosult. A farsang az év olyan kivételes periódusa volt, amikor büntetlenül
maradtak a kisebb kihágások is.

Balog Pálné kapta
a Paks Kultúrájáért díjat
A magyar kultúra napját először 1989.
január 22-én ünnepeltük, mivel 1823-ban
ezen a januári napon fejezte be Kölcsey
Ferenc a Himnuszt. Az ezen alkalomból
szervezett városi ünnepségen Balog Pálné,
a Csengey Dénes Kulturális Központ gazdasági ügyvezető vehette át a Paks Kultúrájáért díjat.
Huszonhét éve először, 1989. január
22-én ünnepeltük a magyar kultúra napját, valamint 1993 óta ugyanezen a napon
tüntetik ki a pedagógusokat is, de a pedagógusnap június első vasárnapjára esik.
Paks város önkormányzata a magyar
kultúra napjának előestéjén a Csengey

Dénes Kulturális Központ színháztermében adta át Balog Pálnénak, a kulturális központ nyugdíjba vonuló gazdasági
ügyvezetőjének a Paks Kultúrájáért díjat.
A paksi önkormányzat Balog Pálnét a
több évtizedes kitartó, a kultúra szolgálatában eltöltött munkájáért díjazta.
Az ünnepséget Kőrösi Csaba színész
és Módri Györgyi színésznő verses-zenés
irodalmi műsora zárta. A díjátadót és rendezvényt megelőzően Orgoványi Anikó
Himnusz című festménykiállítását nyitották meg, amely február 5-ig lesz látható a
kulturális központban.

Lehmann Katalin

Téli balettgála
a paksi kulturális központban

Fotó: Czakó Balázs

Második önálló balettgáláját tartotta egy havas, téli
vasárnapon a Csengey Dénes Kulturális Központban
a Pódium Táncstúdió. Csordultig megtelt a nézőtér január 24-én este, a pótszékek
is foglaltak voltak. A stúdió
szemtelenül fiatal vezetője és
koreográfusa, Trungel Vivien alig több mint 23 éves, de
annál nagyobb tapasztalattal
rendelkezik a gyermekek
oktatásában. A stúdió másfél éve működik önállóan, az órák szeptember óta már a
művelődési házban zajlanak, ahol közel 70 gyerek a tanítványa. Vivien a Pro Artis
Művészeti Iskola balett szaka után, a Budapest Táncművészeti Stúdióban gyarapította tudását, összesen 6 műfajban. Több korcsoportban – 2,5 éves kortól 17 éves
korig – oktat; klasszikus balett, modern tánc, amerikai jazz és hip-hop stílusok között választhatnak a gyerekek.

Czibuláné Mayer Szilvia

Fotó: Internet

A meghitt karácsonyi ünneplést az óévbúcsúztató szilveszteri mulatozás, az
újévi jókívánságok és köszöntések sora követi, majd vízkereszt napjától a farsangi időszak veszi kezdetét. Mi jellemezte hazánkban a farsangi időszakot?
Hogyan kapcsolódik a farsanghoz a mohácsi busójárás szokása? Kérdéseimre
Cserenyecz Katalin paksi néprajzos válaszolt.

– Hogyan kapcsolódik / kapcsolódik-e
a busójárás szokása a farsanghoz?
– A busójárás is egy farsangi alakoskodó szokás, amely egy Mohácson élő
délszláv népcsoporthoz, a sokácsághoz
köthető. A mohácsi busójárás hagyományosan farsangvasárnap vette kezdetét
és húshagyókeddig tartott. A hiedelemmel ellentétben a busók nem a törökök

elijesztésére bújtak jellegzetes, rémisztő
maszkjaik alá, hanem sokkal inkább a
tél elűzése miatt.
– A riói és velencei karneválok alakoskodása rokon a mi farsangi szokásainkkal?
– A riói, valamint a velencei karnevál is a nagyböjtöt közvetlenül megelőző időszakban zajlik. Maga a „karnevál” (=hús elhagyása) kifejezés is erre
az elkövetkező negyven napra utal.
A hangos felvonulások, nagy mulatságok a magyar szokásokhoz hasonlóan
a farsangi időszaktól, valamint a téltől
való búcsúzást jelképezik, és egyben a
tavasz eljövetelének örömteli megnyilvánulásai.


Lehmann Katalin

Örökségünk
Örökségünk mottóval mozgalom indítását jelentette be Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy egy dal segítségével
megszólítsák a világ különböző pontjain
élő magyarokat, és bevonják őket egy, a
magyar nyelv megőrzését, a magyarság
megtartását szorgalmazó mozgalomba.
A mozgalom alapjául szolgáló dalt Gyulai
István paksi zenész, dalszerző írta, a hozzá
tartozó klipet pedig Pakson és határon túli
testvérvárosaiban forgatták. A mozgalom
arra ösztönzi a magyarokat határon innen
és túl, hogy énekeljék el a dalt, készítsenek erről videofelvételt – lehetőleg otthonuk emblematikus helyein – és töltsék
fel a produkció honlapjára. A felvételeket
a weboldalon és a közösségi médiában
folyamatosan közlik. Párhuzamosan fel-

vételeket készítettek, illetve készítenek
Csíksomlyón, Huszton és Londonban, és
a felvételek felhasználásával egy újabb
klipet állítanak össze a világ különböző
pontjairól érkező anyagok, valamint a saját felvételek felhasználásával, amit várhatóan Pakson mutatnak be.
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a kampányt elindító sajtótájékoztatón az erőmű nyitottságát hangsúlyozta. Minél több embernek
szeretnék azt is bemutatni, hogy a paksi
erőmű biztonságos – jelezte. Szerinte ezt
a mozgalmat támogatva ezt is könnyebben megtehetik. Süli János, Paks polgármestere rámutatott: a városnak mindig is
fontos volt, hogy támogassák a határon
túli magyarságot, ezért próbálnak minél
többet tenni.

Hírek
A székesfehérvári Alba Regia Szimfónikus Zenekar Újévköszöntő hangversenyre várta az érdeklődőket január 10-én 18 órai kezdettel a Csengey Dénes Kulturális
Központba. Geszthy Veronika és Dániel Gábor szólisták közreműködésével ifjabb
és idősebb Johann és Eduard Strauss, Joseph Lanner, Sosztakovics műveit hallgathatta a közönség. A zenekart Drahos Béla irányította.
***
Évszakok címmel tartott január 13-án 9:00 és 10:30 órakor élőzenés, mondókás,
bábozós kavalkádot a budapesti Kezeslábas Társulat, amely a Tipegő bérlet soron
következő előadása volt.
***
A Pódium Táncstúdió január 17-én 17 órai kezdettel gálaműsort adott a Csengey
Dénes Kulturális Központban.
Februári programajánló
Dumaszínház
február 25-én 19 órakor a Csengey Dénes Kulturális Központban Kőhalmi Zoltán
és a Dumaswing (Kovács András Péter, Janklovics Péter, Illés Ferenc) előadása.
Jegyár: 2700 Ft
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Kalocsai hírek

Fotó: Péjó Zoltán

Fagyi, sajt, tehén
A közelmúltban egy új üzem létrehozását
szolgáló önkormányzati terület eladásáról döntöttek a kalocsai önkormányzati
képviselők. A Gelato Italiano tett vételi
ajánlatot egy 6 hektárt meghaladó terület
megvásárlására, melyen 3 üzemegység
létesülne. Az egyik üzemrészben a gesztenye- és fagylalt-előállítás történne meg, a
másikban tejfeldolgozás és sajtérlelés, míg
a harmadik egy tehenészetnek adna majd
helyet. A beruházás indításához a befektetők még pályázati forrásokat is várnak, így
az csak ezek elnyerését követően fog elindulni, várhatóan az idei esztendő nyarán.
A beruházással 31 munkahely létesülne
az érseki városban.
***
Április elsején jön a zónaparkolás
Időkorlátos parkolási zóna kialakításáról döntött a kalocsai képviselő-testület,
amely rendeletet április elsejétől kívánnak
életbe léptetni. Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő javaslatára azt a helyzetet kívánják orvosolni a döntéshozók,
hogy a belvárosban dolgozók ne foglalhassák el egész napra a parkolóhelyeket,
melyeket így az ügyintézésre érkezők már
nem tudnak használni. A tervek szerint, a
polgármesteri hivatal, illetve a börtön előtt
és a Búzapiac téren lesz kétórás parkolási
időkorlát.
***
A város szíve jobban dobog
December hónapban helyezték el a „Kalocsa Szíve” program részeként – a megújult
Asztrik téren – azokat az új szobrokat,
földhalmokat, illetve köztéri bútorokat,
amelyek Magyarország viharos évszázadaira tesznek utalást. A Dózsa György Szakközépiskola főbejárata előtt Szent István
kézjegye fogadja a látogatót, az ott elhelyezett virágot formázó szobron. A „Kalocsa Szíve” program hét helyszínén történt
beruházások műszaki átadása megtörtént.
A jó idő beköszöntével még a kisebb hiányosságok kijavítása és parkosítás vár a
kivitelezőkre.
***
Jobb körülmények között élnek a gondozottak
A közelmúltban adták át az értelmi fogyatékkal élő embereknek azt a hét felújított
és újonnan elkészült épületet Kalocsán,
amelyek lakhatási és gondozási feltételeiknek a javulását eredményezték. A hatvan
ember életkörülményeit a jövőben több, a
fizikai erőnlét fenntartását, javítását szolgáló kondigép, valamint foglalkoztatásra
alkalmas tér is segíti. A lakók egy része már
önállóan elkülönülő lakrészekben éli mindennapjait.
Péjó Zoltán

Térségi kitekintő
Gyógyúszás gyerekeknek
Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztikán, azaz HRG-úszáson vehetnek részt februártól a paksi tanuszodában azok a gyerekek, akiknek a
szakorvos ezt javasolja, azaz akiknek eltérő, lelassult, megkésett, stagnáló fejlődése esetén okként merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete,
sérült/másképp működő kapcsolatrendszere.

A HRG-módszer védett magyar rehabilitációs eljárás, vízben végzett
mozgássor, amelynek során a neurológiai éretlenség tüneteit produkáló
gyerekek fejlesztése folyik. A módszerrel közel ezer uszodai reflexgátló,
felzárkóztató és sokoldalúan fejlesztő
gyakorlat épül egymásra tréningenként.
A terápiára utalt gyermekek tünetei egy hosszú skála mentén nagyon
sokfélék lehetnek, s a születéstől kezdődően alkalmazott módszer a részképességzavarral, viselkedészavarral,
izomtónus-eltéréssel, agresszióval,
dührohammal, alvászavarral, mozgáskoordinációs gyengeséggel, megkésett mozgás- és beszédfejlődéssel
küzdőknek ugyanúgy segít, mint
a komoly idegrendszeri sérüléssel
élő gyerekeknek. A mozgássor nem
pusztán a mozgást fejleszti, hanem
azon keresztül valamennyi kognitív,
pszichés, szociális készséget és képességet. Kedvezően hat a gyermek
motorikus és szenzoros képességeire,
normalizálja a hiányzó képességeket,
javítja az olyan kognitív funkciókat,
mint az észlelés, az információértelmezés, a későbbi rövid és hosszú
idejű emlékképek felidézése, az as�szociációs működés. Viselkedésterápiás hatása is van, segít kapcsolati
és kötődési zavar esetén, valamint
beilleszkedési, szabálykövetési nehézséggel küzdőknek egyaránt.
A budapesti BHRG Alapítvány
HRG-csoportjain túl országosan sajnos igen kevés helyen érhető el a terápia. Pakson a BHRG Alapítvány Tanúsítási Rendszerében képzett eddig
országosan összesen négy szakember

egyike, Kiss Adrienn tartja majd a
foglalkozásokat minden szombaton
a tanuszodában. Az órákat neurológus szakorvos javaslatára a társadalombiztosító támogatja, így nem kell
külön fizetni érte a szülőknek. A gyakorlatokhoz szükséges eszközök –
vízijárda, surf, úszógumik, labdák,
karikák, vízicsikó, merülőtárgyak,
kifeszíthető kötél stb. – beszerzéséhez Paks város önkormányzata nyújtott támogatást.

Torma Dóra
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Új bringás
tagszervezet alakult
A Magyar Kerékpárosklub (MK) jelenleg
tizenhárom vidéki és hét budapesti tagszervezetből áll. Huszadikként – Tolna
megyében elsőként – megalakult az érdekképviselet legújabb csoportja, a paksszekszárdi tagszervezet. Legfontosabb
feladatuk a térség kerékpáros közlekedési
feltételeinek javítása.
A Paksi Atomerőműbe egyre többen érkeznek két keréken. Bizonyára mindenki tud
a bosszúságot okozó problémákról, de a
városban is lenne mit tenni. Annak dacára,
hogy az elmúlt néhány év fejlesztéseinek
köszönhetően több kerékpárút is épült. Az
utak megléte egy városban csak fontos, de
nem elegendő feltétele a jó közérzetnek.
Azok ismerik a javítandó pontokat, akik naponta szembesülnek a hiányosságokkal.
Ezért szükséges, hogy megalakuljon a helyi
csoport, a létrehozás alsó határa tíz személy.
Ami biztos, tenni egy igazán kerékpárosbarát városért egyénenként nehéz. A közös
kiállás már csak azért is fontos, hogy az embert komolyan vegyék. Ne csak akkor tekintsenek járműként a kerékpárra, ha az egyirányú utcába ellenirányból tekertek be vele.
Együttesen könnyebb alakítani a szemléleten is. A legfőbb cél a paksi és városkörnyéki
helyzet javítása, ezért aki szeretne hozzátenni ehhez a munkához az atomvárosban,
jelentkezzen!
Kontakt: Vöröss Endre titkár,
vorosse@t-online.hu
További infó: http://kerekparosklub.hu
-ve-
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Erőműves híradások

WANO partneri vizsgálat 2016
szervezési és kommunikációs feladatot kell megoldani. Emellett az erőmű műszaki felkészülési feladatait is
koordináljuk. Első lépésként a vizsgálatban részt vevő
25 fős paksi partneri csoport összeállította a WANO-
csoport részére a vizsgálat előzetes információs csomagját (PIP). A több mint ezeroldalas dokumentum
bemutatja a Paksi Atomerőmű működését, fő folyamatait a WANO-kritériumok szerint. Az OSART-vizsgálatoktól eltérően külön felkészülési intézkedési tervet
nem hajtunk végre, ezzel is törekedve arra, hogy a partneri vizsgálat során a vizsgálók az erőmű természetes
üzemmenetébe nyerhessenek betekintést. Azonban
előkészítő oktatást, előzetes bejárásokat és több fázisban felkészülési megbeszéléseket tartottunk és tartunk. A felkészülés kereteit a korábbi, 2012-es WANO-
– Miként fog zajlani a vizsgálat?
vizsgálat és annak 2014-ben lezajlott visszaellenőrző
– A vizsgálat alapvetően a WANO módszertani dokövetővizsgálata (Follow Up Review) fejlesztendő területei, valamint a tavaly novemberi egyhetes elővizsgálat kumentumai alapján folyik majd, és két és fél hetes
fő megállapításai és az akkor tartott területi bejárások rendkívül feszített munkát jelent mind a vizsgálócsoport, mind a paksi partneri team számára. A csütörtöki
tapasztalatai alkotják.
érkezés után, majd a következő teljes héten bejárások,
interjúk és megfigyelések zajlanak. A vizsgálók az észrevételeiket minden délután a partnerek részvételével
WANO-eredmények
tartott csoportmegbeszélés keretében egyeztetik és rögA javítandó területeket és erősségeket tartalmazó végleges jelentést a
zítik. A vizsgálat második teljes hetében a tapasztalatok
partneri vizsgálatot követő hónapban kapja meg bizalmas minősítéssel
feldolgozása, okok és hozzájáruló tényezők elemzése,
az erőmű vezérigazgatója. Az eredményeket mindkét fél felhasználja.
a fejlesztendő területek és erősségek meghatározása a
A WANO részéről a vizsgálat eredményeit a Moszkvai Központban az
szakemberek feladata. A hét végére áll össze a közben
erőműtől és a vizsgálóktól függetlenül értékelik (WANO Assessment), és
megérkező WANO-vezetőkkel is egyeztetett jelentésminősítik az erőmű teljesítményét. Másfelől az OSART-vizsgálati gyakortervezet, amelyet csütörtökön mutatunk be az erőmű
lattól eltérően a részletes WANO-vizsgálati jelentést nem publikálják külső szervezetek részére, ezért egyfajta
menedzsmentje számára. Március 4-én, pénteken az
független visszacsatolásként, szakértői értékelésként jól hasznosítható az erőmű számára. A vizsgálatot követő
előzetes vizsgálati jelentés megállapításainak összegzéidőszakban tehát az eredményeket elemzik, majd ez év közepére várhatóan a konkrét javító intézkedések megsével és ismertetésével a vizsgálat lezárul.
határozása következik.

