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Az Országos Atomenergia Hivatal engedélyt adott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokkjain a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésére, illetve
ennek előzményeként egy új típusú, 4,7%-os átlagdúsítású üzemanyag-kazetta alkalmazására.
A most megszerzett hatósági engedély
birtokában megkezdődhet az áttérés a
12-ről 15 havonta történő üzemanyagcsere-ütemre. Mivel a fűtőanyag cseréjére csak a reaktorok leállításakor kerülhet sor, szükségszerűvé vált olyan
új üzemanyag bevezetése is, ami a korábbiakhoz képest hosszabb idő alatt
ég ki és veszíti el hatékonyságát. Ez az

új – Gd-2_4.7 elnevezésű – üzemanyag-kazetta magyar innováció, a
Paksi Atomerőmű dr. Nemes Imre által vezetett Reaktorfizikai Osztályának
terve alapján, nemzetközi összefogásban valósult meg. A hasonló típusú
atomerőművek közül Pakson vezették
be elsőként a 15 hónapos üzemeltetési
ciklust.
Bővebben a 2. oldalon.

Héliosz-díj

Fotó: Bodajki Ákos

A hagyományoknak megfelelően 15. alkalommal adták át az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Héliosz-díjat a
vállalat karácsonyi rendezvényén 2015.
december 17-én. Ebben a kitüntetésben
az részesülhet, aki az atomerőmű biztonságos üzemeltethetősége, a kitűzött
stratégiai célok megvalósítása, valamint

a társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében hosszú ideje eredményesen
munkálkodik. A díjakat Hamvas István
vezérigazgató adta át a három kitüntetettnek: Süli Jánosnak, Paks város polgármesterének, Gerse Lajosnak, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tanácsadójának,
valamint Török Zsoltnak, az ABB Mérnöki,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiemelt
ügyfélkapcsolati menedzserének.
A díjátadást megelőzően a vezérigazgató összegezte az elmúlt év eseményeit,
eredményeit, megköszönte a vállalat vezetőinek munkáját, és a jövőre nézve is
kérte az elhivatott, példaértékű munkavégzést. 
Sipos-Szabó Csilla

Vezérigazgatói Dicséretek
Az év utolsó vezetői értekezletén Vezérigazgatói Dicséretek átadásával ismerte el a társaság vezetése 10 munkatársának a Paksi Atomerőmű érdekében tett erőfeszítéseit.
Az értekezlet elején Hamvas István vezérigazgató köszönte meg a kollégák egész
évben nyújtott kiemelkedő munkáját. Elmondta, hogy az idei évtől az elismerésben részesülők száma a korábbi évekhez képest felére csökkent, a dicsérettel járó
pénzjutalom értéke ugyanakkor emelkedett, ezzel a változással az elismerés erkölcsi értéke is jelentősen nőtt. A Vezérigazgatói Dicséretben részesülő munkatársak
számára a rövid méltatást követően Stolczenbachné Nagy Krisztina humánpolitikai
főosztályvezető adta át az okleveleket.

Fotó: Bodajki Ákos

Még több tiszta áram Paksról

Vezérigazgatói Dicséretben részesülő munkatársaink:
Név
Bagi Zoltán
Biró Zoltán
Császár Elemér
Dóczi Miklós János
Jakabné Pataki Marianna
Matvijan Vlagyimir
Mercz Zsolt
Dr. Steinberg Tatjana
Szőke Larisza
Treszl János

Szervezet
Üzemfenntartási Főosztály
Szimulátor Osztály
Projekt Főosztály
Anyagvizsgálati Osztály
Vezérigazgatói Titkársági Osztály
Külső Technológiai Osztály
Karbantartási Főosztály
Beszerzési Osztály
Nukleáris Üzemanyag Osztály
Üzemirányítási Osztály

Munkakör
csoportvezető
instruktor
projektvezető
roncsolásmenteslabor-vezető
szakmai titkár
csoportvezető
műszaki szakértő
közbeszerzési szakértő
osztályvezető
műszaki főszakértő



Krausz Attila

MVM Csoport év dolgozói

Fotó: MVM

A Paksi Atomerőmű három munkatársa, dr. Katona Tamás,
Czibula Mihály és Rückert Péter is elismerésben részesült
decemberben, amikor az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. vezetése három kategóriában díjazta munkatársai kiemelkedő teljesítményét. Az elismeréseket Csiba Péter elnök-vezérigazgató adta át az „MVM Csoport Tálentum díj
2015” nyolc, az „MVM Csoport Év Embere díj 2015” kilenc
és az „MVM Csoport Életmű díj 2015” három nyertesének.
Az MVM Csoport 2015. év díjazottjai:
MVM Csoport Tálentum díj – 2015
Bús Nikolett Katalin – MVM OVIT Zrt.
Dusnoki Attila – MVM ERBE Zrt.
Farkas Róbert – MVM Észak-budai Fűtőerőmű Zrt.

Held Viktor Károly – MVM NET Zrt.
Nagy Imre – MVM KONTÓ Zrt.
Nemcsák Katalin – MVM Zrt.
Palkovits Ágnes – MFGT Zrt.
Rückert Péter – MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM Csoport Év Embere díj – 2015
Böjte Csongor – MVM PARTNER Zrt.
Bogár Gabriella, Kevi Zoltán, Meszlényi Katalin – MVM Zrt.
Czibula Mihály – MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Dibusz József – MVM GTER Zrt.
Gyurics Károly – MVM NET Zrt.
Hatala Péter – MFGK Zrt.
Kotnyek József – MVM OVIT Zrt.

MVM Csoport Életmű díj – 2015
Dr. Katona Tamás – MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Neukum Zoltán – MVM OVIT Zrt.
Zsebők István Bálint – Vértesi Erőmű Zrt.
A vállalat vezetése fontosnak tartja az együttműködést, az
ötleteket és az újításokat, ezért két új díjat is alapítottak.
A díjak egyike az „MVM Csoport Év Csapata díj”, a másik
pedig az „MVM Csoport Innovációs Díj”. Így jövőre szeretnék elismerni azokat a munkatársakat is, akik az innováció területén tevékenykednek és alkotnak maradandót,
illetve azokat, akik példamutató csapatmunkáról tesznek
tanúbizonyságot.
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A C15-projekt – Kiadta az engedélyt a hatóság
a 15 hónapos üzemeltetési ciklusok alkalmazhatóságára
A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%-os átlagdúsítású gadolíniumtartalmú üzemanyag-kazetta, valamint az alkalmazásával megvalósítható 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése. A feladat végrehajtására létrehozott projekt „hivatalos” megnevezése: 15 Hónapos
Üzemelési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt. Az atomerőmű szakmai gárdája röviden csak C15-projektként emlegeti. Ebben a megnevezésben
a C betű a ciklusra, a 15-ös számjegy pedig a 15 hónapra utal. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) december 1-jén kiadta – és a honlapján közzétette –
az átalakítást engedélyező határozatát. Ezzel a projekt a legmeghatározóbb mérföldkövét hagyta maga mögött. Czibula Mihályt, a kiemelt projekt vezetőjét
a siker kommentálására és a még hátralevő feladatok áttekintésére kértük.
A 15 hónapos ciklus bevezetése azt jelenti, hogy a
reaktor szétszerelése 14 hónapnyi üzem után történik az eddigi 11 hónap helyett. Az üzemelési ciklusok 3 hónapos meghosszabbításáról van tehát szó.
A hosszabbítás alapvető feltétele a dr. Nemes Imre
vezetésével kifejlesztett 4,7%-os átlagdúsítású gadolíniumtartalmú üzemanyag-kazetta. A hosszabb
kampányoknak és a ritkább karbantartási időszakoknak három fő területen is pozitív hatásuk van: a
biztonság területén – ideértve a sugár- és munkavédelmet, illetve nukleáris biztonságot –, a radioaktív
hulladékok csökkenése kapcsán és a termelésmaximálás szempontjából. A C15-projekt tehát rendkívül
fontos eleme az atomerőmű folyamatos fejlesztésére,
működésének modernizációjára irányuló stratégiai
törekvésnek. A most megkapott engedély azt igazolja, hogy a fejlesztés külső, független szakhatóságok, a
nukleáris és a környezetvédelmi hatóság megítélése
szerint is megfelelő a környezetvédelem és atomenergia biztonsága szempontjából.