Laszlóczki Ivetta

A felkészülési intézkedésekről és a vizsgálat fontosabb
lépéseiről Tarnóy Lászlót, a partneri vizsgálat lebonyolításáért felelős Üzemviteli Biztonsági Osztály vezetőjét
kérdeztem:
– A WANO partneri vizsgálatoknak milyen célja
van?
– A WANO partneri vizsgálatok célja az, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb nemzetközi gyakorlattal
és segíteni az erőművet a javítandó területek beazonosításában. A vizsgálatot egy tapasztalt, atomerőműves
szakemberekből álló nemzetközi vizsgálócsoport végzi a WANO által meghatározott kritériumrendszer és
módszertan alapján.
Miként összegezhetők a vizsgálat érdekében eddig végzett intézkedések?
A vizsgálat alatt közel három héten keresztül 22 külföldi szakember és az utolsó három napban további két
WANO-vezető lesz az atomerőmű vendége. A sikeres
lebonyolítás érdekében természetesen rendkívül sok

Elköltözött a Jóléti Osztály
Az oktatási épület földszintjén kialakított modern irodahelyiségek és
ügyféltér egyaránt szolgálja az osztályon dolgozó munkatársak és az ügyintézési céllal betérő kollégák kényelmét.
Hosszú ideje tapasztalható kényelmetlenség végére sikerült pontot tenni az
idei év első hónapjában. A kiemelten nagy ügyfélforgalmat bonyolító Jóléti
Osztály korábbi otthonául szolgáló F2 porta irodahelyiségei az elmúlt időszakban mind kevésbé tudtak megfelelő munkakörülményeket biztosítani a
kollégák számára. Az épület jellegéből adódóan problémát jelentett a megfelelő ügyféltér kialakítása, a helyiségek és irodák hűtése, szellőztetése. Az osztály munkatársai számára nehézséget okozott az évek során felhalmozódott
ügyirat elhelyezése és megfelelő kezelése, a megfelelő komfortfokozatú konyha, étkező és közösségi helyiség hiánya. Az elmúlt években többször került
sor átépítésre, azonban a problémákat megnyugtatóan nem sikerült kezelni.
Hosszadalmas egyeztetések előzték meg azt a cégvezetői döntést, amelynek
értelmében a műszaki könyvtárat az egykori II. számú orvosi rendelő helyére
helyezték át, a Jóléti Osztály számára pedig lehetőség nyílt a könyvtár helyiségeinek birtokbavételére. A Létesítmény Üzemeltetési Osztály közreműködésével teljes átalakítás vette kezdetét 2015 második felében, amelynek eredményeként az idei évi VBKJ-nyilatkoztatások idején már kulturált körülmények
és igényesen kialakított ügyfélfogadó tér várta az ide érkező munkavállalókat,
az osztályon dolgozó kollégák pedig minden igényt kielégítő irodákban és kiszolgálóhelyiségekben tudják végezni munkájukat.
Krausz Attila

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítványának Tájékoztatója
Tisztelt Munkatársak!
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Humán Alapítványt 2000. szeptember 26-án
alapította, azóta közhasznú alapítványként működik annak érdekében, hogy az
aktív dolgozókat, nyugdíjasokat és hozzátartozóikat támogathassa súlyos betegség, baleset, műtét, orvosi kezelés, tartós
munkaképtelenség, elhalálozás, tragikus
események bekövetkezésekor, nehéz élethelyzetükben adómentes hozzájárulást
biztosítva.
Az alapítvány 2004. évtől jogosult
a magánszemélyek adójának 1%-ára,
melyből évente 2,5-3 M Ft bevétele származott.
2015. évben – munkatársainknak
köszönhetően – a felajánlások összege
4 684 643 Ft volt. Támogatásukat ezúton
is köszönjük!
Az alapítvány a felajánlásokat a nehéz élethelyzetbe került munkatársaink

és nyugdíjasaink, valamint családtagjaik megsegítésére fordítja, évente 400-500
támogatás kiutalásával.
A támogatandó igények száma az utóbbi években jelentősen megnőtt, elsősorban a félárván maradt, a tartósan beteg
gyermekek, továbbá a súlyos betegségben
szenvedő igénylők számának növekedése
miatt.
Önöknek nem kell mást tenniük, mint
adóbevallásuk során a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni az MVM P
aksi
Atomerőmű Zrt. Humán Alapítvány
adószámát
1 8 8 6 0 7 5 1 – 1 – 1 7

Kérjük, éljenek ezzel a nagyon fontos
támogatási lehetőséggel!
Az alapítvány dokumentumai megtalálhatóak az intranet főlapon Humán Alapítvány cím alatt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán
Alapítvány kuratóriuma

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyik stratégiai célkitűzése, hogy rendszeres időközönként alávesse magát nemzetközi felülvizsgálatoknak. Az erőmű működése
alatt számos nemzetközi felülvizsgálatot bonyolítottak le, melyek sorában három alkalommal (1992, 2005, 2012) a WANO (Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége) vizsgálócsoportja által végzett partneri vizsgálatra került sor. A negyedik WANO-vizsgálat idén február 18. és március 4. között lesz erőművünkben.
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Tájékoztató és Látogatóközpont
Látogató csoport

Dohóczki Csaba
csoportvezető
Kezdetben a látogatócsoportok fogadása, az
erőmű bemutatása volt a feladata, ma pedig
már az ezzel foglalkozó csoportnak a vezetője.
Ezenkívül a magyar és külföldi kiemelt vendégek programjának szervezése és lebonyolítása
is hozzá tartozik. Munkája változatos, így a
TLK-ban eltöltött 15 év ellenére a mai napig is
nagy kedvvel végzi.
Az erőműves munka mellett végezte főiskolai, majd egyetemi tanulmányait, a tanítói diploma mellé kommunikációs, majd nemzetközi
tanulmányok diplomát szerzett.
Feladatai közé tartozik az erőmű környezetében levő településekkel való kapcsolattartás.
Mivel maga is a környékből származik – édesapja faddi, édesanyja gerjeni –, így viszonylag
hamar megtalálta a közös hangot a térség polgármestereivel. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás felkérésére több mint 10 éve képviseli a településeket
nemzetközi fórumokon, mi több 2004 óta a
hasonló európai „nukleáris” önkormányzatokat tömörítő GMF szervezet alelnökeként tevékenykedik.
Felesége, Juhász Nóra szintén az atomerőműben dolgozik a Humán Kontrollingon. Lányuk, Márti 18 éves, az angol és francia nyelvvizsgák mellett az érettségire és az egyetemi

jelentkezésre készül. Botond és Hunor fiaik ötévesek, az óvodában bontogatják szárnyaikat.
Csaba szabadidejét, ha teheti, a családjával tölti,
kirándulnak vagy kulturális rendezvényre mennek. Számára a sportolást a foci jelenti, hosszú
évek óta a Kreszpark Rangers csapatában játszik, amely egy igazán összetartó közösség.

korolhatja ismeretátadó tevékenységét, bár a
történelem helyett-mellett elsősorban a műszaki tudományokra koncentrálva. Rendszeresen részt vesz a TLK kiállításának korszerűsítésében, a programok frissítésében.
A látogatók érdeklődése és saját szakmai fejlődése miatt fontosnak tartja a megszerzett
ismeretek szinten tartását és bővítését, tehát
a tanulás mindennapjainak a részét képezi.
A kommunikációs szervezet részéről éveken
keresztül koordinálta és végezte az országot járó tájékoztató kamionnal kapcsolatos
munkákat.
Szabadidejét szinte kizárólag felesége és
három gyermeke körében tölti. Beni fia harmadikos általános iskolás, komoly műszaki
érdeklődéssel a világ dolgai iránt. A cserfes
Eliza 2013-ban született, de már most tudja, hogyan kell apukáját levenni a lábáról.
A legkisebb jövevény Kamilla, a tavalyi évben névnapi meglepetésként, Zoltán-napon
érkezett meg. Élete legnagyobb ajándékának

gyermekeit tartja, és azt sem bánja, hogy korábbi hobbijait, az olvasást és a sportolást
kissé háttérbe kell szorítania.

Fotók: Bodajki Ákos

Az idei évben jubilál, 30 évvel ezelőtt kezdett
el dolgozni az atomerőműben, annak idején
Rónaky Józsefhez érkezett felvételi elbeszélgetésre, aki akkor a Dozimetriai Üzem vezetője,
később pedig az Országos Atomenergia Hivatal
főigazgatója volt. Felvételét követően a Sugárvédelmi Osztály Dozimetriai Szolgálatánál dolgozott közel tíz évig, három műszakban. Az ott
eltöltött idő jó lehetőséget jelentett arra, hogy
közvetlen közelről megismerje az atomerőmű
működését és a felelősségteljes munkát. Közben
angol nyelvet kezdett el intenzíven tanulni az
erőműves tanfolyamokon, és a remek anyanyelvi
tanároknak köszönhetően rövid idő alatt magas
szintre sikerült eljutnia. Ennek köszönhető az
első munkakörváltása, ugyanis pályázat útján az
Utaztatási Csoporthoz került Vélin Annáékhoz,
ahol az angol nyelvű ügyintézés, kapcsolattartás, valamint a céges fordítások, tolmácsolások
koordinálása volt a feladata. Aztán néhány évvel
később a műszaki terület ismeretének, valamint
az angol nyelvtudásnak köszönhetően útja a Tájékoztató és Látogatóközpontba vezetett. Kováts
Balázs, az akkori kommunikációs vezető felkérésére rögtön igent mondott, mivel úgy érezte,
hogy testhez álló a feladat. Szeretett emberekkel
foglalkozni, és az erőmű ügyének képviselete is
közel állt hozzá.

Tóth Zoltán Róbert
önálló tájékoztatási munkatárs
Családjával hatéves korában került Paksra, és azon melegében elkezdte koptatni az
akkoriban csak részben elkészült II. Számú
Általános Iskola vadonatúj padjait. Középiskolásként ismét egy új intézményt, az ESZI-t
avatta fel, ahol öt évvel később atomerőműgépész-technikus oklevelet szerzett. Történelem iránti rajongása azonban elcsavarta
a fejét, és az egyetem elvégzése után, immár
tanárként ismét az ESZI-ben találta magát.
Tizenkét év után elköszönt a pedagóguspályától, és 2008 óta erősíti a Tájékoztató és
Látogatóközpont csapatát. Legfontosabb feladata az erőműbe érkező látogatócsoportok
fogadása és kísérése a TLK-ban és az üzemi
területen, a tavalyi évtől már angol nyelven
is. Vendégeinek spektruma rendkívül színes és széles: óvódásoktól a nyugdíjasokig,
a laikus érdeklődőktől a szakemberekig
terjed. A látogatók legnagyobb csoportját a
középiskolás diákok teszik ki, ennek köszönhetően iskolai keretek híján továbbra is gya-
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Juhászné Pónya Mónika
tájékoztatási előadó
Tatabányai lányként látta meg a napvilágot.
Édesapja Mónikát 6 éves korában, 1972-ben,
nagy dilemma elé állította. Elmondta, hogy
munkát ajánlottak neki Pakson, de csak akkor
vállalja el, ha a család is szeretné. Mónika ekkor
határozottan azt mondta, ha van farmotoros
busz Pakson, akkor jöhetnek. Így tehát 1979ben költöztek Paksra. Elég nehezen szokta meg
a kisvárosi életet, hisz mindent Tatabányán hagyott, imádott nagyszüleit, a sok-sok barátot.
Azóta megszerette a várost, itt alapított családot, így ma már paksinak tartja magát. 1991
óta a cég munkavállalója, a főiskolán dolgozott
hosszú évekig mint tanulmányi és évfolyamfelelős. Ezt követően a főiskola megszűnése után
az Oktatási Főosztályra került, majd a látogató-

Szeri Ferenc Árpád
tájékoztató technikus
Budapesten született 1959-ben, de általános és
középiskolai tanulmányait már Pakson végezte,
míg az erősáramú technikusi vizsgát Pécsen tette le. 1985. szeptember 1-jével lépett be a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz, ahol is első munkahelye a Villamos Laboratórium volt, ami jelenleg
Automatika Osztályként ismert. Részt vett a
3-4. blokki üzembe helyezéseken, a Vegyészeti Üzem rekonstrukcióján és a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójának üzembe helyezésén is.
A Villamos Labor dolgozójaként emellett még
nagyon sok más szakterületen volt feladata,
például a vízkivételi műben, a hűtőgépházban
vagy éppen a parti szűrésű kutaknál, valamint
primer és szekunder köri rendszerekben is végzett karbantartási és hibaelhárítási munkákat.
Ennek a széles spektrumú munkának köszönhetően valamennyi villamos technológiai folyamat működésére komoly rálátással bír. 13 év-

központ munkatársa lett 2 évvel ezelőtt, ahol
tájékoztatási előadóként tevékenykedik. Férje is az erőmű dolgozója, labortechnikus a
Biztonsági Rendszer Osztályon.
Két lányuk van, Luca 23 éves, fényképésznek tanult, most keresi a helyét a nagyvilágban. Kata 18 éves, idén érettségizik, nagyon
érdeklik az idegen nyelvek és a diplomácia.
Mónika életre szóló hobbija immár több
mint 30 éve a néptánc. Szabadidejében aktív
segítője a Tűzvirág Táncegyüttesnek, amivel lányait is megfertőzte. Luca több mint
10 évig táncolt, Kata 6 éves kora óta ropja a
táncot a Tűzvirág tagjaként. Mónika nagyon
szeret főzni, a családja és barátai visszaigazolása szerint nem csak szeret, hanem tud is.

nyi laboros munka után pozíciót váltott, és
átkerült a Szolgáltatási Osztályra, 2008-ban
pedig a látogatóközpontba, ahol jelenleg is
tájékoztató technikusként dolgozik. Feladata
az erőműbe érkező látogatók számára a már
több mint 30 éve működő technológia ismertetése, bemutatása. Korábban megszerzett ismeretei, tapasztalatai rendkívül nagy
segítséget nyújtanak neki a mindennapi
munkavégzésben, illetve személyes élményei
alapján érdekessé és érthetővé tudja tenni a
látogatók számára az atomerőműben lejátszódó bonyolult folyamatokat. Munkájához
tartozik még a látogatóközpontban működő
műszaki berendezések felügyelete, valamint
új eszközök beszerzése. Hivatása egyik legfontosabb eredményének tartja, hogy a látogatás végére maguk a látogatók beszélnek
elismerően a látottakról-hallottakról.
Büszke arra, hogy fia a Paks II.-nél dolgozik, szintén kommunikációs területen. Tapasztalataival így időnként tudja segíteni fia
munkáját is.

Végh Dóra
tájékoztatási munkatárs
Dóra a kezdetektől, immár három éve az információs pultnál teljesít szolgálatot, azóta is rendületlen lelkesedéssel. Szombathelyi származású, de jó ideje Pakson él. Már ESZI-s diákként is
több alkalommal segített az erőmű által szervezett rendezvényeken, azóta pedig ez a munkája
részét is képezi. Szeret emberekkel foglalkozni,
beszélgetni, így nem jelent számára problémát
a látogatócsoportokkal való együttműködés, illetve a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás sem.
Feladatai közé tartozik többek között az erőmű iránt érdeklődők tájékoztatása, látogatások
szervezése, legyen szó akár diákcsoportokról,
akár kiemelt vendégekről. Egy-egy látogatás
megszervezése számos előkészületet igényel:

időpontok és programok egyeztetése, üzemlátogatáshoz szükséges személyes adatok bekérése, különböző engedélyek elkészítése, illetve beszerzése a programok zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében. Emellett általános
iskolásoknak tárlatvezetést is tart, amelynek
során az erőmű működéséről és történetéről
oszt meg alapvető információkat. Munkáját
lelkiismeretesen végzi, hiszen tudja, hogy a
látogatókban az erőműről kialakult képnek
neki és kollégáinak is komoly szerepe van.
Szeret sütni-főzni. Családi és baráti ös�szejövetelekre sohasem érkezik üres kézzel,
gyakran a születésnapos tortáját is ő készíti.
Párjával, aki szintén az erőműben dolgozik
vizuális vizsgálóként, Pakson élnek.
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Műszaki Alkotói Pályázat – 1/6
1. díjas pályázatok

Bajári Miklós Géza, Bütös János Dániel, Fodor Balázs,
Hajnády György, Mercz Zsolt
A Helyreállítási Projekt működése során keletkezett alfa-szennyezett hulladékokat a térfogat-kompenzátor
(A338/1. épület) tetejére helyezték el hordókban vagy
fóliával takarva még 2008-ban. Döntés született a hulladék elhelyezéséről, a terület felszabadításáról, amelyhez komplex technológiát kell kidolgozni, végrehajtani.
Meg kellett tervezni és felépíteni egy zárt védősátrat
sugárveszélyes munkahelynek (enyhe depresszióval,
légzsilippel). Mivel nem daruzható helyen kell felépíteni, az összeszerelendő elemek súlya maximun 30 kg lehetett. Biztosítani kellett vízellátást és a víz elvezetését,
a villamosenergia-ellátást, munka- és védőeszközöket,
védőruhákat és dekontamináláshoz (zuhanyfülke) helyiséget. Meg kellett tervezni a munkafolyamatot, a
védőruha fel- és levételét – megfelelően kellett kialakítani a munkaterületet. Ezt oktatni is kellet az ott dolgozóknak (oktatófilm).
Az építés első fázisaként védőruhában el kellett pakolni a védősátor helyéről a munkaterület folyamatos
nedvesítése mellett. A sátor megépítése, majd a berendezések telepítése, üzembe helyezése után kezdődhetett meg a tervszerű hulladékcsomagolás. Egy-egy kétfős csapat „munkaideje” mindig a hulladéktól függött,
de maximum 120 perc lehetett. A hordóba csomagolt
hulladékok 6-7 mSv/h dózisteljesítményt nem haladhatták meg. A csomagolás végére – mikor már több
hely lett – a rácslemezek darabolása és elcsomagolása maradt. A nem darabolható nagyobb darabokról a
szennyeződést lemosással, nedves törléssel távolították el.
A sátrat és berendezéseit visszabontották. Megfelelő takarítás után a területet átadták eredeti funkciójának. Az esetleges váratlan eseményekre is fel voltunk
készülve.

Bajári Miklós Géza DO, sugárvédelmi mérnök
– Szekszárdon születtem. Iskoláimat (általános, gimnázium) lakóhelyemen, Tolnán végeztem. Diplomát az akkori
Veszprémi Vegyipari Egyetemen (jelenleg Pannon Egyetem) szereztem 1981-ben. Finomkémiai szakmérnöki diplomát ugyanott szereztem 1996-ban. Végzésem után hét évig
az élelmiszeriparban dolgoztam. Az erőmű Vegyészeti Osztályára a Radiokémiai Laboratóriumba 1988-ban kerültem.
A kellő hely- és technológiai ismeret megszerzése után
a Kémiai Technológiai Üzemben folytattam tevékenységemet. Szervezeti változás miatt a Műszaki Igazgatóság Rendszertechnikai Osztályára kerültem át a vegyészeti tevékenységek műszaki háttérfeladatait végeztem 2000-ben, majd

2003-ban a Biztonsági Igazgatóság Sugárvédelmi Osztályára kerültem, a sugárvédelmi ellenőrző rendszer rekonstrukciós munkáinak felhasználói támogatására. A rekonstrukció
után a sugárveszélyes munkák sugárvédelmi előkészítését,
tervezését végzem.
Szabadidőmben szívesen olvasok, ápolom a virágoskertet – gyönyörködöm az eredményben.

Fotók: Bodajki Ákos

10. Az 1. blokki A338 épület tetején lévő
alfa-szennyezett hulladékok eltávolítása

Bütös János Dániel RO, művezető
– Szekszárdon születtem 1959-ben. Az 505. Sz. Szakmunkásképző Intézetben szerszámkészítő képesítést szereztem 1977-ben. A nagyhírű Rózsa Ferenc Szakközépiskola
gépgyártás-technológia szakára jártam, ahol 1985-ben
érettségiztem, majd 1986-ra megszereztem a technikusi
minősítést.
Az erőműben primer köri gépészként kezdtem dolgozni.
Később főgépész, betanuló reaktoroperátor volt a beosztásom. Jelenleg primer köri területfelelős munkakörben dolgozom 2008 óta.
Nős vagyok. Tolnán élek. Felnőtt lányom és csodálatos
unokám van, aki rövidesen már 4 éves lesz.

Fodor Balázs BT, berendezésmérnök
– Szekszárdon születtem 1985-ben. Dunaszentgyörgyön, a Csapó Vilmos Általános Iskolába jártam, majd Szekszárdon, az Ady Endre Szakközépiskolába elektrotechikai
szakmacsoportba. Pécsett, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
gépészmérnök-üzemfenntartó szakirányon diplomáztam.
Györkönyben, a Color-Ferr Kft.-nél termelésirányítóként
dolgoztam egy évig (2007). Az erőműbe 2008-ban kezdem
az Atomix Kft.-nél mint betanuló primer köri gépész, 2009ben kerültem a PA Zrt.-hez mint vizsgázott primer köri gépész, és 2013-tól a GMO reaktorcsoportban dolgozom mint
berendezésmérnök.
Tavaly októberben házasodtunk össze a feleségemmel.
Dóra környezetkutató, az ESZI-ben kezdett tanítani 2014
őszén. Első gyermekünket várjuk februárban.
Jelenleg a szabadidőm nagy részét kiteszi a családi házunk
építése és az ezzel járó műszaki és ügyes-bajos feladatok
megoldása.

Hajnády György MTVO, munkavédelmi főelőadó
– Sztálinvárosban születtem 1958-ban. Dunaújvárosban, a Bánki Donát Szakközépiskolában gépész szakon
érettségiztem. Székesfehérváron kaptam gépésztechnikusi
oklevelet. A munka- és tűzvédelmi, illetve emelőgép-szakképesítést Budapesten szereztem meg.
A Dunai Vasműben dolgoztam bevonulásomig. A katonaság után, friss házasként költöztünk Paksra a feleségemmel. A Vegyépszernél (21 év) TMK-vezetői, valamint munkaés tűzvédelmi megbízotti beosztásokat láttam el. A PA Zrt.
Munka- és Tűzvédelmi Osztályán főelőadóként dolgozom
2001 óta.
Feleségem, Margó, az erőmű területén, az ORSZAK-
PANNÓNIA Kft.-nél dolgozik. Két felnőtt gyermekünk van.
György Dunaújvárosban él és dolgozik. Amanda kommunikációs-bölcsész diplomával külföldön él és továbbtanul.
Párjával nyárra tervezik esküvőjüket.
Szeretek fotózni, érdekelnek a technikai újdonságok. Feleségemmel és a kutyánkkal sokat sétálunk, kirándulunk.

Mercz Zsolt KAIG, műszaki szakértő
– Szekszárdon születtem 1967-ben. A Dunaújvárosi Főiskolán karbantartó üzemmérnöki diplomát szereztem.
Az erőműben a KAIG Reaktor és Készülék Karbantartó Osztályán 22 éve dolgozom.
A 2. blokki üzemzavar-elhárítás összes fázisában részt
vettem, és ennek egyik legutolsó munkája volt a 2015. év
végén végrehajtott alfa-szennyezett hulladékok végleges
elhelyezése hordókban és az A338 épület tetején lévő terület visszaadása eredeti funkciójára.
A munka nehézségét az adta, hogy a szennyeződés speciális tulajdonságai miatt új típusú (túlnyomásos) védőruhában kellett dolgozni, védősátor alatt, a dolgozók egészségét megóvó egész sor műszaki intézkedés kidolgozása és
szigorú betartása mellett.
Büszke vagyok arra, hogy a különböző szakterületekről
érkezett kollégákkal sikerült jó végrehajtási tervet készíteni,
és azt maradéktalanul betartva, gond nélkül végrehajtani a
programot.
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11. Gőzfejlesztő belső köpenyterének
idegentest-mentesítése egyedi
fejlesztésű mechanikus megfogóval,
segédeszközökkel
Bódis Csaba, Szabó Péter
Az üzemviteli tervnek megfelelően ütemezett 2015. évi
1. blokki főjavítás alkalmával a 4. gőzfejlesztő meleg
ági gyűrűstestvizsgálatakor árnyékoló ólompaplanról
származó acélgyűrűket találtak az RZ-s ürítőcsonk környezetében, amelyekből 2 db-ot eltávolítottak. A gőzfejlesztő belső terének alapos vizuális átvizsgálása során
megtalálták az ólompaplan maradékát.
Az idegentest-mentesség biztonsági követelmény
– eltávolításáról dönteni kellett. Ilyen eset még nem fordult elő sem az erőművünk, sem a világ hasonló atomerőműveinek gyakorlatában – a feladat végrehajtásához
eszközöket kellet fejleszteni (horgok és hajlékony, tagosított szárral ellátott speciális megfogó).
Eseti munkaprogram keretében kidolgozták a kivitelezés folyamatát, feltételeit. Felügyeleti szervünk, az
Országos Atomenergia Hivatal megvizsgálta és határozatban hagyta jóvá a beavatkozást.
A feladat munkafogásai begyakorolhatók, finomíthatók voltak a Karbantartó Gyakorló Központ inaktív
környezetében, valós méretű berendezésben. Két videokamerán keresztül kísérték figyelemmel a megfogó szerkezettel való megközelítés, megfogás, kiemelés, elengedés műveleteit, hogy azok a lehető legpontosabbak
legyenek.
Az előzetes dozimetriai mérések alapján a gőzfejlesztő belső terében jelentős biológiai védelmet kellett
kialakítani. Így is több munkacsoport egymást váltva
tudta csak a feladatot elvégezni. Az első próbálkozásnál
kiderült, hogy a megfogó jól működik, biztosan fog, de

az ólomlemez annyira deformált, hogy egyszerűen nem
húzható ki. A deformálódott ólomlemez darab el-elakad
– többször kellett új fogást venni a siker érdekében.
A teljes munkafolyamat a feltárástól az eltávolításig
mintegy 18 napot vett igénybe. Meghatározóan nem befolyásolta a főjavítás előzetesen tervezett időtartamát.

Bódis Csaba RKO, vizuális vizsgáló
– Pincehelyen születtem 1977-ben. Szekszárdon,
az 505. Sz. Szakmunkásképző Intézetbe jártam ipari
iskolába. Tolnán érettségiztem. Az ESZI-ben szereztem
gépésztechnikusi oklevelet, majd a Dunaújvárosi Főiskolán szereztem abszolutóriumot a Gépészmérnöki Kar
karbantartási szakirányán.
Már az ipari gyakorlatomat is az erőműben végeztem. Az atomerőműben dolgozom 1994 szeptemberétől. PA Zrt.-s állományba csak 2003-ban kerültem, a
Vizuális Technika és Manipulátorkezelő Csoportban
dolgozom. Második generációs PAV-os vagyok – édesapám innen, az RKO-ról ment nyugdíjba.
Nős vagyok, ikerfiaim, Csongor és Csanád most lesznek 3 évesek. Dunaszentgyörgyön élünk kertes házban.

Szabadidőmet a családdal, lovaglással, kutyáinkkal töltöm. Szeretek íjászkodni.

Szabó Péter RKO, vizuális vizsgáló
– Szekszárdon születtem 1979-ben. Autószerelői
szakképesítést szereztem az 505. Sz. Szakmunkásképző Intézetben. Ezt követően Bonyhádon érettségiztem,
majd 9 hónap katonai szolgálat következett. Leszerelésem után elvégeztem a közlekedésgépész-technikus
képzést Szekszárdon az 505-ben. VW-szervizben dolgoztam bő egy évig. Az erőműbe, az RKO-ra készülék-karbantartónak vettek fel 2001-ben. A PA Zrt. állományába és a vizuális vizsgáló csoportba 2003 tavaszán
kerültem, most is ott dolgozom.
Nős vagyok, Tolnán, kertes házban élünk. Feleségem
a helyi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője. A ház körüli munkák sok elfoglaltságot adnak.
Szeretek vadászni, íjászkodni, Csabával is az íjászaton
keresztül ismerkedtünk össze, még mielőtt kollégák
lettünk.
gyulai

Életmű díjat kapott dr. Germán Endre
Dr. Germán Endre okleveles fizikus, a Paksi Atomerőmű nyugdíjas munkavállalója kapta a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata által alapított „A környezet védelméért” kitüntetést. Ezt a díjat azon kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt
nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el.
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnökségének javaslatára a 2015. évi három díjazott
között volt dr. Germán Endre okl. fizikus,
immáron nyugdíjas kollégánk, aki január 20án, Budapesten az MMK székházában vette
át az életmű elismerését jelentő kitüntetést,
és tartott kiváló előadást a Paksi Atomerőmű Környezet-ellenőrző Laboratóriumában
1976–2006 között végzett tevékenységéről.
Dr. Germán Endre a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett fizikus oklevelet, 1976
szeptemberéig az MTA Izotóp Intézetében
dolgozott a személyi sugárvédelem területén. Ekkor írta meg egyetemi doktori dis�szertációját az uránmaghasadás tömegeloszlásának témaköréből, melyet 1974-ben
védett meg. 1976 szeptemberétől 2006
végéig a Paksi Atomerőmű Sugárvédelmi
Osztálya Környezet-ellenőrző Laboratóriumának vezetője volt. 2007-től nyugdíjas, de
mindmáig részt vesz az Atomenergetikai
Múzeum tárgyainak gyarapításában, dokumentációinak elkészítésében.
Dr. Germán Endre szakmai irányításával
az atomerőmű Környezet-ellenőrző Laboratóriuma korszerű műszerparkkal a hazai

és a nemzetközi sugárvédelmi szakmában
is elismert ellenőrző tevékenységet végzett az atomerőmű 30 km-es körzetében.
1986-ban munkatársaival együtt jelentősen
hozzájárult a csernobili atomerőmű balesete következtében kialakult hazai radioaktív
szennyezettség és sugárzási szint feltérképezéséhez, valamint az erőmű 2. blokkján
2003-ban bekövetkezett üzemzavar környezeti hatásának felméréséhez is. Mind a
„normál üzemi”, mind a rendkívüli vizsgálati
eredményeiről számos hazai és nemzetközi konferencián számolt be, illetve jelentett
meg közleményeket szaklapokban. Szakmai
előadásainak és publikációinak száma meghaladja a százat, melyet még sok oktatási és
ismeretterjesztő előadás egészített ki. A Környezet-ellenőrző Laboratórium 1999-ben a
Nemzeti Akkreditáló Testülettől megkapta
az akkreditált vizsgálólaboratórium címet,
amelyet a későbbiekben az időszakosan
megismételt eljárások során is rendre megkapott. A laboratórium rendszeresen részt
vett a sugárvédelmi mérőkocsik nemzetközi
összemérési programjain, melyeken mérési
eredményei alapján rendre az első harmadban végzett. E programok során 1999-ben

eljutottak Csernobilba is, továbbá társszervezői voltak a két hazai, 1991-ben és 2002ben tartott találkozónak. Dr. Germán Endre
a laboratórium műszerparkjának folyamatos megújítása mellett tevékeny részt vállalt
az erőmű környezet-ellenőrző távmérő- és
mintavevő-hálózatának 2001–2005 között
lezajlott rekonstrukciójában, melynek eredményeképp folyamatosan biztosított a nagy

megbízhatóságú, nemzetközi színvonalú
sugárvédelmi ellenőrzés az erőmű környezetében.
Dr. Germán Endre alapító tagja a Tolna
Megyei Mérnöki Kamarának és a Magyar
Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának, melyeknek egy ideig elnökségi tagja is volt. Bővebben: www.mmk.hu, www.
tmmk.hu.
Sipos László
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Munkabiztonsági konzultációk a beszállítóinkkal
Tűzvédelem
Rendkívül előremutató és bizonyos szempontból hiánypótló az a konzultációsorozat, amelyet a Paksi Atomerőmű Munka- és Tűzvédelmi Osztálya (MTVO) kezdeményezett társaságunk beszállítóival. A konzultációk átfogó célja: az oda-vissza történő kommunikáció elősegítése az itt dolgozó cégekkel, ezáltal a munkabiztonság javítása.
A cél nem a felelősök keresése, hanem
segítségnyújtás – hirdette a beszállítók
tűzvédelmi tájékoztató oktatásának
mottója is, amely oktatás a konzultációsorozat újabb állomását jelentette.
A felkért előadó ezúttal Lukács Tamás
tűzvédelmi mérnök volt.
A konzultáció első, egyszersmind
súlyponti részét a tűzvédelmi bejárásokon tapasztalt leggyakoribb szabálytalanságok áttekintése és a helyes
megoldások, szabályszerű eljárások felelevenítése töltötte ki. A fényképek vetítésével biztosított érzékletes illusztráció mindenki számára kézzelfoghatóvá
tette, milyen problémákról van szó.
Alapvető szabály a tűzvédelmi eszközök megközelíthetőségének biztosítása. Így egyebek mellett ügyelni kell
arra, hogy a szabadtéri habbeöntő nyílások, tűzcsapok mindig hozzáférhetők
legyenek azok üzemeltetői, illetve a
tűzoltók számára, tehát például senki
ne parkoljon eléjük, ne zárja el az azokhoz vezető utat munkaeszközökkel
vagy szerkezeti elemekkel, illetve ne
használja azt munka- vagy felvonulási
területként. Ugyanez érvényes a beltéri tűzvédelmi eszközökre – például
tűzcsapokra, tűzoltó készülékekre – is.