Ezúton is szeretném megköszönni a lelkiismeretes munkát valamennyi kollégámnak, akik az
atomerőmű gárdájából részt vettek a projekt megvalósításában, és természetesen a külső – a hazai és
a nemzetközi – szakmai hátteret biztosító intézményeknek, vállalkozásoknak is, amelyek közül meghatározó szerepet játszott a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja, a Pöyry
Erőterv Zrt., a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Kft., a VEIKI Energia+ Kft., az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Intézet, a Trampus és Társa
Kft., a KPMG, az OKB Gidropress, a TVEL, a Kurcsatov Intézet (mindhárom Oroszország), a SKODA JS
AS (Csehország) és az LPI Inc. (USA).
A projekt munkája ezzel természetesen még nem
zárult le. Jövőbeli feladatai – az egyes blokkokon
történő megvalósítás koordinálása mellett – magukban foglalják a 15 hónapos üzemeltetési ciklus

bevezetésétől várt sokrétű előnyök 2016. évi üzleti
tervben történő teljesülésének monitorozását. Így
számszerű visszaigazolást szeretnénk adni a termelt
villamosenergia-mennyiség növekedéséről, a karbantartási munkavolumen, a karbantartás túlóraés készenlétvolumenének, a kollektív dózis éves
értékének, a kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok mennyiségének, a kiégett üzemanyag
mennyiségének, a felhasznált segédanyagok, valamint a nem radioaktív hulladékok mennyiségének
csökkenéséről is.
A 15 hónapos üzemeltetési ciklusok bevezetése
az atomerőmű üzemeltetési engedélyében is meg
kell, hogy jelenjen. 2018 közepén hat C15-ös kampány tapasztalatait összefoglalva be kell mutatnunk
a hatóságnak az állapotértékelési jelentést, amivel
párhuzamosan kérvényezhető a Paksi Atomerőmű
blokkjainak üzemeltetési engedélymódosítása.


Prancz Zoltán

NUA – a WANO új kezdeményezése

Vincze Bálint kiállítása a Dumában

A WANO új, NUA (New Unit Assistance – Új Blokkok Támogatása) elnevezésű munkacsoportja 2015.
április közepén alakult meg, amelynek célja az új, épülő atomerőművi blokkok speciális támogatásának előkészítése. A NUA-projektben a WANO mindegyik programja és regionális központja részt
vesz.

Az orosz parlamentben, az Állami Dumában nyitották meg Vincze
Bálintnak, a Paksi Atomerőmű fotósának „Impresszió – a Dunától
Csukcsföldig” című fotókiállítását decemberben. A magyar
természetfotós az atomerőművek környékének élővilágát
örökítette meg Oroszországban. A fő motívum Vincze alkotómunkájában az élővilág
és a technológiai, tudományos, ipari objektumok harmonikus együttélése. Minden,
az atomerőművek közvetlen közelében készült fotója
szemléletes bizonyítéka a természet és az atomenergetika
jó szomszédságának.

A világban 70 atomerőművi blokk épült 2015
decemberében, és mintegy 500 blokk építését
tervezték. A WANO indítás előtti vizsgálatai azt
jelezték, hogy nem mindegyik blokk készült
fel tökéletesen a biztonságos és megbízható
üzemelésre. A szervezet mostantól korábban,
még a blokkok indítása előtt bekapcsolódik az
új blokkok építésének folyamatába a magas
szintű biztonsági elvárásoknak való megfelelés
érdekében.
Korábban a Műszaki Támogató Misszió
(TSM) munkacsoport azt érzékelte, hogy alkalmazkodni kell az új atomerőművi blokkok
építésével, illetve a nukleáris iparba „belépők”
igényeivel kapcsolatos feladatok megoldásához. Ennek eredményeként 2014 áprilisában
megalakult a NUA-munkacsoport azzal a céllal,
hogy a WANO erőteljesebb támogatást nyújtson az új blokkok építéséhez a szervezet hosszú
távú terve, a Compass 4. célterülete alapján.
A NUA munkacsoportnak a WANO Londoni Iroda (LO) egyes programokat képviselő
munkatársai, valamint a regionális központoknak a Műszaki Támogató Missziókért felelős
menedzserei a tagjai. Az elmúlt másfél évben
a munkacsoport kidolgozta az úgynevezett
NUA-mátrix moduljait, a folyamatleírást és a
bevezetési tervet. A WANO vezetése és a regionális központokkal egyeztetett eljárásrendet
2015 augusztusában adták ki.
A NUA abban támogatja az új atomerőműveket a projektből az üzemeltetési fázisba való

átmenet során, hogy sikeresen felkészüljenek
az indítás előtti vizsgálatra, és így készen álljanak a biztonságos és megbízható üzemeltetésre. Mindegyik regionális központnak ki
kell dolgozni az új erőművek egyedi, közép-,
illetve hosszú távú támogatási tervét a szükséges TSM és más programok igénybevételével.
A WANO Londoni Iroda koordinálja a munkát,
míg a NUA-munkacsoport a modulok karbantartásáért felel. Fontos szempont a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) való együttműködés is.
A NUA-mátrix 17 modulja között szerepel
többek között a nukleáris biztonsági kultúra,
az üzemeltetési alapok, az üzemviteli döntéshozatal, a képzés, a szervezeti hatékonyság és
a baleset-elhárítás. A Londoni Iroda vezetésével 2015 májusában a WANO egy „pilot” mis�sziót hajtott végre a finnországi Hanhikivi erőművet építő Fennovoima kérésére. Az Atlantai
Központ komoly támogatást nyújt az Egyesült
Arab Emirátusokban épülő Barakah erőműnek.
A többi WANO regionális központ is szervezett
TSM-missziókat különböző új blokkok számára.
A regionális NUA-tervek 2015 végén kidolgozás alatt álltak, a hivatalos bevezetés 2016
januárjában kezdődik. A folyamat beindulása
után az épülő atomerőművek is komoly segítséget kapnak a WANO-tól a biztonságos és
megbízható üzemeltetés megkezdéséhez.


Hadnagy Lajos, London

Peter Prozesky a WANO új
vezérigazgatója
Peter Prozesky váltotta a leköszönő Ken Ellist 2016. január 1-jétől
a WANO (Atomerőművet Üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége) új
vezérigazgatójaként.
Peter Prozesky a dél-afrikai Cape Town, majd London és Stellenbosch műszaki egyetemén szerzett diplomát. Szakmai karrierjét 1979-ben a dél-afrikai Koeberg Atomerőműben kezdte. 2005-ig
többek között volt erőmű-igazgató, alelnök, valamint termelési és
biztonsági igazgató.
2005-ben a British Energy-hez (a későbbi EDF Energy-hez)
került üzemeltetési vezetőnek. Ezt követően nukleáris biztonsági vezetőként a Sizewell, Torness and Heysham B Atomerőművek
vállalati felügyeletét látta el, majd ő lett a folyamatos fejlesztésért
és az üzemeltetés támogatásáért felelős igazgató.
– hl –
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Áttörés a párizsi klímacsúcson
Az ENSZ Nemzetközi Éghajlat-változási Bizottságának (UN IPCC) legutóbbi, 2014-es összefoglaló
jelentése szerint az 1983–2012 közötti időszak
az északi félteke legmelegebb periódusa volt az
utóbbi 1400 évben. 1880 és 2012 között, mióta
párhuzamos, független mérési sorok léteznek, a
szárazföldek és óceánok felszínének átlagolt középhőmérséklete 0,85 °C-kal növekedett. A tudósok többségének véleménye szerint ezt a jelenséget emberi tevékenység váltotta ki, mégpedig az
ipari forradalom kezdete óta főként a fosszilis tüzelőanyagok elégetése révén az atmoszférába bocsátott üvegházgázok (ÜHG) koncentrációjának
növekedése. Az üvegházgázhatás lényege az, hogy
ezek a gázok a földről visszaverődő napsugárzást
nem engedik eltávozni a világűrbe, hanem elnyelik, majd egy magasabb hullámhosszon, főként
az infravörös tartományban visszasugározzák a
föld felszínére. A legfontosabb üvegházgázok a
szén-dioxid (CO2) és a metán (CH4). Bár utóbbi
sokkal kisebb mennyiségben kerül emberi tevékenység (főként a mezőgazdasági termelés) következtében a légkörbe, hatása egy nagyságrenddel felülmúlja a szén-dioxidét. Emellett fontos a
dinitrogén-oxid (N2O), valamint a légkör természetes vízgőztartalma is bír ÜHG-hatással.
Földünk felszínének folyamatos hőmérséklet-emelkedése globális éghajlatváltozást okozhat. Ennek már ma is tapasztalhatók jelei a melegedés mellett a szélsőséges időjárási jelenségek
és a száraz, aszályos időszakok gyakoriságának
növekedése, a gleccserek visszahúzódása, a sarki jégsapkák olvadása és ezzel párhuzamosan
az óceánok és tengerek vízszintjének emelkedése. A mérsékelt éghajlati övben megfigyelhető a
hóval borított időszakok arányának csökkenése,
máshol az óceánfelszín sótartalmának, valamint
a szén-dioxid-elnyelődés miatt a víz savasságának növekedése. A változások hatással vannak az
ökoszisztémákra. Sok szárazföldi, édesvízi és tengeri faj megváltoztatta földrajzi életterét és eloszlását, évszakos aktivitását, vándorlási útvonalait,
egyedszámát, és változott a fajok közötti kölcsönhatás is. Sok vizsgálat szerint a termények széles
körére inkább negatív, mint pozitív hatással volt
a melegedés. A globális felmelegedés az emberi
megélhetés nehezedését vagy teljes ellehetetlenülését okozhatja kiterjedt régiókban, civilizációs
hatása következtében helyi konfliktusok törhetnek ki a csökkenő erőforrások birtoklásáért, és
népvándorlások indulhatnak meg. Európai közvélemény-kutatások szerint földrészünk lakos2015 közepén Barack Obama elnök ismertette a korábban már beharangozott
amerikai Tisztaenergia-programot. A terv
elsődleges célja, hogy jelentősen csökkentse az Egyesült Államok energiaiparának szén-dioxid-kibocsátását 2030-ra a
fosszilis áramtermelés visszaszorításával és
a megújulók gyorsuló ütemű fejlesztésével. A megújulók részesedését az energiamixben 30%-ra kívánják növelni, a CO2-kibocsátás a korábbi elképzelésekhez képest
további 2%-kal csökken, és eléri a 32%-ot.

Infografika: Magyar Nukleáris Társaság

December elején zajlott le Párizsban a tavalyi év egyik legfontosabb eseménye, a párizsi klímacsúcs. A tanácskozás célja volt, hogy az országok üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentésére tett önkéntes felajánlásai alapján megkötött megállapodás általános és kötelező érvényű keretet teremtsen a következő 20-30 évre,
felváltva a 2020-ban lejáró kiotói egyezményt.
sága a világ előtt álló megoldandó legfontosabb
problémák sorában a második helyre teszi a klímaváltozást, közvetlenül a szegénység, élelem- és
ivóvízhiány mögött.
Nagy kihívás előtt áll az emberiség. Vagy sikerül a visszafordíthatatlan éghajlatváltozás határának tekintett 2 °C-on belül tartani a felmelegedést a kibocsátások nemzetközileg garantált és
ellenőrzött csökkentésével, vagy megindulunk a
megjósolhatatlan következményekkel fenyegető
és egyre gyorsuló globális klímaváltozás lejtőjén.
A párizsi tárgyalásokon végre történelmi áttörés
történt: megszületett az első globális kibocsátáscsökkentési egyezmény. Sikerült dűlőre jutni az
országonkénti önkéntes kibocsátáscsökkentési
vállalások meghatározásában, bár ezek összesen
egyelőre csak valahol 2,7 és 3,5 fok között engednék tetőzni az átlaghőmérséklet-emelkedést.
Azonban először 2023-ban, a továbbiakban pedig ötévenként az elért eredmények tükrében kötelezően felül kell vizsgálni az előírt célokat, és a
2 °C-os felmelegedési korlát betartására további,
szigorúbb vállalásokat kell elfogadtatni. A kidolgozott beszámolási, monitorozási és utókövetési
struktúrával összevethetővé teszik a tagállamok
klímatörekvéseit. Bekerült a szövegbe az iparosodás előtti értékhez képest 1,5 °C-os korlát is
mint hosszú távon elérendő cél. Megállapodás
született a fejlődők támogatásának ügyében:
2020-tól évi 100 milliárd dollárra számíthatnak
azok az országok, amelyek önerőből nem tudnának átállni a fenntartható kibocsátásmentes
energiagazdálkodásra, illetve, hogy megerősödjön alkalmazkodási képességük az éghajlatváltozás következményeivel szemben.
A megfigyelők szerint a korábbi megállapodások azért nem értek el sikert, mert konkrét kibocsátási célokat határoztak meg az egyes országok számára. Több ország – köztük Kína, India
és Dél-Afrika – úgy érezte, hogy ez saját gazdasági növekedését és fejlődését ássa alá. A mostani
tárgyalások igyekeztek ezt elkerülni, a nemzetek
maguk határozzák meg, hogyan járulnak hozzá
a globális cél eléréséhez. A Greenpeace reményei
szerint az egyezmény a történelem szemétdombjára száműzi a fosszilis energiahordozókra épülő
ipart.
Szerbin Pável
Forrás: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/
ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_322_en.pdf,
http://www.cop21paris.org/about/cop21

Nagyhatalmak klíma- és energiastratégiája
Az amerikai kormányzat szerint a
program évente 8,8 milliárd dollárba kerül majd, azonban becslések szerint ezeket a ráfordításokat jóval meghaladja az
egészségügyi kiadások várható csökkenése. Ugyanis 70%-kal csökkenne a fos�szilis erőművek szmog- és koromképző
anyagának kibocsátása, és a tisztább
energiaforrásokra való áttérés következtében 90%-kal csökkenne az erőművi

kibocsátások által okozott halálozások
száma.
Ősszel hosszas tárgyalások után az
Európai Unió állam- és kormányfői is
megállapodtak a 2030-ig szóló klímaés energiapolitika fő irányairól. Herman
Van Rompuy, az Európai Tanács – hivatalából azóta eltávozott – elnöke bejelentette, hogy uniós szinten 40%-kal mérséklik a CO2-kibocsátást, 27%-ra növelik

a megújulók részarányát és ugyanennyivel javítanák az energiahatékonyságot.
A csúcs után Orbán Viktor elmondta:
a kibocsátás terén Magyarország már
mintegy 36,5%-os csökkentést megvalósított, a 40% elérése reális. „Az energiapolitika nemzeti jogkörben marad,
az atomenergia továbbra is fejleszthető,
az unió részéről technológiasemleges
megközelítés érvényesül” – állapította
meg a miniszterelnök.

Szerbin Pável
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Múzeum
Műhelymunka

Így kezdődött!