Ezek esetében a korlátozottabb mértékben rendelkezésre álló terek miatt talán
még könnyebb elkövetni az eltorlaszolás vétségét, például főjavítások során a
megbontott technológiai berendezések
tartozékaival. Mindemellett általános
követelmény a menekülési, kiürítési és
közlekedési útvonalak szabadon hagyása, sőt csupán leszűkítésük elkerülése is. A szabálytalanságok különösen
jellemzők a helyiség- vagy irodafelújítási munkák idején, amikor a kipakolt
bútorokat ideiglenesen előszeretettel

helyezik el a menekülési útvonalakként
is funkcionáló közlekedőfolyosókon.
Értelemszerűen megengedhetetlen a
közlekedési, menekülési útvonalak ajtóinak bezárása, lelakatolása is. Mindez nemcsak azért fontos, hogy egy esetleges tűzeset során biztosított legyen a
kimenekülés, hanem azért is, mert az
említett tűzvédelmi szabálytalanságok tetemes bírságokat vonnak maguk
után.
Az előzőekhez hasonló, bár bizonyos szempontból éppen fordított rendelkezés a tűzgátló ajtók kitámasztásának tilalma. Könnyű belátni, hogy a
kitámasztásuk – noha az éppen zajló
munkát, szállítást kényelmesebbé teszi
– éppen a tűzgátló funkciójukat hatástalanítja.
Az éghető anyagok kezelése ugyancsak neuralgikus pont lehet. Az éghető
folyadékok nyilvántartására és tárolására szigorú előírások vonatkoznak.
Hasonlóképpen az olajos rongyok tárolása sem történhet akárhogyan: csak
nem éghető anyagú, jól záródó fedővel
ellátott tároló alkalmatosságban (például fémhordóban, de semmiképpen
sem műanyag zsákban vagy műanyag
kukában). A gázpalackok (hegesztő-

palackok) még inkább fokozott odafigyelést igényelnek, például a megfelelő
(függőlegeshez közeli) helyzet és a rögzítés biztosítása szempontjából.
A konzultáció a tűzveszélyes tevékenységekre – hegesztésre, flexelésre,
köszörülésre – vonatkozó szabályok
felfrissítésével folytatódott. Így többek
között azzal, hogy ezeket a tevékenységeket a tűzgyújtási engedély kitöltésének, munkavezetői és területgazdai
bejárásnak és az engedély ezt követő
kiadásának kell megelőznie.
Az előadás egyéb tűzvédelmi kérdések megbeszélésével zárult. Szó esett az
általános munkahelyi rend – tűzvédelem szempontjából is alapvető fontosságú – fenntartásáról, a selejtes tűzoltó
készülékek hulladékként történő elhelyezéséről, az atomerőmű épületeiben
mindenütt fennálló dohányzási tilalomról, valamint a tűzvédelmi vizsgák
típusairól és lebonyolításáról.
A konzultációsorozat következő témaköre az emelőgépek kezelése, kötözése és irányítása lesz, amelyről szintén
beszámolunk az Atomerőmű újság következő számában.

Prancz Zoltán

Tisztújítás a WiN-nél
A tisztújító ülésen dr. Radnóti Katalint budapesti elnökhelyettesnek, míg Kiss Zoltánné G. Ludmillát paksi elnökhelyettesnek választották. Döntöttek arról,
hogy Gyarmathy Katalin továbbra is titkárként segíti
a WiN tevékenységét.
Az új elnökség hamarosan találkozik a Women
in Nuclear szakcsoport tagjaival, hogy egyeztessenek a 2016-os év programjaival kapcsolatban, illetve megbeszéljék az aktuális teendőket. A WiN egyik
legfontosabb feladata, hogy párbeszédet építsen ki a
lakossággal annak érdekében, hogy eloszlassa a társadalomban a nukleáris technika kapcsán kialakult
negatív képzettársításokat és félelmeket.
A WiN Magyarország 1992-ben alakult olyan, nukleáris területen dolgozó nők bevonásával, akik tényszerűen, nyitottan és őszintén kívánnak kommunikálni a nukleáris energiáról és az ahhoz kapcsolódó
munkájukról. A szakcsoport tagja a nemzetközi WiN
Global szervezetnek is. A szakcsoport elnöke tagja a
WiN Global elnökségének, így rajta keresztül a két
szervezet napi kapcsolatban áll egymással.

Fotó: Vida Tünde

A Magyar Nukleáris Társaság Women in Nuclear (WiN) szakcsoportjának új tisztségviselőit választották meg 2016. január 15-én Pakson. A szavazás eredményeként a WiN
elnök-társelnökének választották Endrei Katalint, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tanácsadóját és Szabó Ágotát, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főtechnológusát.
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Fotó: Bodajki Ákos

„Pályám során sok szép feladat megvalósításának részese lehettem, egy rövid időszakot eltekintve kellemes élményeim és emlékeim vannak az eltelt közel 35 évről. Az elért sikerek mindig ösztönzőleg hatottak és hatnak rám mind a mai napig. Szeretem a munkámat, kollégáimat, és a munkatársak is szívesen fordulnak
hozzám. Értéknek tartom az idősebbek munkatapasztalatát, imádom a fiatalok lendületét, szerintem a kettő együttese a sikeres munka záloga”. Rovatunkban
ezúttal Bíróné Nyers Tünde, az erőmű humánpolitikai munkatársa idézi fel pályafutását.

– Mióta dolgozol az erőműben? Itt
kezdted a pályafutásod?
– 1977-ben végeztem a Pécsi Tanárképző Főiskola orosz-pedagógia szakán.
Ezt követően 4 évig Szászváron, a szülőfalumban tanítottam felső tagozatban.
Az erőműbe egy szerencsés véletlen folytán kerültem, és 1981. augusztus 17-én
az akkori ERBE Üzembehelyezési Főosztályán mint orosz nyelvű tolmács-fordító
kezdtem el dolgozni.
– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti
időszakot? Mit jelentett számodra atomerőműben dolgozni ebben az időszakban?
– Büszke voltam, és ma is az vagyok
arra, hogy itt dolgozhatom!
Furcsa, de semmivel sem összehasonlítható érzést jelentett egy falusi, 300 fős
kisiskola közegéből az ország egyetlen
atomerőművének grandiózus építkezésére kerülni! Nagyon szép, tanulással teli
időszak következett, hisz a műszaki nyelvet meg kellett tanulni. Az üzembe helyező fiúknak sokat köszönhetek, hogy a
szakági értekezleteken a „kismegszakító”,
„a fesz alá helyezés” értelmet nyertek, és a
„gatyaidom” lefordítása is sikerült. Tanulás szempontjából nagyon sokat jelentettek a kiküldetések, ahol mi, tolmácsok is
sokat tanulhattunk, gondolok itt például a
gazdasági-társadalmi viszonyok változásából megjelenő új kifejezésekre vagy az
informatikai fogalmak megtanulására.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– Gyakorlatilag a Paksi Atomerőmű
Vállalat (PAV) a 3. munkahelyem, ahová 1985. november 1-jén, áthelyezéssel
kerültem műszaki tolmács-fordítóként.
Munkám mellett az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) 1986tól, óraadóként két évig taníthattam orosz
nyelvre a diákokat, akik közül mára soka-

kat már kollégaként üdvözölhetek, szakmai sikereiknek örülhetek. 1990-ben a
tolmács csoport vezetőjeként dolgoztam,
csoportunk koordinálta a külsős német,
angol, francia nyelvű fordítókat is. Innen
mentem el szülési szabadságra 1991ben. A tolmács csoport megszűnésével, a
gyest követően 1994-ben először műszaki ügyintézőként sikerült újból munkába
állnom. Egy belső pályázat elnyerésével
kerültem humán területre, személyügyi
szervező munkakörbe. Ezen a területen
képeztem magamat tovább. 1996-ban
személyügyi ügyintéző, 2002-ben felsőfokú személyügyi gazdálkodó szakképesítést szereztem. 1999-ben angol C típusú
nyelvvizsgát tettem. A humán területen
belül az eltelt évek során foglalkoztam
alkalmassági vizsgálatok, szakrendelések
szervezésével, üdülésekkel, pénztárakkal
(Vitamin, önsegélyző és nyugdíjpénztárak), de a VBKJ-rendszer bevezetésének,
majd működtetésének is részese lehettem. A Jóléti Osztályon eltöltött 14 évet
követőn 2014 májusában kerültem át a
Személyzetfejlesztési Csoporthoz. Remek
feladatokat kaptam, hisz három sikeres
pályázatot tudhatunk magunk mögött:
2014. évben „Családbarát Vállalat” és
„Kerékpárosbarát Munkahely” lettünk,
2015-ben pedig ismételten elnyertük a
„Családbarát Munkahely” címet. Üde
színfoltjai munkámnak az Egészségközpontunk által szervezett Egészség Kuckó
programjai, a nyári táborok, ahol nagyon
sok, kedves gyermeket ismerhettem meg,
akikkel mindig öröm találkozni. Az, hogy
munkám kapcsán gyerekekkel is foglalkozhatom, új energiákkal tölt fel.
– Mesélnél egy kicsit a családodról?
Hobbi, szabadidő?
– Férjem a Villamos Installációs Osztály művezetőjeként dolgozott, már nyug-

díjas. Két gyermeket hozott a házasságba.
Annamari Németországban él családjával, kisfiuk most múlt egyéves. Jancsi az
ESZI-ben végzett, technológus mérnökként dolgozik a Nukleáris Üzemanyag
Osztályon. Közös gyermekünk, Bianka
szintén az ESZI tanulója volt, idegen nyelvi titkárként végzett. Jelenleg a Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
dolgozik igazgatási és ügyfélszolgálati
ügyintézőként. Szeretném, ha a családi
hagyományt követve ő is az erőműben
dolgozhatna, hisz jó példa számára családunk, akinek tagjai együtt eddig már
közel 70 évet dolgoztak az erőműben.
Az élet nagy ajándéka, hogy még él édesanyám, akinek nagyon sokat köszönhetek,
köszönhetünk. Szabadidőmben szívesen
foglalkozom két cicánkkal, kutyusunkkal
és az idegen nyelvekkel. Jó 10 éve már,
hogy különböző témákban írásaim jelennek meg az Atomerőmű újságban, ez

szintén kedvenc foglalatosságom, és rövid
ideig a nyugdíjasportálon is jelentek meg
írásaim. Jelesebb alkalmakkor meglepem
kollégáimat versikékkel, amiket ők nagy
szeretettel fogadnak.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Nagyon várom már, hogy végre
nyugdíjba mehessek, de ez a nappalis tanulmányok miatt legkorábban csak 2017ben válik esedékessé. Sok szép feladatot
kívánok hát magamnak, hogy ez az idő
mihamarabb elrepüljön. Vannak még kimondott és kimondatlan vágyaim, terveim, de a titkos vágyakat nem szabad kimondani, mert akkor nem teljesülnek, így
hát én sem szólok most itt róluk.
– Egy utolsó, de nagyon fontos kérdés:
mi számodra a legfontosabb dolog az életedben?
– Boldogságban, biztonságban és tevékenyen élni!

Orbán Ottilia

el-KÉP-esztő
Szösszenetek és sztorik az erőmű
egykori mindennapjaiból
„Hagyományainkhoz híven mindig szívesen segítünk az arra rászorulóknak. Így most is komoly összetett segítséget nyújtottunk a városi Vízműnek a dorogi kutak vízminőségének ellenőrzésével, a mechanikai tisztítási
eljárások technológiájának felülvizsgálatával és a próbaüzem valamint az
átadás-átvételi eljárás során lévő bonyodalmak megoldásában – főleg tanáccsal.”
(Forrás: 1980-as szocialista brigádnapló)

Orbán Ottilia
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Központi írásbeli felvételi az ESZI-ben
getésre is várja majd az iskola az oda
jelentkezőket.
A pótló írásbelire január 21-én került sor, a kijavított dolgozatokat pedig
január 25-én tekinthették meg az érdeklődők.
Az írásbeli felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontok,
valamint az úgynevezett „hozott pontok” összesítése után derül majd ki,
hogy kik lesznek azok a tanulók, akik
a következő tanévtől négy vagy öt évre
az ESZI diákjaivá válhatnak.

OrbánO

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) diákjai a kultúra napja
alkalmából január 28-án szónokversenyen próbálhatták ki magukat. A szónoklatok témája a szabadság volt, a
szövegeket pedig a diákoknak önállóan
kellett megalkotniuk. A szövegnek tartalmaznia kellett az elképzeléseiket,
gondolataikat, véleményüket a témával
kapcsolatban.
A zsűri tagjai: Gyöngyösi Olga, Fodor Erika (ESZI tanárai) és Ambrus
Dániel, a Diákönkormányzat (DÖK) elnöke voltak. Az előadásmódot is figye-

lembe véve a következő diákok értek el
helyezést:
Szakter Valentina 11. C
Niver Patrik 11. B
Keresztes Péter 11. C
Sikeres szereplésüket a zsűri színházjegyekkel jutalmazta. A versenyen részt
vevők felkészítő tanárai: Gyöngyösi Olga,
Csergő Vilmosné és Molnárné Hingl
Márta, az ESZI pedagógusai voltak.
OrbánO

Fotók: ESZI

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájában, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) január
16-án írta meg felvételi dolgozatait az a
208 diák, aki középiskolában szeretne
továbbtanulni és az ESZI-t választotta az írásbeli színhelyéül. Bármelyik
nyolcadikos megírhatta itt is ezt, függetlenül attól, hogy hova, mely középiskolákba fogja beadni a jelentkezési
lapját. A jelentkezési lapokat az írásbeli
vizsga eredményének ismeretében kell
majd kitöltenie. Sikeres írásbeli felvételi után még egy személyes elbeszél-

Szónokverseny az ESZI-ben

Fiataljaink

Tisztújítás Pakson
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Paks Városi Szervezete a
szervezeti szabályzatnak megfelelően a
központi tisztújítást követően helyben
is tisztújítási közgyűlést tartott január
13-án.
A meghirdetett időpontra tagságának csupán néhány tagja jelent meg, így
halasztani kellett. A köztes időben a több
évtizedes vásárjárás érdekességeit ös�szefoglaló prezentációt vitathatták meg,
és szóba kerültek az idei tervek is: a szervezet tagjai idén ellátogatnak majd Hannoverbe, a világ legnagyobb informatikai kiállítására, a CeBIT-re márciusban.
A közgyűlésen Székely Attilát, az
MVMI Informatika Zrt. vezérigazgatóját
az elnöki tisztségre, Nemes Györgyöt, az
MVMI Informatika Zrt. biztonsági igazgatóját az alelnöki tisztségre egyhangúan
újraválasztották a megjelentek az elkövetkező 3 évre.
gyulai

Ádám Szekszárdon született, gyermekkorát Pakson töltötte. Általános iskolai
tanulmányait a Hermann Ottó Általános
Iskolában végezte, ezt követően a Vak
Bottyán Gimnázium humán tagozatán
tanult tovább. A középiskolás évek alatt
terelődött érdeklődése a jogi pálya felé,
elsősorban ennek köszönhetően döntött úgy az érettségit követően, hogy
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán folytatja tanulmányait. Itt kezdetben jogi asszisztens
képzésben vett részt, később pedig
jogász szakon szerzett diplomát. Már
egyetemi tanulmányai során alkalma
nyílt megtapasztalni a jogász szakma
világát, amikor egy pécsi ügyvédi iroda alkalmazásában töltött el féléves
szakmai gyakorlatot gyakornokként.
A diploma megszerzését követően először az Atomix Kft.-nél helyezkedett
el, majd 2015. augusztus 6-án került a
Paksi Atomerőmű állományába, jogi
előadó munkakörbe. Elmondása szerint
társasághoz kerülésekor a kollégák nyitottak és segítőkészek voltak irányába,
kiváló csapat, remek légkör fogadta, a

Fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk dr. Takács Ádámot, a Paksi Atomerőmű Jogi Osztályának jogi előadóját, aki 2015 augusztusa óta társaságunk munkavállalója.
munkatársak közül többen ismerősként
üdvözölték Ádámot. Munkája során
elsősorban szerződések véleményezésével, valamint a társszervezetektől
érkező jogi természetű megkeresések
megvizsgálásával, jogi állásfoglalások
kidolgozásával, szakvélemények előkészítésével foglalkozik. Mindemellett
az Atomix Kft. Felügyelőbizottságának
ülésein jegyzőkönyvvezetői feladatokat
is ellát. Fontosnak tartja a folyamatos
tanulást, a szakvizsga megszerzése mellett tervei között szerepel angol nyelvtudásának bővítése és további szakjogászi tanulmányok folytatása.
Ádám feleségével Pakson él, a közelmúltban újították fel közösen vásárolt
otthonukat. Szabadidejüket többnyire
közösen töltik, legnagyobb szenvedélyük a motorozás. Az elmúlt években
baráti társaságukkal bejárták Magyarország szinte valamennyi tájegységét, e
túrák alkalmával rengeteg kalanddal, új
élménnyel gazdagodtak. Jelenleg új kihívás előtt állnak, hiszen tavaszra várják
első közös gyermekük érkezését.