Az Atomenergetikai Múzeum többek között gyűjtő, feldolgozó és megőrző feladatokat lát el. Ezen szakfeladatok közül a feldolgozó munka keretében kutatja az atomenergia magyarországi elterjedésének írott emlékeit. Hazánkban már az 1950-es
évektől jelentek meg különböző könyvek és írások az atomenergiával kapcsolatban.
A múzeum tervbe vette, hogy feldolgozza a tömegtájékoztatás folyamatait, amelyek különböző szakmai szinteken jelentkeztek. Ezen szintek egyike a szakmai lapok és az azokban megjelent írások.
A hazai tömegtájékoztatásban igen fontos szerepe volt és van a Természettudományi Ismeretterjesztő Társulásnak (TIT), amelynek az egyik legfontosabb hetilapja az Élet és Tudomány (ÉT).
A TIT Budapesti Központjából kikölcsönöztük az ÉT 1948–1990-es számait.
Ebben a több mint 40 évben megjelent számok feldolgozásával készítünk egy olyan
bibliográfiát, amely a későbbi elemző munkához szükséges lesz. Természetesen ez
a feldolgozó munka más fontos heti és havi megjelenésű lapokra is kiterjed. A kutatási program munkacíme: Atomenergia és tömegtájékoztatás. 
-beri-

Fél évszázaddal ezelőtt, az 1966-os év második félében köttettek meg azok a szerződések, amelyek biztosították egy Magyarországon létesítendő atomerőmű építésének jogi kereteit.
Ha fellapozzuk a korabeli napilapokat, figyelemmel kísérhetjük a júliustól decemberig zajló magyar–szovjet államközi kapcsolatok alakulását egy hazai atomerőmű megépítése érdekében.
Ezekre a fontos eseményekre emlékezünk ebben az évben, ám ez a rövid kis
cikk csak a figyelemfelkeltést szolgálja, az eseményekről bővebben a júliusi-
decemberi számainkban térünk ki.-beri-

1966. július 6-án megjelent a TASZSZ jelentése

Karácsonyvárás a múzeumban

Láczai Sz. Tibor – Wiegand Győző: Az első magyar atomerőmű (Élet és Tudomány, 1966. szeptember 23.)

Ajtai Miklós nyilatkozata

Fotó: Ruff Ferenc

Az Atomenergetikai Múzeum tavalyi óvodásprogramjának utolsó alkalmai ünnepi
hangulatban teltek. December 3-án és 10-én a paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai
tagóvodájának nagycsoportosai érkeztek a foglalkozásokra.
A népszerű programelemek mellett a kicsik örömmel fogadták a karácsonyváró
dekorációt és dalokat is. Az ürgés képek és a memóriajáték aratta a legnagyobb sikert, de a programzáró kincskeresést is nagyon élvezték az ovisok.  Faragó Szandra
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26 ezer látogató a TLK-ban 2015-ben
A Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának (TLK) rendkívül jelentős szerepe van az
atomerőmű hazai megítélésében, hiszen az idelátogató különböző korosztályú és számos érdeklődési
körű vendég – legyen az atomenergiát támogató,
közömbös vagy szkeptikus – az itt hallott tájékoztatás és információk alapján ismeri meg közelebbről
a létesítményt, majd formál véleményt a nukleáris
ipar itthon betöltött szerepéről. A húszéves központ
sikerét a magas látogatói számok mutatják, hiszen
2015-ben is szép számmal érkeztek a vendégek:
közel 26 ezer főt regisztráltak a TLK munkatársai.
Az érdeklődők többnyire tudásvággyal és sok kérdéssel érkeznek, így a szakértelem és naprakészség
nélkülözhetetlen feltétele az itt dolgozók mindennapi munkájának.
2015-ben is számos oktatási intézmény volt a
Tájékoztató és Látogatóközpont vendége. Általános
és középiskolák, főiskolák, egyetemek, munkahelyi
kollektívák, belföldi és külföldi szakmai csoportok
napi szinten keresték fel az intézményt, és kérték
a látogatás lehetőségét. A kiemelt időszaknak számító tavaszi szezonban támogatott csoportokat is
fogadtak Paksról és környékéről, ősszel pedig az
ország több részéről szakkollégiumokat. A látogatóközpont megtekintését követően az üzemi terület

bejárása, ezen belül a 4. blokki vezénylő és reaktorcsarnok látogatófolyosóról történő megtekintése,
valamint a turbinacsarnok megismerése nyújt igazi
élményt a vendégeknek. A program az Atomenergetikai Múzeum bemutatásával zárul. Átlagosan
heti 20 csoportelőjegyzéssel dolgoznak a kollégák,
ami összesen nagyjából 600 főt jelent. A hétvégi
nyitvatartás a vidéki családoknak és baráti társaságoknak kedvez, és a vállalat munkavállalói is
rendszerint ekkor vezetik körbe hozzátartozóikat,
és adják át tudásukat saját szakismeretük alapján.
A program végén az érdeklődők a hallottak alapján
tesztgépeken mérik fel tudásukat, a sikeres feladatsorokért pedig az erőműre emlékeztető jelképes
ajándékot kapnak.
Tavaly a Tájékoztató és Látogatóközpont adott
otthont a rendhagyó jelleggel megszervezett Családi és Nyílt Napnak, valamint második alkalommal
a Nyugdíjasnapnak. Ennek a rendezvénysorozatnak összesen 2500 résztvevője volt. Kiemelt eseményként a helyszínen ünnepelte az atomerőmű
a paksi blokkok alapkőletételének 40 éves jubileumát, amelyen Pónya József, a vállalat első vezérigazgatója és Szabó Benjamin egykori kormány- és
miniszteri biztos emlékeztek vissza az alapítás folyamatára.
Sipos-Szabó Csilla

Bővíti létesítményeit az RHK Kft.

„Nagyon sűrű, de igen eredményes évet
zár az RHK Kft. idén” – értékelte a 2015-ös
esztendőt dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezető igazgatója. „A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban újabb
felszín alatti tárolókamrák bányászati kialakításával végeztünk, valamint átadtuk új
látogatóközpontunkat is, ami az igen nagyszámú érdeklődő miatt vált szükségessé.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját
újabb modullal bővítjük, hogy az atomerőműből érkező elhasznált fűtőelemeket
folyamatosan és biztonságosan tudjuk fogadni. Mindemellett a Nyugat-Mecsekben
november közepén megkezdtük annak a
kutatóároknak a kialakítását, amely a nagy
aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó, több évtizedes programunk egyik
fontos, földtani vizsgálatához szükséges.
Büszke vagyok rá, hogy idén is sok pozitív
visszajelzést kaptunk létesítményeink biztonságát és szakembereink felkészültségét
illetően, és nemcsak itthonról, hanem külföldről is” – nyilatkozta a társaság vezetője.
A nem atomerőművi hulladékokat fogadó püspökszilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tárolóban idén elindult a biztonságnövelő program második szakasza.
Elsőként egy könnyűszerkezetes csarnok
épül az úgynevezett történelmi hulladékot
tartalmazó tárolómedencék fölé, valamint
egy, a hulladékok biztonságos kiemelését
segítő technológiát is kiépítenek a szakemberek.

A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) idén 90 betonkonténerben, összesen 810 hordó, a Paksi
Atomerőműből származó kis és közepes
aktivitású hulladékot szállítottak le végleges helyükre, a felszín alatti tároló 1-es számú kamrájába. Ezzel párhuzamosan pedig
elkészült a harmadik és a negyedik kamra
bányászati kialakítása is. Igazán látványos
fejlesztés történt a felszínen is, hiszen július
elején megnyílt a modern, interaktív látogatóközpont, de november elejétől már a
felszín alatti bemutatótér is fogad érdeklődőket. Az egyre bővülő NRHT-ba a 2008-as
átadása óta közel nyolcvanötezer szakmai
és laikus vendég érkezett a világ szinte
minden tájáról, de az új látogatóközpont is
már közel ezer érdeklődőt fogadott.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába idén 270 darab kiégett fűtőelemet
helyeztek el, így jelenleg összesen 8347
darab elhasznált fűtőelem található a meglévő 20 kamrában. Az atomerőmű igényei
szerint modulszerűen bővíthető létesítményben jelenleg 4 újabb kamra kialakítása zajlik, átadásuk 2017-ben várható.
A nagy aktivitású hulladékok végleges
elhelyezését célzó nyugat-mecseki program újabb fontos állomásához érkezett,
november közepén megkezdődött a kutatóárok kialakítása. Ennek célja, hogy a
geológusok felmérjék, milyen felszín alatti
mozgások zajlottak le a területen az elmúlt
évezredekben.

A TLK kiállítása egyénileg a nyitvatartási időben, hétköznapokon 8-15 óráig, szombaton 9-13 óráig korhatár és előzetes bejelentkezés nélkül ingyenesen
megtekinthető.
Csoportos látogatáshoz – amely tartalmazza a
kiállítás és az üzemi terület (4. blokki vezénylő és
reaktorcsarnok látogatófolyosóról, turbinacsarnok)
megtekintését csoportkísérő vezetésével – előzetes
bejelentkezés szükséges. Üzemi területre kizárólag
16. életévüket betöltött látogatók léphetnek. Egy
csoport létszáma minimum 10, maximum 40 fő lehet.
A csoportos látogatási igényt legalább a választott
időpont előtt három héttel kell jelezni, amennyiben
az időpont nem megfelelő, másikat ajánlunk fel. Csoportos látogatást kizárólag hétköznapokon vállalunk.
Az üzemlátogatáshoz a személyes adatok (név,
születési időpont, személyiigazolvány-szám) előzetes leadása szükséges. A program megközelítőleg
2,5 órát vesz igénybe.

Pakson a tájékoztató kamion
Negyvenegy települést felölelő túrájának utolsó állomására, Paksra érkezett
a Jövőnk Energiája tájékoztató kamion az elmúlt év végén. A Paksi Városi
Múzeum szomszédságában két napig
fogadta a látogatókat, majd az ESZI
előtt parkolt le, végül a Csengey Dénes
Kulturális Központnál tekinthették
meg az érdeklődők. Az utolsó helyszínen a diákokat különleges program
is várta: a három paksi középiskola
11-12. osztályos tanulóinak dr. Aszódi
Attila kormánybiztos tartott előadást
a Csengey Dénes Kulturális Központban a villamos energiáról, Paks II.
építéséről. Elmondta, hogy a kamion
és a rendkívüli fizikaórák célja, hogy
a fiatalok érdeklődését felkeltsék a

műszaki pálya, az atomenergia iránt,
és reméli, hogy a jelenlévők közül sokan lesznek majd az új blokkok építői,
üzemeltetői között.
Mittler István, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója bemutatta, milyen
módon tájékoztatták a térségben élőket az elmúlt egy évben: májusban
minden háztartásba eljuttattak egy
kiadványt a projekt aktuális információival, a Paksi Társadalmi Tanács
ülésein pedig a régió polgármestereinek adtak információt. A tájékoztató
kamion nyári „fesztiválkörútja” után
érkezett a térségbe, és összesen mintegy 25 ezer látogatót vonzott.

Wollner Pál

Vendégeink voltak

Fotók: Bodajki Ákos

A kívánt ütemben haladnak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) létesítményfejlesztési és tárolókapacitás-bővítő programjai. A társaság szakemberei eddig összesen 4059 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot szállítottak le a
bátaapáti felszín alatti tárolóba, és jelenleg 8347 elhasznált fűtőelem biztonságos elhelyezéséről gondoskodnak a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában Pakson. A hazánkban
keletkező nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó nyugat-mecseki kutatási program pedig újabb fontos állomásához érkezett.

A Tájékoztató és
Látogatóközpont
megtekintése

Az Atomex Europe fórum résztvevőinek látogatása az atomerőműben

Caitlin Bradshow brit nagykövet az erőműben

Dr. Csanádi Zsolt, az MVM jogi igazgatója,
és Tótth András, az MVM stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója a Paksi Atomerőműben
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Sport
Meg tudod csinálni!

Nadia Comaneci és edzője, Károlyi
Béla élete akkor találkozott, amikor
a konok, székely ember egy nagyon
szegény Zsil-völgyi kis bányászvárosban, Onestiben elkezdte a torna tanítását. Károlyi gyerekkorában gyakran járt ide, a nagyszülei is itt éltek.
Felnőttkorában kalapácsvető múlttal tért vissza, és honosította meg a
világszínvonalú román tornasport
alapjait, ami persze nem ment olyan
egyszerűen. A toprongyos gyerekek
lelkesek voltak, de a szülők kezdetben gyanakodtak. „Az egyik megtermett moldovai bányász rögtön
kiszúrt, ahogy mentem a pult felé,
mutogatott rám, mint egy perverz
gazemberre, belém is kapaszkodott,
de elég jó erőben voltam, és 124 kiló,
leütöttem. Még ketten nekem jöttek, azokat is ellöktem, állon vágtam,
mentem tovább a pulthoz. Aztán az
egyik öreg székely bányász a pultnál
megkérdezte, hogy én annak a Károlyinak vagyok-e a rokona? Mondtam
neki, igen, az unokája vagyok, és akkor átölelt. Megveregette a vállam, én
meg kértem a kis fizetésemből mindenkinek egy deci pálinkát. Azt hiszem, akkor fogadtak el, akkor érezték meg, hogy közülük való vagyok,
onnantól más szemmel néztek rám.”
Az 1961-ben született Nadia 7 éves
korában kezdett el Károlyi és felesége,
Márta kezei alatt tornázni, 1970-ben
már a legfiatalabb román nemzeti
bajnoknak mondhatta magát. A riválisok, például a titkosszolgálat csapata, a Dinamo Bukarest szemét csíp-

te, hogy 9-10 éves gyerekekkel verik
meg a meglett nőket, be is vezették
a korhatárt. Nadia első nemzetközi
sikerét 1975-ben, a norvég Skienben
tartott Európa-bajnokságon érte el:
aranyat nyert minden szeren, talajon
pedig második lett.
14 évesen utazott ki Montreálba,
a XXI. nyári olimpiai játékok helyszínére. Július 18-án mutatta be a
csapatversenyen felemáskorlát-gyakorlatát, amelyre az olimpiák történetében először 10, azaz maximális
pontszámot kapott a pontozóbíróktól. Az eredménytábla gyártója, az
Omega a játékok előtt megkérdezte,
hogy szükséges-e négy számjegy a
táblára, mire azt a választ kapta, hogy
a tökéletes 10.00 lehetetlen. Erre
jött Comaneci, és a gyakorlata után
10.00-et mutatott az eredményjelző.
Még további hatszor kapott maximális pontot, Montreálban aranyat
nyert gerendán, felemás korláton és
egyéni összetettben. Mindegyikben
volt kis extra „Nadia-dolog”, vagyis hogy mindent egy kicsit nagyobb
mozdulatokkal hajtott végre. Ha ez
nem lett volna elég, legfiatalabbként
megkapta a Szocialista Munka Hőse
kitüntetést… Edzője pedig a román
titkosszolgálat, a Securitate kiemelt
figyelmét. Ezekben a jelentésekben
gyakran felbukkan az edzéseken a
testi fenyítés, a káromkodás, az élelemmegvonás. Kemény világ volt.