Krausz Attila
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 7. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban, felidézhetik vagy megismerhetik az atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a világ legnagyobb
területű országában, és képet kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.
A teljes katonai és polgári atomipart irányító Középgépipari Minisztérium, a Minszredmas élén a
sugárbetegséget kapott Vjacseszlav Malisevet 1955.
február 28-án a bányamérnök végzettségű, de szintén sugárbeteg Abraamij Zavenjagin altábornagy
váltotta fel, aki haláláig, 1956. december 31-ig töltötte be e pozíciót [1].
Zavenjagin 1933-37 között a Magnyitogorszki Fémipari Kombinát igazgatója, 1938-41 között a Norilszki Bányászati-Fémipari
Kombinát építésének
irányítója volt. 1941-től
1946-ig belügyi népbiztoshelyettesként az
ipari
építkezéseken
működő NKVD-gulagok több tízezer fogvatartottjának munkáját felügyelte. 1945-től
1953-ig Berija első helyettese volt az atomprojekttel foglalkozó
Első Főigazgatóságon
Abraamij Zavenjagin
(a Minszredmas elődjén), itt fő munkaterülete az uránércbányászat és
az urándúsítás irányítása volt. Részt vett az atomprojekt titkos üzemei, többek között a 817 kódnevű,
Cseljabinszktól 75 km-re É-ÉNy-ra lévő ozjorszki
plutóniumgyártó Majak üzem és a 813 kódnevű, Jekatyerinburgtól 80 km-re ÉNy-ra lévő novouralszki
urándúsító elektrokémiai kombinát helyének kijelölésében. Malisevvel együtt választották ki az atomprojekt számos más alapvető objektumának, pl. az

Arzamasz-16 kódnevű, Nyizsnyij Novgorodtól 150
km-re D-DNy-ra lévő szarovi Kísérleti Fizikai Tudományos Kutatóintézetnek, a Krasznojarszk-26 kódnevű, e várostól 60 km-re É-ra lévő zseleznogorszki
plutóniumgyártó Bányászati-Vegyi Kombinátnak, a
Cseljabinszk-70 kódnevű, e várostól 100 km-re É-ra
lévő sznyezsinszki Műszaki Fizikai Tudományos
Kutatóintézetnek (a „második Arzamasz”-nak), valamint a szemipalatyinszki atomkísérleti poligonnak a helyszínét. [1]
Zavenjagin volt a felelőse az Arzamasz-16-ban elkészített RDSZ-1 kódnevű első szovjet atombomba
szemipalatyinszki poligonra való szállításának és
ottani végszerelésének, pl. a centrális neutronforrás
behelyezésének. [1]
Az 1949. augusztus 29-i robbantás után Zavenjagin gépkocsival az epicentrum megtekintésére(!)
indult. Az autó azonban a robbanás által kiszórt
vastag porrétegben elakadt, ezért gyalog kellett vis�szamennie a védett megfigyelési pontra, és eközben
nagy dózisú radioaktív sugárzás érte. [1]
Zavenjagin halála után a Minszredmas vezetését
Borisz Vannyikov, a miniszter első helyettese látta
el, majd 1957. április 30-án miniszterré nevezték ki a
villamosmérnök végzettségű Mihail Pervuhin altábornagyot, aki előzőleg számos politikai, gazdasági
és katonai pozíciót töltött már be: 1941-től a villamos erőművek és a villamosipar népbiztosa, 1941
közepétől az Evakuációs Tanács elnökhelyettese, a
Vörös Hadsereg vegyvédelmének irányítója, 1942től a Népbiztosok Tanácsának az atomfegyver létrehozásával foglalkozó elnökhelyettese. Ebben a pozíciójában ő volt az urándúsítás alapanyagául szolgáló

urán-hexafluorid (UF6)
előállításának felelőse,
az RDSZ-1 kódnevű első
atombomba szemipalatyinszki kipróbálásának
helyszíni irányítója. Miniszteri kinevezése előtt
a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese volt.
Felsorolt pozícióiban
szerzett érdemei dacára a
Szovjetunió Kommunista
Pártja Központi BizottsáMihail Pervuhin
gának 1957. június 22-29.
közötti rendkívüli plénumán úgy tekintették, mint
aki csatlakozott a Nyikita Hruscsov elmozdítására
sikertelenül törő, Malenkov-Kaganovics-Molotov
fémjelezte ún. „pártellenes csoport”-hoz, és ezért
beosztásaiból – így 1957. július 24-én középgépipari
miniszteri tisztségéből is – felmentették.
Pervuhin utóda a Minszredmas élén 1957. július 24től Jefim Pavlovics Szlávszkij, addigi első helyettese
lett.
Forrás: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/HYPERLINK “https://ru.wikipedia.org/wiki/Завенягин,_
Авраамий_Павлович”Завенягин,_Авраамий_
Павлович
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/HYPERLINK
“https://ru.wikipedia.org/wiki/Первухин,_Михаил_
Георгиевич”Первухин,_Михаил_Георгиевич
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Az ördög nem alszik!
Ha támad az influenza

Az influenza szövődményei egytől egyig súlyos, akár életveszélyessé válható betegségek, ezért már
az influenza tüneteinek első
jelentkezésekor érdemes megkezdeni a kezelést – írja például a webbeteg.hu. Az influenza
kezdeti tünetei elsősorban a láz,
a hidegrázás, a rossz közérzet,
a fejfájás és az izomfájdalom. Az influenzás megbetegedések és a megfázás
vagy nátha között az egyik legjellemzőbb különbség, hogy
míg az influenza panaszai hirtelen jelentkeznek, addig a
náthás beteg állapota lassan rosszabbodik. Az influenza
esetében igen magas láz alakulhat ki, erős fejfájással és végtagfájdalommal, ugyanakkor rendszerint tüsszögés nélkül.
A megfázás esetén általában alacsonyabb láz vagy hőemelkedés alakul ki, nem jellemző tünet az izomfájdalom vagy a
fejfájás, ugyanakkor vezető panasz lehet a tüsszögés.
Az influenza szövődményeként felnőttek esetében kialakulhat többek között bakteriális tüdőgyulladás, krónikus hörghurut, agyhártya- és agyvelőgyulladás, veseelégtelenség, valamint különféle anyagcsere-betegségek.
Gyermekeknél jellemzőbb a gennyes középfülgyulladás, az
asztma, a lázgörcs, a vakbélgyulladás gyanúját keltő has-

fájás, valamint a szív- és vázizomgyulladás. A krónikus betegeknél influenzás megbetegedés esetén az alapbetegség
állapotromlása jöhet létre.
Az ijesztő felsorolásból is látszik: jó vigyázni még az
enyhébb – vagy annak tűnő – megbetegedésekkel is.
A megelőzés, mint általában, itt is alapvető fontosságú.
Ennek kiemelt módja a védőoltás évenkénti igénybevétele, különösen az idősek, a krónikus betegek, a sérült immunitásúak és a környezetükben tevékenykedő, illetve a
zsúfolt közösségekbe járó emberek esetében (már féléves
kortól adható influenza elleni oltóanyagok is rendelkezésre
állnak). További egyszerű prevenciót jelent zsúfoltabb helyek lehetőség szerinti kerülése, valamint a megszokottnál
gyakrabban végzett kézmosás, hiszen a cseppfertőzés nem
feltétlenül köhögéssel vagy tüsszentéssel, hanem nagymértékben tárgyak és kezeink közvetítésével terjed. És persze
az immunrendszer erősítését, a szervezet vitaminszükségletének pótlását is az elsők között kell említeni, amit elsősorban természetes módon, azaz gyümölcsök és zöldségek
(például citrusfélék, savanyú káposzta) fokozott fogyasztásával célszerű tenni.
Az influenza kezelése – vírusfertőzésről lévén szó – elsősorban tüneti kezelést foglal magába. Fontos a helyes
lázcsillapítás, szükség esetén fájdalomcsillapítás és az ágy-

Fotó: internet

A tél közepe, második fele sajnos a meghűléses, fertőző betegségek, köztük az influenza „szezonja” is. Nem véletlenül: erre az időszakra sokak immunrendszere elfogyasztja tartalékai jelentős részét és veszít ellenálló képességéből. Az egyszerű náthától a vírusos megbetegedésekig többféle veszély leselkedik ránk, s egyiket sem szabad könnyelműen venni.

nyugalom. Mindezek mellett erősen ajánlott a bő folyadékfogyasztás és – a megelőzéshez hasonlóan – a megfelelő
vitaminellátottság, lehetőleg nagy adag C-vitaminnal. Léteznek speciálisan az influenza vírus elleni gyógyszerek is.
Ezeket a szövődmények tekintetében olyan erősen veszélyeztetetteknek javasolják megelőzés vagy kezelés céljára,
akiket nem lehet védőoltással megvédeni. Az antibiotikumok felhasználásával kapcsolatban az egyik leggyakoribb
probléma, hogy a korábbról megmaradt gyógyszerrel egy
később jelentkező megbetegedést – például az influenzát
– próbálja meg valaki házilag kezelni. Ennek azonban csak
a baktérium okozta szövődmények esetében van értelme,
hiszen – mint említettük – az influenza kórokozója vírus,
az antibiotikumra nem reagál, sőt akár káros is lehet az indokolatlan antibiotikum-használat.
Prancz Zoltán
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Műszaki átalakítások – Feleslegessé vált biztonsági szelepek megszüntetése
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.

Fotó: Bodajki Ákos

A pihentetőmedence zsiliptömörtelenségét jelző rendszer kialakítása egyaránt kedvezőbb helyzetet teremt egyes technológiai berendezések működése és az üzemeltető
személyzet munkavégzése szempontjából. Az újítást Nagy Tamás projektvezető segítségével mutatjuk be az Atomerőmű újság olvasói számára.

Az átalakítás megvalósítása előtti viszonyokat a következők jellemezték: amikor a blokk teljesítményen
történő üzemelése mellett a pihentetőmedencében
magas vízszint tartása vált szükségessé, akkor legalább napi gyakorisággal ellenőrizni kellett a pihentetőmedence zsilip és az átrakómedence felőli zárólap közötti tér vízmentességét, illetve szükség esetén
biztosítani kellett az átszivárgott víz elvezetését. Ennek az ellenőrzésnek az elvégzéséhez nyitni kellett a
kapcsolódó 10(-40)TG19 jelű vezetéken levő 10(-40)
TG19S801,802,803 jelű hermetizáló armatúrákat
(gyorszárakat), miközben a fedélzeten tartózkodó
gépészek vizuálisan ellenőrizték a víz megjelenését a
10(-40)TG19 vezeték ürítőjén.
A korábbi körülmények között a hermetizáló armatúrák magas számú működtetésének elkerülése,
valamint az üzemeltető személyzet által a fedélzeten
töltött idő csökkentése egyaránt kívánatos volt. Ezek

elérése céljából született meg a döntés arról, hogy
jelzőrendszert kell kiépíteni arra az esetre, ha a pihentetőmedence zsilip és az átrakómedence felőli zárólap
közötti térben víz jelenik meg. A jelzőrendszer kiépítésével megszűnik a napi ellenőrzés szükségessége,
a konténment hermetizálási funkciójának teljes körű
biztosítása mellett.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a kapcsolódó kiviteli
dokumentáció elkészítésére a Konkoly és Kis Mérnöki
Iroda Kft.-vel kötött szerződést. Az ellenőrzéshez szükséges mérőedények és az azokban elhelyezett mérőszondák telepítéséhez, rögzítéséhez kellő egyéb gépészeti átalakításokat pedig a Paksi Mérnöki Kft. tervezte.
A szintmérő edényeket a Pintér Művek gyártatta le a
keceli telephelyén.
A víz jelenlétét (azaz a szivárgást) érzékelő mérés a
10(-40)TG19 vezetéken, a gyorszárak előtti szakaszba
beépített 10(-40)TG19B001 jelű mérőedénybe telepített 10(-40)TG19L601 jelű konduktív szondával valósul
meg. A mérőkör a víz megjelenése (azaz, ha a mérőedényben összegyűlt víz szintje meghaladja a 4 cm-t),
illetve mérőköri meghibásodás esetén elektromos jelzést generál az operatív üzemeltető személyzet felé.
A mérőrendszer kialakításához a VEGA gyártmányú
eszközparkra esett a választás (VEGA EL3 típusú konduktív szonda, VEGATOR 632 típusú jelfeldolgozó egység). A mérőkör kialakítása során felhasznált eszközök
az erőműben már korábban is használatosak voltak,
ismertetésük megtörtént a Végleges Biztonsági Jelentésben.

A gépészeti és villamos, illetve irányítás- és méréstechnikai szempontokat a fentiek szerint egyaránt
magába foglaló átalakítások a 2015. évi főjavítások alkalmával valamennyi blokkon megvalósultak. A szintmérő edények beépítését és a villamos irányítástechnikai kivitelezést az OVIT Zrt. hajtotta végre.

Prancz Zoltán

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

10. rész: Vírusvédelem – SZAB-IBIR 4.3.2 fejezete
„2015. december 23-án közel 700 ezer
ember maradt áram nélkül az ukrajnai
Ivano-Frankivsk régióban néhány órára. Az ESET kutatói felfedezték, hogy
az áramkimaradás nem egy elszigetelt
jelenség volt, hanem több más áramszolgáltató vállalatot is megtámadtak a
kiberbűnözők egyidőben Ukrajnában.
Az ESET szakemberei szerint a támadók
a BlackEnergy elnevezésű backdoor
segítségével helyeztek KillDisk trójai
programokat a célpontok számítógépeire, amelyek így indíthatatlanná váltak” – jelent meg a biztonsagportal.hu
oldalán.
Hogyan jutottak el odáig a támadók, hogy backdoort, ún. hátsó kaput
tudjanak kialakítani, amelyen keresztül
elérhették az ukrán áramszolgáltatók
rendszereit? A támadási forgatókönyv
egyszerű volt, és az emberi tényezőt
használta ki. Célzott adathalász-támadás során küldtek e-mailt, amely

melléklete tartalmazta a fertőzött dokumentumot. Az ukrán biztonsági
központ a Cys Centrum megosztotta a
felhasznált dokumentum megnyitása
utáni képernyőképét:

A támadó arra próbálta rávenni a
célszemélyeket, hogy engedélyezzék a
makrót tartalmazó rész megnyitását, és
ezzel a KillDisk trójai futását, a vírus elszabadítását. Ez a támadás kiváló példája annak, amikor a bűnözők a számukra
könnyebb utat választják. Ahelyett,
hogy az informatikai sérülékenységek-

kel küzdenének meg, kihasználják az
emberi hiszékenységet, felületességet,
vagyis pszichológiai manipulációval
élnek.
Vállalati környezetünkben a számítógépeket rendszeresen frissített
vírusvédelmi rendszer védi. Ez a védelem kiterjed a szerverek, munkaállomások, valamint a teljes internet- és
elektronikus levélforgalom folyamatos
ellenőrzésére, és ez semmit sem ér,
ha a felhasználó nem kellően tudatos.
A támadók mindig megpróbálnak a
védekezők előtt járni, amely rést biztonságtudatosságunkkal, a szabályok
betartásával tudjuk csökkenteni.
A számítógépére a biztonsági frissítések automatikusan letöltődnek. Hordozható számítógépek esetén kötelező
a vírusadatbázis legalább heti rendszerességű frissítése, amelyhez az eszközt
hálózatra kell csatlakoztatni. Ez a felhasználó felelőssége és kötelessége.