Folytatás a következő számban.
Tóth Márton

Szilveszterkor nagyon sokan fogadalmat tesznek egy egészségesebb élet
mellett, ám ez gyakran az első hetekben
lecseng, és legközelebb csak a strandszezon előtt jön elő ismét az elhatározás. Mi lehet az, ami fenn tudja tartani
a motivációt?
A válasz nagyon egyszerű: a célok.
Ám megtalálni a célt már korántsem
olyan egyszerű. Egy kézenfekvő tippet
tudok adni az útkeresőknek: a sport.
Fussunk le egy maratont vagy fussunk
le 2 kilométert, csináljuk meg az Ironmant, vagy ússzuk le megállás nélkül
a 1000 métert, esetleg tekerjük körbe
a Balatont 4 és fél óra vagy 3 nap alatt.
Kinek milyen az edzettségi állapota, elhivatottsága, megtalálhatja a saját célját. Nekem személy szerint tavaly a maratoni táv lefutása volt a cél, ami miatt
átalakult az étrendem, és a felkészülés
alatt megszerettem a futást is. Persze ez
a szeretet nem egy standard állapot...
De ha már a futásnál tartunk!
2016-ban a régió futóverseny-sorozata, a szeptemberi, paksi Atomfutással

kicsúcsosodó ATOM150+ is kihívásokkal
és célokkal kecsegtet. Idén hat állomása
lesz a versenynek, amelyek közül szabadon lehet szemezgetni, vagy akár
végig is lehet csinálni a több mint 150
kilométert. Elhatározás kérdése. Ha ma
elkezdjük és végigcsináljuk, jövőre már
más szájízzel fogunk olvasni egy hasonló írást!


Tóth Márton

Az ATOM150+ állomásai
2016-ban:
Február 7.

Kaposvár (21,1 km)

Április 9.

Baja (21,1 km)

Május 7.

Szekszárd (28 km)

Június 26.

Deseda-tó (28 km)

Augusztus 6.

Szelidi-tó (22,6 km)

Szeptember 3. Paks (31,6 km)

Fotó: Internet

Beléptünk az olimpia évébe, nyolc 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 belepillanthatunk Nadia Comaneci tornász sportolói és Károlyi Béla edzői karrierjébe, és ezáltal egy kicsit a rendszerváltozás előtti Románia viszonyaiba is (I. rész).

Fogadom, hogy…

Programajánló

Fotók: Internet

Az ASE-kosarasok programja:
Január 16.
Kaposvári KK – Atomerőmű SE
Január 23.
Atomerőmű SE – PVSK-PANNONPOWER
Január 30.
Szolnoki Olaj KK – Atomerőmű SE
Február 6.
Atomerőmű SE – Falco KC Szombathely
Február 10. Naturtex-SZTE Szedeák – Atomerőmű SE

Nadia Comaneci

Vizes felmérő a parton
Télen sem áll meg az élet kajak-kenuban: február 13-án Paksra látogat az utánpótlás-korosztály színe-java. Az ASE kajak-kenu szakosztálya által rendezett, a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség égisze alá tartozó Héraklész fizikai felmérő bajnokság idén második alkalommal kap helyet Pakson.
A versenyen a legfiatalabb, 0. korcsoportos gyerekektől az ifjúsági, 8. korcsoportos fiatal versenyzőkig a kajakosok és a kenusok is megméretik magukat.
A nagyobbaknak négy versenyszámban, a fekvenyomás, húzódzkodás és lábemelés mellett futásban kell bizonyítaniuk, a fiatalabbaknak csak saját testsúlyos gyakorlatok és futás lesznek. 500-nál is több sportoló várható a II. Rákóczi-iskolába.
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Kultúra
Egy évtized távlatából
Beszélgetés Kiss Zoltánnal, a Szaggató zenekar alapító vezetőjével
10 év muzsika címmel jubileumi koncertre hívta a közönséget a Szaggató zenekar a Csengey Dénes Kulturális Központba. A rendezvényen felidézték a kezdeteket, és bemutatták az azóta alkotott népzenei feldolgozásaikat is. A zenekar tevékenységét 2012-ben Paks Kultúrájáért díjjal ismerte el a képviselő-testület.
– Tízéves jubileumi koncertet adtatok november 26-án
a paksi művelődési házban. Össze tudnád foglalni néhány
szóban az elmúlt tíz esztendőt?
– Nehéz néhány szóba önteni tíz évet, bár olyan gyorsan elröppent ez az idő, mintha csak egy másodperc lett
volna az egész. Amikor viszont elkezdem kibontani ezt a
másodpercet az emlékek leporolása közben nagyon sok
színpad, koncert, városi ünnepség, népzenés est, gyerekműsor, táncház jön elő.
– Volt már olyan előadásotok, ahol nem várt eseményre, reakciókra, kérésekre kellett improvizálnotok? Volt már
ún. ,,legemlékezetesebb” előadás?
– Egy élőzenét játszó zenekarnak szinte minden koncerten kell improvizálnia. Nem könnyű úgy összeállítani
egy koncertműsort, hogy egy színházteremben ülő közönség érdeklődését egy vagy másfél órán keresztül fenntartsuk úgy, hogy tulajdonképpen mindenki a saját kis
egy négyzetméternyi területéhez van kötve a hangszere és
a technika által. Ha már a zenész viszonylagosan statikus,
akkor a koncertanyagnak kell mindig íveket megtennie,

Januári programajánló
A Kisiskolás bérlet 3. előadása:
január 14-én 14 órakor a Csengey Dénes
Kulturális Központban
A budapesti Pódium Színház előadja a
LÚDAS MATYI zenés mesejátékot

A Honthy Hanna-bérlet 2. előadása:
január 14-én 19 órától a Csengey Dénes
Kulturális Központban
A budapesti Pódium Színház előadásában a
CHARLEY NÉNJE zenés vígjáték
A főbb szerepekben: Hűvösvölgyi Ildikó,
Bródy Norbert, Háda János, Kurkó József.

ezért mindenkinek ki van osztva a szerepe szinte ütemről
ütemre. Ha valaki kiesik ebből a figyelmet igénylő tervezésből, olyankor improvizálással mentjük őt. Ha mindenki
időben kapcsol, hogy baj van, akkor kifele semmi nem jön
le abból, hogy nem a forgatókönyv szerint történt a játék.
Mint koncertzenekarnak nagy szerencsénk van abban,
hogy a saját összeállításainkkal, feldolgozásainkkal, dalainkkal lépünk fel, de a közönség reakcióira így is folyamatosan kell reagálni, így előfordulhat, hogy nem a tervek
szerint haladtunk vagy fejeztünk be egy koncertet.
– Mitől féltek, mit szerettek legjobban előadás közben?
– Azt nem tudom, hogy a zenésztársaim mitől félnek a
legjobban, így magamról és a félelmekről: ha a karácsonyi
koncertekre gondolok, akkor egy alig néhány fokos templomban vagy szabadtéren szembesülni azzal, hogy nem
mozognak az ujjaid, és te következel.
Nem rég olyan is volt, hogy szabadtéren a hidegben
elhangolódtak a hangszerek, és ez csak akkor derült ki,
amikor már elkezdtünk muzsikálni, de megállni nem lehetett, mivel himnuszt játszottunk.
Volt már olyan is, hogy kiesett egy dallamrész, amikor
tánccsoportot kísértünk, gondoltam, majd beugrik a következőnél, végül is a remény nem halt meg, de kb. nyolcszor kimaradt az a kis rész a dalból.
Mindig a tökéletes előadásra törekszem zenekarvezetőként is, ezért ezeket megélni annyira nem jó érzés, de mivel nincs két egyforma nap, lelkiállapot, ráhangolódás, így
könnyen túl is lépek a pillanatnyi akadályokon, félelmeken.
Arra a kérdésedre, hogy előadás közben mit szeretünk
a legjobban, a válaszom az, hogy ha él a koncert, a közönség pozitív visszasugárzása, közreműködése még jobban
ösztönöz bennünket a jó muzsikára. A közös énekléseknek is elmondhatatlan varázsa van.
– Mi a Szaggató zenekar mottója, életfelfogása?
– Ha lehet mottónak nevezni a zeneszeretetet és a közös muzsikálást, akkor akár ez is lehetne: fontosnak tartjuk, hogy kiléptessük az embereket, ha csak pár órára is
a digitális világból. Ma már a legtöbb gyerek, de mondhatnám, hogy felnőtt szórakozása is a számítógépes játékokban, tv-műsorok nézésében, esetleg internetezésben
merül ki. Nem ezektől a szórakozásoktól akarunk meg-