Idegen adathordozót csak vírusvizsgálat után vegyen használatba. Office-dokumentumok esetén a makrók futtatása alapból tiltva van, ezért a rendszer
mindig rákérdez a makrófuttatás engedélyezésére. Csak akkor engedélyezze,
ha megbízható, ellenőrzött forrásból
származik a dokumentum.
Amennyiben vírus jelenlétére gyanakszik, azonnal függessze fel a munkavégzést, és jelentse a HelpDesk és/
vagy a rendszergazda felé – tájékoztassa szervezeti vezetőjét is –, és kövesse
az utasításaikat.
Tudnia kell, hogy nagyban csökkenti
a vírusos tartalmak számítógépére kerülésének kockázatát, amennyiben az
internethasználata során csak megbízható oldalakat látogat meg.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként, védje társaságunk információs
vagyonát!

Susán Janka

19

2016. február

Hírek a nemzetközi atomenergia világából

Hírek Kínából

Jelentős felújítás az Embalse erőműben

Az ország Fujian tartományában található Ningde
telephely 4. reaktorába betöltötték a nukleáris
üzemanyagot. A 157 db kazetta behelyezésével
jelentős haladást történt a blokk indítása felé.
A CPR-1000 típusú reaktor berakási munkái december 30-án délután kezdődtek meg, közvetlenül a hatósági engedély megérkezése után.
A befejező műveletekre január 3-án, a délelőtti
órákban került sor. A Fuding városához közel eső
telephelyen négy hasonló blokk épült. 2008-ban
a két blokk építését kezdték meg, a harmadikét 2010 elején. Az 1. blokk 2013 áprilisában, a
2. blokk 2014 januárjában kezdte meg az áramszolgáltatást. A 3. blokk 2015 júniusában lépett
üzembe. A 4. blokk építési munkáit 2010 szeptemberében indították, és 20 hónappal később
már a helyén volt a reaktorépület kupolája. Ezen
blokk fizikai indítása néhány héten belül várható.

Teljesítménynövelés és üzemidő-hosszabbítás egyszerre
A Nucleoeléctrica Argentina közleménye szerint a
program befejezése után 648 MW-ról 683-ra nő a
teljesítmény, 30 évről 60-ra az üzemidő. A CANDU-6
típusú reaktorral üzemelő blokk 1984 decembe
rében kezdte meg üzemét. Az átalakításokra 22 hónapot szánnak, a költségekről nem nyilatkozott az
üzemeltető. A telephely Córdoba városától mintegy
100 kilométerre fekszik. 2015 novemberében az
argentin kormány megadta a hozzájárulást egy új
atomerőművi blokk helyszínének kiválasztásához a
Buenos Aires közelében található Atucha telephely

mellett. Az állami cég nem határozta meg az alkalmazandó technológiát, de a tervezett teljesítményt
750 MW környékén jelölték meg. A hír közzététele
után Kína jelezte finanszírozási szándékát Argentína leendő negyedik és ötödik blokkja tekintetében. A költségeket 15 milliárd USD-ben jelölték
meg. A két ország közötti megállapodások közül
az első az Atucha-3 nevet viselő negyedik egység
megvalósítására vonatkozik, míg a második egy
keretegyezmény az ötödik argentin blokk munkáira vonatkozóan. Az ország jelenleg három blokkot
üzemeltet, ezek összteljesítménye 1750 MW.
Forrás: NucNet, 2016. január

Varga József
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Leállították az utolsó Magnox típusú reaktort
A világ legtöbbet üzemelt blokkjától búcsúzunk

Hivatalos közlemény szerint a Fangchenggang-1
és a Yangjiang-3 blokk sikeresen teljesítette a
168 órás próbaüzemet, és január elsején megkezdte kereskedelmi üzemét. Az előbbi telephely
Guangxi tartományban fekszik, itt 2010 júliusá
ban kezdték meg két CPR-1000 típusú blokk építését. A reaktortartályokat 2013 augusztusában
és 2014 szeptemberében emelték a helyükre.
Az 1. blokki üzemanyagának betöltése tavaly
szeptemberben történt, a kritikusságot októberben érte el a reaktor. Szintén ebben a hónapban
történt meg a hálózatra kapcsolás, majd következtek a próbák, végül az egyhetes terheléses
teszt. A 2. blokk indítása 2016 végén várható.
A hatblokkosra tervezett létesítmény 3. és 4.
blokkja a hazai Hualong One technológiára épül,
míg az 5. és 6. egység AP-1000 típusú lesz.

A másik említett blokk telephelye Guangdong
tartományban található, indításának körülményei hasonlóak voltak a másik blokkéhoz, típusa
CPR-1000. Az építkezés 2010 novemberében kezdődött, az üzemanyag betöltésére 2015 szeptemberében került sor. Októberben történt meg
a fizikai indítás és a hálózatra kapcsolás is. Ide is
hat blokkot terveztek, a második és az első megegyező típusú. A 3. és 4. blokk a CPR-1000+ nevet
viseli, teljesítményük mintegy 70 MW-tal több.
Az 5. és 6. blokk jelzése ACPR-1000. Figyelemreméltó, hogy az 1. és 2. blokk is 2015-ben indult,
a 4. blokknál ez 2017-ben várható. 2013-ben már
megkezdődtek az 5. és 6. blokk alapozási munkái
is, ezek indítása 2019-ig esedékes. (Miről szól vajon a NucNet 2016-os No 1. híre? A hivatalos adatok szerint Kína 40 reaktorblokkot kíván építeni
a következő öt évben. – A fordító megjegyzése.)
Forrás: World Nuclear News, 2016. január

Varga József

Az Egyesült Királyságban, Walesben található Wylfa-1 blokkot 2015. december 30-án állították le, öt
évvel később a tervezett időpontnál. Huszonhat Magnox egység épült 1956 és 1971 között a királyságban, a leszerelésükre külön állami céget (NDA) hoztak létre 2005 áprilisában. A telephely 2. blokkját
2012 áprilisában leállították, de az 1. blokk tovább üzemelhetett a rendelkezésre álló üzemanyag felhasználása érdekében. 2014 szeptemberében a nukleáris hatóság elfogadta az esedékes biztonsági értékelést, és hozzájárult a 2015 végéig történő üzemeléshez.
Ezek a korai blokkok tették lehetővé, hogy a szakemberek jelentős szerephez juttassák az atomerőműveket az ipari és a lakossági ellátás terén. Az első Magnox a Calder Hall telephelyen lépett üzembe,
190 MW-os teljesítményével mintegy 200 ezer háztartást látott el. Amikor 1971-ben a kétblokkos, ös�szesen 1065 MW-os Wylfa erőmű megkezdte üzemét, Wales villamosenergia-igényének 40%-át fedezte, és a világ legnagyobb teljesítményű atomerőműve volt.
Forrás: NEI Magazine, 2016. január

Varga József

Ukrajna növeli hálózati átviteli kapacitását
Hivatalos közlemények szerint az ország növelni
kívánja az ellátás biztonságát, ennek érdekében a
nyugati országrészben található atomerőműveit
új távvezetékekkel kapcsolja össze a központi
régióban található fogyasztókkal. A 750 kV-os,
363 km hosszú új távvezeték a Rovno atomerőművet köti össze a Kijev melletti alállomással,
üzembevétele 2015. december 21-én történt meg.
Egy másik, azonos feszültségszintű távvezeték
a Khelnyickij és a Csernobil telephelyeket köti
majd össze 2016 végén, ennek hossza 135 km lesz.
Csernobilban megvan még a hálózati infrastruktúra, így ezen keresztül elláthatók Ukrajna középső részének fogyasztói. A két üzemelő atomerőműnek gyakran kell visszafognia termelését
– gyakran 80% alá – a rendszer instabilitása miatt. A probléma 2004-ben mérgesedett el, amikor
üzembe lépett az 1000 MW-os Rovno-4 blokk.
A két távvezeték építése része annak a 400 millió
eurós projektnek, amelyet az EBRD, az Európai

Befektetési Bank és az állami hálózatüzemeltető, az UkrEnergo finanszíroz. A megállapodást
2008 októberében írták alá, az építkezések 2012
szeptemberében kezdődtek. A cél a fogyasztók
ellátási biztonságának növelése a kijevi régióban,
illetve a teljes távvezetékrendszer stabilitásának
növelése.
A második vezeték megépülése után lehetővé válik, hogy a két telephely maximális teljesítmén�nyel üzemeljen, és évente mintegy 1 milliárd
kWh többlettermelés jöjjön létre. A számítások
szerint naponta 10 ezer tonna szén elégetése válik feleslegessé, és az új vezetékek egyfajta energiahíd szerepét tölthetik be a nyugati és középső
országrész között.
Forrás: Nucleonics Week, 2016. január


Varga József
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Fotó: Bodajki Ákos

Munkatársaink szabadidőben

„Az íjászat maga az élet, csak elkezdeni
lehet, abbahagyni nem...”
Az amatőr íjászatról kollégámtól hallottam először néhány éve. Azt mesélte, hogy
fiával járnak időnként gyakorolni és versenyekre. Milyen jó program – gondoltam –,
mert együtt vannak, kint mozognak a jó
levegőn, a természetben, és izgalmakban is
bőven van részük.
Jánost gyerekkorom óta ismerem. Édesanyáink osztálytársak voltak valamikor
réges-régen, messze-messze Pakstól, aztán
itt találkoztak újra, ebben a nagy olvasztótégelyben, ami a városunk. Nagy kincs nekem
az a régi iskolai fotó, amit János anyukájától,
Kati nénitől kaptunk.

Névjegy:
Név: Makai János
Hobbi: labdarúgás, játékvezetés
Sport: íjászat
Munka: VBJ-felelős/technológus
Végzettség: vegyipari
gépésztechnikus
Családi állapota: kapcsolatban,
párja Hipszki Edit; lánya Makai Míra
végzős pszichológushallgató

Szerencsés ember az, akinek a hobbija
a munkája, de ez csak keveseknek adatik
meg. Azonban az, akinek munkája mellett
van egy hobbija – amiért lelkesedik, sűrűn
foglalkozik vele, kikapcsolja –, már az is szerencsésnek mondhatja magát. Jánosnak ez
tulajdonképpen kétszer is megadatott: a focival kezdődött és az íjászattal folytatódott,
és a mai napig mindkettő része az életének.
Nem is értem: hogyan van mindkettőre
ideje?
– Abban, hogy egy férfi a focihoz vonzódik, nincsen semmi meglepő, de az íjászat
már nem olyan egyértelmű. Hogyan kaptál
kedvet hozzá?
– 2002-ben láttam Kassai Lajos lovasíjász-bemutatóját, ami óriási hatással volt
rám. Ha nem láttad még őt, ne hagyd ki,
egyszer meg kell nézni! – mondja szenvedélyesen. – Neki az íjászat az élete, Kaposmérőn hozott létre egy íjásziskolát. Ő találta ki
ezt a sportot, és ő a világbajnoka is. Lenyűgöző, autentikus személyiség. Az első íjamat
is tőle vettem 2004-ben, amikor még Szekszárdon kezdtem el íjászkodni. 2006-ban
10 másik íjásszal alakítottuk meg Pakson a

Celőke Mezőföldi Íjász Egyesületet. Az első
versenyünkön 100 íjász vett részt, aztán
szép lassan beindult az egyesület. A Rókus
utcában, a volt MHSZ-lőtér területét kaptuk
meg. Amikor átvettük, derékig érő gaz borította, de azóta már gondozott környezetben
tartjuk az edzéseket, mert erre is gondot fordítunk.
– Hány tagja van most az egyesületnek?
– 30-35 fő, ebből kb. 10 gyerek. Én vagyok az edző, Edit a titkár, Puli József a
harmadik elnökségi tag és az öcsém, Robi
is nagyon sokat segít. Heti rendszerességgel
tartunk edzéseket, de téli időszakban főleg
a versenyzőkkel foglalkozunk. Ilyenkor a
fizikai kondíció megtartására helyezzük a
hangsúlyt, és a technikai tudás fejlesztésére.
Hidegben nem lehet hosszú edzéseket tartani.
– Elmondtad, hogy a fociban a játékvezetői utánpótlásképzéssel foglalkozol. NB II.-es
ellenőrként fiatal, tehetséges játékvezetőket
nézel meg azzal a céllal, hogy NB I.-es szintre
jussanak majd. Az íjászatban a terepíjászat
országos szakmai bizottságát vezeted, ahol
szintén kell képzéssel foglalkoznod. Pedagógusvénád van?
– Igen, jól érzed. Szeretem a gyerekek tudását fejleszteni. Az edzéseken az
íjászaton túl a tanításukra is hangsúlyt
fektetek. Megkérdezem tőlük, mi újság
az iskolában, és igyekszem egyéb érdekes
ismereteket is átadni nekik az országról
és őseinkről. Az íjászat több ezer éves cselekvéssor. A magyar nyelvnél nem hiszem,
hogy szebben visszaadja a lényegét más
nyelv. Az íj húrját idegnek hívjuk, amely a
kilövés (szakszóval: oldáselengedés) előtt
megfeszül. Innen származik az ideg és a
feszültség szavunk, ennél beszédesebb
párhuzam nem is lehetne. Érdekes látni,
amikor eljön valaki az edzésre, és látszik
rajta az egész nap feszültsége, amikor elkezd lőni. Az első lövéseknél nem képes lazán, jól lőni. Aztán kis idő múlva, mintha
kisimulna, elengedne szó szerint. Elengedi
magából a napi feszültséget.

– Milyen versenyeredményei vannak az
egyesületnek?
– Rendszeresen járunk versenyekre.
Tavaly Európa-bajnokságon vettünk részt,
ahonnan Edit aranyéremmel, Robi és én
bronzéremmel tértünk haza. Nekem országos bajnoki címeim is vannak, és a gyerekek
között is van diákolimpiai eredmény. Idén a
terepíjászat Grand Prix versenysorozatának
2. állomása lesz Pakson július első hétvégéjén, akit érdekel, látogasson majd ki. A
terepíjászat az olimpia előszobájában áll,
világjátékot rendeznek. A pályaíjászat már
olimpiai versenyszám, a nézők szempontjából is sokkal látványosabb, hiszen terepen
nem lehet a versenyt jól követni.
– Milyen terveid vannak az íjászattal?
– Idén tízéves az egyesületünk, és nagy
utat jártunk be. Az induláshoz kapott százezer forintot sikerült szépen gyarapítani,
ami a meglévő eszközeinken látszik meg
igazán. Az eddigi eredményeinkhez támogatóink, segítőink is nagyban hozzájárultak,
amiért külön köszönet jár nekik – gondolok
itt főleg a város és az ASE vezetőségére. Örülök, hogy sikerült idáig eljutni, és ezzel talán nyomot hagyni magam után. Remélem,
hogy később lesz majd lelkes folytatója is az
általam elkezdett útnak. Jelenleg is van több
nagyon tehetséges versenyzőnk, akiktől sokat remélek.
– Mi a legszebb az íjászatban?
– Az íjászat maga az élet, csak elkezdeni
lehet, abbahagyni nem. Ismerek 87 évesen
is aktívan sportolót. Amikor egy versenyen
nehéz pályát építünk, és meglátok egy idősebb embert, azt gondolom, hogy talán
nem tudja majd teljesíteni azt a szakaszt,
aztán erre mindig rácáfolnak. Összeszedik
az erejüket, és megcsinálják. Az edzésen is
azt szoktam mondani, hogy ha fáj, el kell viselni, mert fájdalom nélkül nincs eredmény.
A mai világban ez furcsa, hiszen mindenki
a könnyebb utat keresi, és a reklámok is azt
sugallják, vedd el, a tiéd. Pedig először mindenért keményen meg kell dolgozni.