fosztani senkit, de úgy gondolom – és tapasztaljuk is a
zenekarral –, hogy a közösségben megélt játékoknak, táncoknak, énekléseknek a varázsát semmivel sem lehet pótolni. Éppen ezért igyekszünk sokszínű muzsikát játszani,
hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, tesszük mindezt úgy, hogy a tűzhely valahol mindig a népzene legyen,
vagy onnan indulunk, vagy oda érkezünk meg.
– Szereted a Wellhellót?
– A Szalonnát jobban szeretem, azaz a Pál István Szalonnát.
– Tettetek újévi fogadalmat?
– Nem szoktunk, mert azt nehéz betartani.
– Milyen céljaitok vannak a jövőre nézve? Újabb jubileumi koncert, esetleg 25 éves?
– Tesszük a dolgunkat, mint eddig. Fontosnak tartjuk, hogy Paksot képviseljük, bárhova megyünk is fellépni. Ahhoz, hogy a zenekar ismét jubiláljon viszont az is
fontos, hogy a rendezvényszervezők gondoljanak ránk.
Jó lenne a 10 évet CD formájában is megörökíteni, nagy
ajándék lenne a zenekarnak, ha ehhez találna támogatókat.
Ha a Jóisten is úgy akarja, akkor a 25 éves jubileumi
koncerten találkozunk.
Lehmann Katalin

„Szelek ladikján” – paksi antológia
„Szelek ladikján” címmel adott ki költészeti antológiát Paks város önkormányzata. Az ünnepélyes
bemutatón a kötetet a kiadást eldöntő előző képviselő-testület polgármestere, Hajdú János méltatta,
majd minden költőtől elhangzott egy-egy vers, néhány megzenésítve.
A tematikus megkötés nélkül készített gyűjtemény
23 paksi kötődésű költő verseit és 23 képzőművészeti alkotás fotóját tartalmazza. A szerkesztésre Acsádi Rozália és László Kovács Gyula kapott megbízást
még 2012-ben, a képzőművészeti szerkesztő Győrffy
József volt. A nyomdai munkálatok előkészítésében
közreműködött Kövi Gergő, Farkas Attila, Wollner
Pál, Ritter János és Fitt Ildikó, a könyv a Kerényi
Nyomda gondozásában jelent meg.
A kötet szerzői: Acsádi Rozália, Ágh István, Ágoston Piroska, Alpek Csenge, Bajtai András, Bese Dóra,
Fitt Ildikó, Gyöngyösi Ferenc, Horányi György, Jámbor Pál (Hiador), Kuti Horváth György, László-Ko-

vács Gyula, L. Németh Erzsébet, Majoros Irén Erzsébet, Makovecz Gyula Péter, Miszlai Gyula, Mukli
Petra, Oláh Zoltán, Pákolitz István, Pécsi Gabriella,
Schell Gergely Titusz, Suhai Pál, Szarka József.
Képeiket adták a kötethez: Halász Károly, Győrffy
József, Vass Napsugár, Halász Róbert, Zirczi Judit,
Wolfné Kiss Mária, Szabó Sára, Makó András, Bencze Barnabás, Határ János, Tumpek Györgyi, Sey
László, Vajnai Irina, Kanczler István, Korpácsi Ferenc, Péger József, Markó Tímea, dr. Szinger Zsuzsanna, Pokorni-Lovas Katalin, Kasselik László, Takács Éva.

Wollner Pál
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Térségi kitekintő
2016-ban nyílik a Pilvax
A Pilvax Szálloda és Kávéházat a Dél-alföldi Operatív Program keretéből, az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével a Civis Core Invest Kft. projektje
keretében alakították ki. A beruházás
a DAOP-2.1.2-12-2012-0023 azonosítószámú, „Pilvax Kávéház és Panzió kialakítása Kalocsa szívében” című projektre elnyert 166,97 millió forintnyi
támogatás segítségével valósulhatott
meg 2015. május 6. és december 15.
között, 70%-os támogatási intenzitás
mellett összesen 238,52 millió forintból.
A szálláshely-kapacitás bővítését a
gyenge kínálat mellett több keresleti
tényező is indokolja. Ezek közül kiemelkedik a Paksi Atomerőmű küszöbön álló
bővítése, valamint az azt megelőzően
épülő Kalocsa–Paks Duna-híd, amelyek
új dimenziót nyitnak a térség szálláshely piacán.
Az üzleti turizmus Kalocsán az elmúlt
években is „húzóágazat” volt, többek
között olyan jelentős, a térségben megvalósuló beruházásoknak köszönhetően, mint a Glencore húszmilliárdos
növényolajgyára Foktőn, amely több
ezer vendégéjszakát generált az építés
időszakában és a 2013-as átadás óta
is. A Pilvax Szálloda és Kávéház a város
szívében, a Szent István király út 21. sz.
alatti földszintes, 1820 körül, klasszicista
stílusban épült lakóház átalakításával
kelt életre.
***
Kitüntetések a térség vállalkozóinak
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara az idei esztendőben
is kitüntető díjakat adományozott a
megye vállalkozóinak és kamarai tisztségviselőinek. A díjbizottság döntése
alapján 2015-ben „Az év kereskedője”
díjat a Kalo-Méh Trans Kft. érdemelte ki. A cég 1997-ben alakult családi
vállalkozásként. Jelenleg a Kalo-Méh
Trans Kft. tíz telephelyet működtet az
ország tíz pontján, amelyeken 120 embernek biztosítanak munkát. Fő tevékenységi körük a hulladékfelvásárlás és
-kereskedelem, valamint a belföldi és
nemzetközi áruszállítás. A cég jelentős
szerepet vállal a megyei sportok támogatásában is.
Elismerésben részesült Balogh Jenő, a
Kalocsai Halászcsárda vezetője is, aki
„Az Ipar Kiváló Mestere” díjat érdemelte ki. Csaknem 20 esztendeje szakoktató a kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakiskolában. Keze alatt pincérek generációi
sajátították el a szakma fogásait.
Tizennyolc éves kamarai szolgálatáért elnöki dicsérő oklevelet vehetett
át Asperján István, a kamara korábbi
kalocsai képviseletének vezetője, aki
nyugdíjba vonulását követően szakképzési referensként segítette magas
szakmai színvonalon a szervezet tevékenységét. Ennek részeként a tanulók
cégeknél történő gyakorlati képzését
koordinálta, továbbá több pályaorientációs programban is részt vett.
Péjó Zoltán


Vintage és shabby chic kiállítás az Erzsébet Nagy Szállodában
Paks első lakberendezési vásárán az Erzsébet Nagy
Szállodában a vintage és a shabby chic szerelmesei
szemezgethettek a kiállított és megvásárolható bútorok, kiegészítők között. A rendezvényen a résztvevők

személyesen találkozhattak a stílus két hazai nagyágyújával, két bloggerrel, Hosszú-Bardócz Évával és
Thuróczy Zoltánnal, azaz Lakbear-rel, és természetesen
műveikkel.