Susán Janka

A villamosenergia-ipari sporttalálkozók versenynaptára 2016
Sporttalálkozó megnevezése
33. Villamosenergia-ipari Sítalálkozó
47. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó
4. Villamosenergia-ipari Fallabda-találkozó
27. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz-találkozó
34. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó
66. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát-találkozó
31. Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozó
38. Villamosenergia-ipari Kajak-kenu Találkozó
7. VITSPORT Sárkányhajó Kupa
34. Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó-találkozó
6. Villamosenergia-ipari Futótalálkozó
27. Villamosenergia-ipari Teketalálkozó
45. Villamosenergia-ipari Vitorlástalálkozó

Időpont
február 11–14.
május 6–8.
május 20–22.
június 10–12.
június 24–26.
július 1–3.
augusztus 11–14.
augusztus 26–27.
szeptember 9–11.
szeptember 23–25.
október 1–2.
október 14–16.
szeptemberben

Rendező
Mátrai Erőmű Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Á. Zrt.
OVIT SE
MAVIR Zrt.
Atomix Kft.
E.ON Észak-dunántúli Á. Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Á. Zrt.
EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport
MVM KONTÓ Zrt.
E.ON Tiszántúli Á. Zrt.
a rendezőt és a helyszínt később jelölik ki

Lebonyolító
Mátrai Erőmű Zrt.
Győri Elektromos VSK
OVIT SE
MAVIR SE
Atomix Kft.
Győri Elektromos VSK
Pécsi SE
EDF DÉMÁSZ SE
Atomerőmű SE
EDF DÉMÁSZ SE
MVM KONTÓ Zrt.
TVSC

Helyszín
Tále
Győr
Dunaújváros
Budapest
Paks
Veszprém
Pécs
Szeged, Maty-ér
Fadd-Dombori
Mórahalom
Paks
Nyíregyháza
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Évet értékelt a tűzoltóság és a mentőszolgálat
Évértékelő állománygyűlést tartott január 22-én az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat. Bőhm Péter, a tűzoltóság vezetője, az Atomix
Kft. biztonsági üzletágának vezetője, valamint dr. Szvitán Gábor vezető mentőorvos foglalta össze és értékelte szervezeteik múlt évi munkáját, és ismertették
a 2016-os év kihívásait, fő feladatait.

Bőhm Péter tűzoltóparancsnok köszöntőjét követően
Szücs Gábor, az Atomix Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a 2015-ös év pénzügyi mérlegét, amely a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően sikeresen zárult,
és elérte az adózás előtti 6,2 Mrd forintos árbevételt.
A szervezet életében történt változások kapcsán megemlítette, hogy 2015. január 1-jével megalakult a vendéglátás üzletág, a mentőszolgálat teljes működtetése
az Atomix Kft.-n keresztül valósul már meg, illetve
megjelent egy új szakágazat, a technológiai takarítás.
Az új szakágazat további 152 fő felvételét teszi szüksé-

Kitüntetettek
Az állománygyűlésen az Atomerőmű Tűzoltóság alábbi munkatársai részesültek elismerésben:
10 éves szolgálati érem:
Cseh János
Fink Péter
Hingl János
Mohai István
Szili Lajos
Váncsodi Tibor
20 éves szolgálati érem:
Pesztericz Rajmund
Bazsonyi József
Bertalan István
Boda István
Fodor Károly
Gyetvai Zoltán
Puxler István
Szendi József
Atomerőmű Tűzoltóság-emlékérmet Váncsodi
Tibor kapta.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatói dicsérő okleveleit dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója adta át a következő személyeknek:
Tóbi József
Lengyel Miklós
Cseh János

gessé, így a cég elérheti az 1000 fős foglalkoztatást, és
2016-ban az árbevétel tovább nőhet.
Bőhm Péter tűzoltóparancsnok a jogi helyzet ismertetésével, majd a jogszabályból és együttműködési
megállapodásból adódó feladatok ismertetésével folytatta. Feladataik közé tartozik a tűzmegelőzési
tevékenység, a tűzvédelmi ellenőrzések, a
tűzoltási és műszaki mentési tevékenység,
sürgősségi betegellátás, PR-tevékenység
keretében bemutatók tartása, valamint
egyéb tevékenységek.
2015-ben 183 db riasztás történt,
amelynek felbontása szerint 54% a mentőszolgálathoz érkezett, 23% liftből való
mentés, 14% műszaki mentés és 9% tűzjelzésre való riasztás volt. A parancsnok elmondta,
hogy az állományt jelenleg 80 fő teszi ki, akik mind
megfelelnek az előírt képzési és vizsgakövetelményeknek.

Dr. Szvitán Gábor mentőorvos elmondta, hogy
2015. január 1-je óta az Atomix Kft. szervezése alatt
dolgoznak, ezáltal előtérbe került a minőségfejlesztés és az egységes elvek szerinti együttműködés az
erőművel. A mentőszolgálat tevékenységi köréhez
az akut betegellátás; a sugárszennyezett sérültek dekontaminálása; hétvégenként és ünnepnapokon az
alkoholvizsgálat, valamint a drogtesztek elvégzése;
erőműves gyakorlatokon való részvétel; 15 km-es
körzeten belüli súlyos balesetekhez történő vonulás
tartozik. 73 esetben érkezett riasztás az erőmű területéről, 52 esetben önállóan keresték fel a betegek a
szolgálatot és 19 esetben az üzem-egészségügyi szolgálat kérte a segítségüket. 5 esetben külső területen
(Tájékoztató és Látogatóközpont, horgásztó) történt
betegellátás, de az Országos Mentőszolgálat 2015-ben
nem kért segítséget.
Végezetül beszámolt arról, hogy 2015-ben újraélesztési Guiness-rekordot állítottak fel Dunaújvárosban, ahol 3 kollégája is részt vett az eseményen.
A 2016-os évet illetően elhangzott, hogy a szervezet
számára a legfontosabb sarokpontok az új tűzoltólaktanya építésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
a képzési rendszer továbbfejlesztése, az operatív műveletirányítási rendszer fejlesztése és gyakorlása, az
üzemviteli és karbantartó személyzet éves képzésének
az atomerőmű által kért oktatási igény szerinti végrehajtásának folytatása, az üzemi személyzettel közös
szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok
végrehajtásának folytatása lesznek, valamint
folytatni kell az érintett Katasztrófavédelmi
Kirendeltségek hivatásos tűzoltóságainak
bevonásával a TMMT-ben szereplő helyszínekre a közös helyismeret, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok tartását is.
Végezetül az atomerőmű – mint megrendelő – részéről Volent Gábor biztonsági igazgató
köszönte meg a tűzoltóság kiváló együttműködését és
feladatainak magas szintű ellátását, amellyel hozzájárult az atomerőmű biztonságos működéséhez.

Laszlóczki Ivetta
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A könyv és tök jó
gazdája

Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Varga Józsefné Éva, akit a háta mögött
„Pengének” becéztek
– Hogyan kerültél Paksra?
– A gyerekkoromat Szegeden töltöttem, ott is érettségiztem. A gimnázium
elvégzése után elmentem az NDK-ba,
ahol 3 évet darusként dolgoztam, és
mellette esti képzés keretében megszereztem a gépészmérnöki diplomámat.
A férjem paksi lakos volt, aki szintén
a németországi munkát és tanulást választotta, ott ismerkedtünk meg. Amikor 1978-ban befejeztem az iskolát nem
Szegedre, hanem Paksra jöttem dolgozni. Az ERBE-nél kezdtem műszaki
ellenőrként, majd 1985-ben lettem erőműves. A Munka és Tűzvédelmi Osztályon alakítottuk ki a szervezetünket.
A munkavédelmi szakmérnöki diplomámat munka mellett szereztem meg.
Imádtam ezt a munkát csinálni, szinte
a szülőanyja voltam, az én gyerekem
volt, és föl kellett építenem a csoportot,
lerakni az alapokat. Emelőgép-felügyelőként mindig igyekeztem a legjobban
teljesíteni. Sokrétű feladatot végeztem,
műszaki, szervezés, oktatás, vizsgáztatás. A darusainkkal nagyon jó volt a
kapcsolatom, tudták, hogy engem nem
lehetett átverni. Hallottam, hogy a hátam mögött „Pengének” becéznek, úgy
érzem, ezzel minősítették a munkámat.
Mindig a mestere szerettem volna lenni
a rám bízott területnek, és úgy érzem
ezt teljesítettem.
– Mi volt a legemlékezetesebb, legnagyobb emelés?
– A legnagyobb 320 tonna volt, a
reaktortartály beemelése, és nő volt a
darus, aki elvégezte. Ott voltunk a legkisebb dolgoktól a legnagyobbakig.
Egy szakterületen dolgoztam 2007-ig, a
nyugdíjba vonulásomig.
– Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
– Nyugdíjazásomat követő évben
férjhez ment a lányom. A következő
évben felújítottuk a házat, 2010-ben
a fiam is megnősült. Jöttek sorban az
unokák. A kertünk 2500 m2, szívesen
kertészkedem. Hétköznapokon eljárok
az uszodába, napi 1 km-t úszom. Télen

rövidek a napok, de nekem a 24 óra kevés szokott lenni. Az interneten szeretek
böngészni, olvasni, főzni, fényképezni.
Több év szorgalmas munkájával elkészítettem a családfánkat. Ennek kapcsán
megszerveztem az unokatestvér-találkozót, nem volt egyszerű, hiszen a világ
minden táján élnek. Öt unokám van,
kreatívnak kell lenni. Az ünnepekhez
kötődő hagyományokat ápoljuk. Papa is
imád az unokákkal játszani. Nagy baráti körünk van, név- és születésnapokat
együtt ünnepeljük. Igyekszem színesebbé tenni – nem csak az eszem-iszom
– ezeket az ünnepeket, olyan dolgokat
találok ki, amik emlékezetesek maradnak. Tavaly elkészült itthoni borozónk,
és pályázatot írtam ki, hogy nevet keresünk neki, de a borozó utaljon a gazdára és a gazdasszonyra. Jöttek a jobbnál
jobb pályamunkák, ki névvel, verssel,
énekkel készült. Íme, a nyertes:
„ BARÁTOKAT FOGADÓ
ETETŐ ÉS ITATÓ
MINDEN TITKOKAT TUDÓ,
DE AZOKAT EL NEM ÁRULÓ,
OLY VIDÁMAN SUTTOGÓ!
az ő neve nem más, mint
JÓ - VICA BOROZÓ”

a keddi napokon tornázni járok. A
Parlagfű Alapítvány tagjaként, az asztmaklubbal minden évben 10 napot elmegyünk nyaralni. Útjaink során jártunk Parajdon, Tapolcán, Krakkóban,
Jósvafőn, Szentendrén, Zakopanéban,
és Mátrafüreden. Az elmúlt nyáron az
öcsémet látogattuk meg Bajorország
legdélebbi csücskében. Elvarázsolt az
építészetük, a hagyományaik, a népművészetük, a népviseletük, és ahogy
ápolják és tartják a bajorságukat. Mi a
családunkkal és a barátainkkal őrizzük
a magyar hagyományainkat, szokásokat, ételeket, örökségünket, a verseket
és nótákat. Minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy a hétköznapjainkat színesebbé varázsoljuk.


Vadai Zsuzsa

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2016. február

Február hónapban
felmentését megkezdte:
Vigh Lajos
technológus mérnök

KAIG ÜFFO BRO

Lovas Tiborné
szakmai titkár

MIG NUFO

Vörös Imre
villamos művezető



ÜVIG ÜVFO VÜO

Kissné Farsang Erika

Törzsgárdatagsági
elismerések
2016. január

Az idén Éva-napot karácsony előtt
tartottuk, és kiírtam, hogy mindenki
hozza el a legkedvesebb versét, énekét. Meghatódva hallgattuk az előadókat! A férjem tangóharmonikán
játszik, „félnótások” lévén vásároltunk
mindenkinek egy nótáskönyvet, és a
következő alkalommal közösen énekeltük, tanultuk a nótákat. Ha többen
összejövünk, felfűtjük az udvarban
levő kemencét, és sütünk kacsát, libát,
kalácsot, süteményt, pogácsát, hurkát,
kolbászt. Éjszaka a húsleves, kocsonya,
bableves vagy szilvalekvárt fő lassan, és
reggelre kész a csoda! Nálunk a „chips”
a saját termésű gyümölcs aszalva. A
kamrámban 500 üveg befőtt és savanyúság sorakozik. Az elmúlt 10 évben

– 10 éves –
Gárdai Szabolcs
Gaug László
Plesz Teofil

KAIG KAFO RKO
GIG SZGFO KSZO
GIG LOGFO BSZO

– 30 éves –
Molnár József
Kindl István
Komáromi József
Imre János
Gáspár Lajosné
Földesi Jánosné
Kollár Csaba
Danizs Miklósné



ÜVIG ÜVFO RO
MIG MFO VIMO
KAIG KAFO FKO
KAIG ÜFFO BRO
GIG GKFO KGO
GIG GKFO KGO
GIG LOGFO RAKO
HUIG ADÉSZ

Kissné Farsang Erika

A könyveket már gyerekkorom óta mindig értéknek tartottam. Középiskolásként gyűjtöttem a Világjárók-sorozatot,
imádtam antikváriumba járni és ott kutatgatni a hiányzó részeket. Ha volt egy
kis pénzem, elmentem az akkor még
a tízemeletes alatt lévő rendkívül pici
könyvesboltba, ahol Jolika néni volt a
boltvezető. Soha nem tettem kárt még
egyetlen könyvben sem, vigyáztam, féltettem őket. Emlékszem, milyen furcsa
volt, amikor a kislányom, még inkább
játéknak látta a könyvet, és a színeken,
rajzokon kívül az is érdekes volt neki,
hogyan lehet meggyűrni vagy éppen
eltépni a lapját, vagy egyszerűen csak jó
erősen becsapni, hogy jó nagyot szóljon.
A minap egy újságban találtam egy
nagyon jópofa dolgot, régi, vastag
könyvből készítettek sütőtök formájú
díszt. Rendkívül megtetszett, ám a készítéséhez szükség volt egy régi, már kidobásra szánt könyvre. Sőt a könyv lapjait fél tök formájúra kell vágni, ami által
megszűnik könyvnek lenni. és átalakul
egy modern dísztárggyá.
A saját könyveink közül erre nem
tudnék feláldozni egyet sem, de akkor
honnan? Megvan! A könyvtárban mindig vannak kiárusított könyvek, száz forintért megveszem a legvastagabbat és
indulhat a munka!
Valamivel később jutottam el a könyvtárba, nem csupán ezért: Grecsó Krisztián előadói estjére mentem. Mielőtt
elkezdődött, volt még annyi időm, hogy
kikérjem a könyvtárközi kölcsönzéssel
meghozott könyvemet, majd végighallgattam a kicsit szomorú, de sokszor tükröt tartó, elgondolkodtató estet. Utána,
ahogy mentünk kifelé, megláttam azt a
nagyon vastag könyvet, ami tökéletes
lenne nekem a barkácsoláshoz. A címe:
Világ- és Európa-bajnokságok eredményei 1893-1973-ig. Mindjárt a kezembe
vettem, és megkérdeztem a világ legkedvesebb könyvtárosát, aki mindig mosolyogva fogadja a könyvtárba betérőt:
– Megvehetném ezt a könyvet? A könyvtáros még az előadóest hatása alatt volt,
és láthatóan furcsállta is a kérdésemet,
mert az visszaröpítette azonnal a jelenbe, de aztán válaszolt: – Meg nem, de
mivel ez az a könyv, amely a legrégebb
óta van ide kirakva, és úgy gondolom,
Ön jó gazdája lesz, ezért odaadom. És
természetesen mosolygott.
Én meg néztem rá, egy kicsit elszégyelltem magam, és el is szomorodtam.
Már akkor éreztem, hogy ezek után nem
leszek képes a könyvből a „tökszobrocskát” készíteni. A könyvben a régimódi
kölcsönzőjegyet is megtaláltam. Egyszer és utoljára 2000. október 11-én
kölcsönözték ki, majdnem pontosan 15
éve. Aki kikölcsönözte, az pedig ott ült
az előttem lévő sorban az előadóesten.
Majd egyszer elmesélem neki is a könyv
történetét.
Susán Janka
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Dr. Szekér Gyulára emlékezem
1925–2015
Az egykori nehézipari miniszternek, később miniszterelnök-helyettesnek meghatározó szerepe
volt a Paksi Atomerőmű építésének 1972-ben történt elhatározásában és az építési nehézségek elhárításának felső szintű döntéseiben.
Ő az alapdöntés meghozatala után rögtön felismerte, hogy az ország számára ez az évszázad beruházása, úgy volumenben, mint technikai újszerűségben.
Szekér Gyula, a celldömölki mozdonyfűtő fia a
pápai református kollégiumból indulva, vegyészmérnökként, megvédve kandidátusi disszertációját,
1953-tól 36 éven át különböző beosztásokban a magyar iparfejlesztés meghatározó vezetője volt. Ezen
belül 27 éven át a Nehézipari Minisztérium miniszterhelyettese, végül minisztere.
Ez idő alatt kiemelkedő szerepe volt a magyar
alapanyagipar megteremtésében:
• az ország energiaszerkezetének szénhidrogén-bázisú átalakításában, a hazai és nemzetközi vezetékhálózatok kiépítésében, a Dunai Kőolaj-finomító megépítésében Százhalombattán;
• a műtrágyagyártás, növényvédő szerek, a korszerű műanyaggyártás hosszú távú megteremté
sében, ezen keresztül az importfüggőségünk
csökkentésében és exportlehetőségeink növelé
sében;
• a ma is működő gyáróriások megépítésében,
mint pl. a Tiszaújvárosi TVK, a Borsodchem
Kazincbarcika;
• Budapesten a gyógyszeripar jelentős rekonstrukciójának megteremtésében.
Az 1972-ben bekövetkezett első olajválság nem
kérdőjelezte meg a korábban tett intézkedéseket, és a
felső vezetés zöme úgy vélte, hogy ez átmeneti. Ő volt
az első, aki ezzel egy időben kezdeményezte a hazai
atomerőmű megépítését, ezen keresztül a villamos
energia hazai előállításában, távlatokban a szénhidrogének csökkentését. Napjaink igazolják előrelátását.
Nehézipari miniszterként az ő kemény és határozott kiállása kellett, hogy meginduljanak a tárgyalások, és megépüljön a Paksi Atomerőmű, amely ma
is az ország villamosenergia-termelésének több mint
felét biztosítja a legolcsóbb áron.
Ennek a beruházásnak az összefogásával engem
bízott meg először mint miniszteri biztos, és később,

amikor szükség volt rá, mint kormánybiztos. Így ismerhettem meg a mindennapos kapcsolatból rendkívül széles körű szakmai tudását, a hazai iparfejlesztés
iránti elhivatottságát, a megvalósítás során szükséges
feltételek megteremtéséért végzett sokoldalú munkáját, kivételes vezetői erényeit. Nem utasításokkal,
hanem megalapozott érvekkel határozta meg beosztottjaival a kitűzött célokat, és számított a részleteket
ismerő szakemberek véleményére. Biztatott bennünket a nemzetközi szinten élenjáró technológiák alkalmazására, és erőt adott nekünk egyéniségünk kibontakozásához.
Dr. Szekér Gyula emberi kvalitására jellemző, hogy
munkája mellett, 1972-ben a kémia tudományok akadémiai doktora lett, és több mint 10 évig tanított a műszaki egyetemen mint címzetes egyetemi tanár.
Szekér Gyula nemcsak jól képzett és tudatos vezető
szakember volt, hanem nemzeti elkötelezettsége, ha-

zaszeretete minden fontos döntésében tetten érhető.
Talán kevesen tudják, de elismerten komoly szerepe
volt a Magyar Szent Korona hazahozatalában. 1976ban – mint miniszterelnök-helyettes – delegációt vezetett az Amerikai Egyesült Államokba. A látogatás
első napján az a máig is kivételes megtiszteltetés érte,
hogy személyesen fogadta őt az elnök, Gerald Ford.
Ezen a megbeszélésen nemcsak hivatalos feladatot
teljesített, hanem mély hazafias érzelmeitől vezérelve
ismertette Magyarország nehéz, küzdelmes történelmét.
Ezt követően Szent István koronája és az ékszerek
1978. január 6-án, több évtizedes távollét után hazatértek.
Befejezésül elmondok egy személyes történetet,
amely magyarázatot is adhat arra, hogy miért ilyen
részletesen ismertettem Szekér Gyula munkáséletét.
1979 szeptemberében, amikor az első gépegység berendezéseinek szerelése megkezdődött, az iparért felelős miniszterelnök helyetteseként egy egész napot
töltött az építkezésen. A pontos helyzetet felmérve további, munkánkat segítő, fontos kormányintézkedéseket vállalt fel. A záró megbeszélésen, ahol részt vettek
széles körben a helyi vezetők, egy konkrét témában
kettőnk között jelentős véleménykülönbség alakult ki.
Másnap délben Pakson csörgött a telefon, és személyesen ő volt a vonalban. Arra kért, ha meg tudom
oldani, délután négy óra körül menjek be a parlamenti
irodájába. Természetesen ott voltam, arra számítva,
hogy a vitatott témakörben folytatjuk a megbeszélést.
Azzal tisztában voltam, hogy érvekkel lehet vele vitatkozni, mégis bántott, hogy nagy plénum előtt talán túl
keményen fogalmaztam.
Amikor beléptem az irodájába, becsukta az aktáit, jelezve, hogy a munkaidőnek vége. Megkínált egy
pohár pálinkával, utána a rá jellemző alapossággal,
végigvezetett a Parlament épületében, részletesen ismertetve a funkcionális és építészeti megoldásokat, a
történelmi összefüggéseket. Ezt követően elvitt a lakására vacsorázni.
A lényeg az, hogy teljes barátságban eltöltöttünk
néhány óra hosszat. Mindenről beszéltünk, családról,
szabadidős programokról, csak a munkáról és az előző
napi vitánkról nem.
Egy életre szóló barátságunk ekkor erősödött meg.

Szabó Benjamin

SPACE Űrkutatási kiállítás
A sajtómegnyitón részt vett Mike Flachbart, a kiállítást a világban utaztató amerikai
űrmúzeum, az US Space and Rocket Center képviselője, valamint díszvendégként
Farkas Bertalan, az első és egyetlen magyar asztronauta is. Kiderült, hogy ahogy a
nemzetek közül hetedikként jutottunk az űrbe, és most hetedik városként csodálhatjuk meg a NASA űrkutatását, űregyüttműködését reprezentáló tárgyakait, sőt a
szimulátorokat ki is lehet próbálni.
A kiállításon vannak kicsinyített hordozórakéta-modellek, valós méretű űrkabinok, pilótafülkék. Mielőtt embert küldtek volna az űrbe, állatkísérletekkel igazolták a
kozmikus sugárzás elviselhetőségét. Az oroszok Lajka kutyával, az amerikaiak főemlősökkel teszteltek.
A vitrinekben láthatóak az űrhajósok személyes tárgyai, az űrutazásra csomagolt ételeik, még egy Coca-Cola-automata is. A súlytalanság állapotában történő
hosszú tartózkodás izomsorvadást okozhat, ezért tornázni is kellett az űrállomáson. A kiállításnak magyar vonatkozásai is vannak: nemcsak a híres sugárzásmérő

Pille műszert készítették magyarok,
de a mentális képességeket vizsgáló
Balaton is magyar gyártmány, ahogy
a holdutazás során (Apollo 15, 16,
17) használt holdjármű modellje
is, melyet Pavlics Ferenc tervezett.
Érdekesség, hogy a kerekét tömlő
helyett dróthálóba fogott fémrugók
alkotják. E rendkívüli vállalkozás
eredményeként megsimogathatunk
egy darab holdkőzetet, bár ezt a darabot nem űrhajósok hozták, hanem
egy meteorbecsapódás szakította ki
a Hold felületéből olyan energiával,
hogy a Földig pattant, és a Szaharában találták meg.
Nem is lenne igazi amerikai a kiállítás, ha nem egy kisfiú petárdával ékesített, babakocsiból átalakított rakétakocsijától indítanák a történetet, az űrutazást megalapozó tudósok, Ciolkovszkij, Hermann Oberth, Goddard munkássága helyett.gyulai
Fotó: Internet

A NASA hatalmas űrgyűjteményének mozdítható, szállítható darabjaiból 3000 négyzetméteren rendeznek kiállítást Budapesten, a Millenárison január 15. és március 15.
között.

24

2016. február

Babahírek
A nevem Feil Hanna, Szekszárdon születtem 2015. december 10-én 14 óra 40
perckor, a család második gyermekeként.
Születéskori súlyom 3230 gramm, hosszúságom 53 centiméter. Szüleim és a kétéves
bátyám, Dani már türelmetlenül vártak, de
én úgy döntöttem, hogy egy héttel meghosszabbítom a pocakbérletemet, amely
idő alatt dús, fekete hajkoronát növesztettem. Nagyon figyelmes baba vagyok, nappal kevesebbet, de éjjel – szüleim örömére – annál többet alszom.
Ha éhes vagyok, igencsak ki tudom ereszteni a hangom. Szeretek a friss levegőn sétálni, és nézelődve felfedezni a világot. A család törődését sok-sok
mosollyal hálálom meg. A tesómmal már most imádjuk egymást, mindennap elmondja nekem, hogy milyen aranyos vagyok, és mennyire örül nekem. Apukám, Feil Gábor, a Létesítmény Üzemeltetési Osztály szakterületi
mérnökeként dolgozik. Anyukám, dr. Feil-Tirjer Linda, jogász, születésünkig
a Hungária Takarék elnöki főmunkatársa volt, jelenleg otthon gondoskodik
rólam és a tesómról.
A nevem Cselenkó Zoé Anna. 2015. szeptember
7-én születtem Szekszárdon 3190 grammal és 53
centiméterrel. Első gyerekként érkeztem a családba, ahol már nagyon vártak rám. Nagyon szeretek
fürdeni, és imádok a szüleim karjaiban lenni. Sokat
mosolygok, és nagyon szeretem a hasam, viszont
a nappali alvásokkal hadilábon állok. Édesapám,
Cselenkó József, az Üzemviteli Igazgatóság Turbina Osztályán dolgozik turbinagépészként. Édesanyám, Cselenkóné Kiss Éva, akinek az egész napját
kitöltöm, jelenleg itthon van velem.
Girst Bence vagyok. Szekszárdon láttam meg a napvilágot 2015. október 13-án, egy nagyon szürkés
reggelen. Születési súlyom 3680 gramm hosszúságom 58 centiméter, de ezt már azóta igencsak
elhagytam. Nagyon jó baba vagyok, mert sokat
mosolygok, eszem és nagyokat durmolok a friss levegőn, amit nagyon-nagyon szeretek, így jól megsétáltatom az anyukámat napközben. Éjjel pedig
hagyom a szüleimet aludni. Első babaként minden
figyelmet elragadok. Anyukám az Atomix Kft. biztonsági szolgálatánál, apukám pedig az építőiparban dolgozik, és nagyon
szeret velem játszani és sétálni.
A nevem Lepp Frigyes. Szekszárdon, a Balassa
János Kórházban születtem 2015. november 26án, hajnali 3 óra 42 perckor. Születéskori súlyom
3040 gramm, hosszúságom 53 centiméter volt.
Második gyermek vagyok a családban, testvérem
Viktor, öt és fél éves. Talán az első hóesésnek köszönhetően a vártnál előbb érkeztem, így karácsonyi ajándékként már a fa alá kerülhettem.
Napközben, ha tehetném, mindig apa vagy anya
mellkasán pihiznék. Kedvencem az anyatej, ezzel
is álmodom, s ezért lehet az, hogy még éjjel is inkább eszem, mint alszom.
Zenekedvelőként azt sem veszem zokon, ha a család az énektudását rajtam
gyakorolja. Apa, Lepp Frigyes, az Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóságánál
dolgozik. Anya, Scherdán Adrienn, a Vendesz Kkt. ügyvezetője.
Szabó Liza vagyok. 2015. november 28-án születtem Szekszárdon. A harmincötödik hétre jöttem a
világra, 2480 grammal és 49 centiméterrel. Erős,
egészséges baba vagyok, nagyon jól eszem, jókat
alszom, ezért szépen gyarapodik a súlyom. Második gyermek vagyok a családban, van egy ötéves
nővérem, aki imád engem. Apukám, Szabó Ákos,
aki a Karbantartás Irányítási Osztályon dolgozik
gépészkarbantartás-irányítóként. Anyukám, Szabó Zsuzsanna, jelenleg gyesen van itthon.

Gál Csilla vagyok, és Pécsen születtem 2015.
november 5-én. Születésemkor súlyom 3190
gramm, hosszúságom pedig 49 centiméter volt.
Második gyermek vagyok a családban, nővérem,
Regina már négy és fél éves, és nagyon szeret engem. Nagyon jó, nyugodt kisbaba vagyok, szeretem a pocakom, és evés után jó nagyokat aludni.
Ha viszont ébren vagyok, sokat mosolygok és gagyarászok. Szeretem az esti fürdést, és egyre jobban érdekel a körülöttem lévő világ, hiszen még
minden új nekem. Anyukám, Gálné Juhász Júlia,
az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatánál vagyonőrként dolgozott. Apukám, Gál Balázs, a Gof-Hungary Kft.-nél lezsákoló munkakörben dolgozik.
Kis Bellának hívnak, és Pécsen születtem 2015.
december 4-én. Súlyom születésemkor 3250
gramm, hosszúságom 46 centiméter volt. Harmadik gyermek vagyok a családban. A bátyám
adta a nevemet, akit Milánnak hívnak, és van egy
nővérem is, Virág. Anya kezében érzem a legjobban magamat. A nővérem is besegít anyának,
sokat dajkál engemet. Apa, Kis László, a Gépész
Szerviz Osztályon dolgozik tömörtelenségelhárító munkakörben. Anya, Kis Erika, fodrász.
A nevem Hamvas Medárd. 2015. december 2-án születtem Pécsett, 3940 grammal és 52 centiméterrel. 3 éves bátyám,
Nimród nagyon várt már engem, gyakran
megszeretget, próbál vigasztalni, ha fáj a
pocakom és sírok. Szerencsére ez ritkán
fordul elő. Nagyon kiegyensúlyozott baba
vagyok, sokat alszom, és hála az anyatejnek és az étvágyamnak, jó húsban is vagyok. Nagyon szeretek mutogatni,
magyarázni és sokat mosolygok. Apukám, Hamvas Attila, a Gépész Műszaki Osztályon dolgozik berendezéstechnológia-vezetőként, anyukám
az OVIT Zrt.-nél műszaki ügyintéző.
Oláh Adélnak hívnak. Dunaújvárosban
születtem 2015. november 13-án. Születéskori súlyom 4400 gramm, hosszúságom 56 centiméter volt. Első gyermekként
érkeztem a családba. Nagyon szeretek
enni és aludni. Mikor ébren vagyok, sokat beszélek és mosolygok a család legnagyobb örömére. Szeretek mozogni is, az
egész ágyamat bejárom alvás közben, és már az oldalamra is tudok fordulni. Anya, Oláhné Szabó Ildikó, az Atomix Kft.-nél adminisztrátor. Apa,
Oláh Róbert Tamás, műszakvezető a Hankook Tire Mo. Kft.-nél.
Mi ikrek vagyunk, Kákonyi
Larának és Kákonyi Hannának hívnak bennünket.
Pécsen születtünk 2015.
november 5-én. Én, Lara
2330 grammal és 45 centiméterrel, Hanna pedig
2760 grammal és 48 centiméterrel született. Első
gyermekek vagyunk, illetve az első unokák a Kákonyi családban. Szeretünk enni, így tízhetesen
már majdnem megdupláztuk születési súlyunkat. Nagyon jó babák vagyunk, és már vannak olyan éjszakák, amikor reggelig alszunk. Nagyon
szeretünk fürdeni, és imádjuk a babakocsis sétákat, amikor órákat alszunk
a szabadban. Apa, Kákonyi Norbert, a Külső Technológiai Osztályon külső
technológiai gépészként dolgozik. Anya, Heronyányi Melinda, most főállásban csak velünk foglalkozik.