Impresszum
Kiadja: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató
Főszerkesztő: Torma Dóra;
e-mail: atomeromuujsag@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
Szerkesztőségi munkatárs:
Czibuláné Mayer Szilvia
A szerkesztőség tagjai:
Enyedi Bernadett, Gyöngyösiné Nyul Petra,
Gyulai János, Kárpáti Viktor, Krausz Attila,
Orbán Ottilia, Prancz Zoltán,
Tóth-Pataky Adrienn Magdolna, Wollner Pál

Főzőtanfolyam

Szerkesztőség címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
Tájékoztató és Látogatóközpont 7031 Paks, Pf. 71,
telefon: 75/507-882, telefax: 1/355-7280

Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány Nagyné Szalai Melinda,
a 2014-es év legjobb amatőr vegetáriánus szakácsával közösen
főzőtanfolyamot hirdet Egészség Konyha címmel

Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

Ezt a tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik szeretnek főzni, finomakat-egészségeseket enni és inni, viszont még keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel otthon is könnyedén, gyorsan élvezetes-egészséges ételeket tudnak az asztalra varázsolni.

Nyomdai előállítás:
ATOMIX Kft., Nyomdaüzem;
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs

Célunk az, hogy olyan alaprecepteket és ötleteket adjunk, amelyeket mindenki könnyedén elsajátíthat. A program interaktív jellegű, az ételeket közösen készítjük és fogyasztjuk el, a jó hangulat garantált! Az „Egészség Konyhát”
minden hónapban egy alkalommal rendezzük meg az Atomfitt Centrumban,
először:
2016. január 21., 17:00–18:30 „Általános és alapanyag-ismeretek, egészséges nasik”, 2016. február 18., 17:00–18:30 „Egészséges napindítók, reggelik”.
Részvételi díj: 3500 Ft/fő, maximális létszám 15 fő
Jelentkezni lehet:
„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány:
75/510-413, parlagfu@t-online.hu vagy az Alapítvány Facebook-oldalán,
valamint Nagyné Szalai Melinda: 30/338-9051, info@melinda-angel.hu.
Jelentkezési határidő: 2016. január 15.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó: Beregnyei Miklós

Kalocsai hírek

Boldog új évet kívánunk!
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Erőműves híradások
MVM Csoport díjazottjai
A Paksi Atomerőmű három munkatársa, dr. Katona Tamás, Czibula Mihály és Rückert Péter is elismerésben részesült decemberben, amikor az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. vezetése három kategóriában díjazta munkatársai kiemelkedő teljesítményét.

MVM Csoport Életmű díj – 2015:
dr. Katona Tamás
Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet: tudományos munkatársa címzetes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora
1983 óta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, illetve jogelődjénél dolgozik különféle műszaki vezetői beosztásokban. Kezdetben a 2. blokk üzembe
helyezése, a 3-4. blokk létesítése, valamint a blokkok
üzemeltetése során jelentkező műszaki-biztonsági
problémák megoldását irányította. Vezette az atomerőművel kapcsolatos kutatás-fejlesztési munkákat,
alprogramfelelőse volt az Atomenergetikai Tárcaközi
Kutatási Programnak (A/11. alprogram), valamint
az Országos Középtávú Kutatás-Fejlesztési Tervnek
(G-11.3 alprogram). A nyolcvanas évek végétől műszaki főmérnökként a biztonságnövelő intézkedések
meghatározásának és végrehajtásának egyik felelőse
volt. Szakmailag irányította a földrengés-biztonsági
program megalapozását és annak megvalósítását.
Részt vett a Paksi Atomerőmű biztonsági elemzései,
így az AGNES jelentés, a Végleges Biztonsági Jelentés kidolgozásában, és az immáron két alkalommal
végrehajtott Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatban
(IBF), valamint a Célzott Biztonsági Jelentés (CBJ) elkészítésében.
Kidolgozta az üzemidő-hosszabbítás és a teljesítménynövelés megvalósítását szolgáló előkészítő

projekt koncepcióját, és vezette e stratégiai célok
megvalósítását megalapozó munkálatokat. Részt vett
az új Paksi Atomerőmű projektjének előkészítésében
és megalapozásában 1997–98-ban alprojektvezetőként, majd 2007-től a Teller-, illetve a Lévai-projektek
esetében tudományos tanácsadóként és munkacsoport-vezetőként.

MVM Csoport Év Embere díj – 2015:
Czibula Mihály
A JPTE Pollack Mihály Főiskola településmérnök
szakán végzett, jelenleg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelt projektjének vezetőjeként erősíti az
MVM Csoportot.
Az atomerőmű a biztonság elsődlegessége mellett folyamatosan törekszik a hatékonyság további
javítására. Egyik legjelentősebb fejlesztése a 4,7%-os
átlagdúsítású gadolíniumtartalmú üzemanyag-kazetta, valamint a hasonló erőművek közül elsőként
a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése. A feladat végrehajtására 2013 nyarán megalakult projekt
„hivatalos” neve: „15 Hónapos Üzemeltetési Ciklus
Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt”, amelyet a
szakma csak „C15”-nek hív. E kiemelt projekt vezetője Mihály. A 15 hónapos üzemeltetési ciklus a magyar
innováció eredménye, az atomerőmű versenyképességét erősítő átalakítás. A fejlesztés eredményeként

csökken a dolgozók sugárterhelése, csökken a kis és
közepes aktivitású hulladék és kiégett fűtőelemek
mennyisége, egyúttal nő a villamosenergia-termelés
mennyisége.

MVM Csoport Tálentum díj – 2015:
Rückert Péter
Az atomerőműben dolgozik elemző mérnökként.
Ehhez a BME-n, mérnök-fizikus szakon szerzett képesítést. Fiatal kora, rövid pályafutása ellenére – a
megszerzett technológiai és elemzési tudás birtokában – már felelős tisztséget is visel, mivel elemzői
ügyeletesi feladatot lát el a Baleset-elhárítási Szervezetben, a súlyos balesetek elhárítását irányító Műszaki Támogató Központban. Kitartó lelkesedéssel vett
részt a Paksi Atomerőműre nemrég elkészült külső
események PSA-elemzésének koordinálásában, a
szükséges adatok összegyűjtésében. Aktív résztvevője volt a helyi bejárásoknak, szervezője a belső
konzultációknak. A rá jellemző precizitással és alapossággal kezelte az OAH által kiemelten fontosnak
tartott leállási PSA-felülvizsgálatból származó feladatokat, hatékonyan koordinálta a külső intézetek
munkáját. Tevékenyen részt vett a Tokozott Üzemanyag Kezelési Projekt munkájában, ahol a 2003-ban
megsérült üzemanyag kiszállításával kapcsolatos
elemzési feladatokat végezte és ellenőrizte.

Műszaki Alkotói Pályázat – 2015
28. alkalommal hirdették meg az erőmű dolgozói részére a Műszaki Alkotói Pályázatot (MAP), amelyre idén 11 pályamunka érkezett be szinte minden területről. A hagyományok
szerint a beadott pályázatokat az alkotók egy rövid előadás keretében szóban is ismertethetik a bírálókkal és az érdeklődő kollégákkal.
Horváth Márton – Pós István – Parkó Tamás: Az offline
töltettervezés és a VERONA rendszer inputjául szolgáló ne
utron-hatáskeresztmetszet adatbázis egyszerű kezelését
végző szoftver fejlesztése
Menyhárt Ádám – Németh Péter Zoltán: Mérési módszer
kidolgozása és megvalósítása primer és szekunder köri
közegek korróziót okozó anionszennyezőinek meghatáro
zására

A dolgozatok témái nem korlátozottak, a helyezéseket
nem feltétlen a gazdasági hasznuk szerint sorolják, sokkal
fontosabb az alkotó jelleg, a használhatóság. A bíráló
bizottság mindig nehéz feladatát Tóth Attila (Karbantar
tási Igazgatóság), Cserháti András (Műszaki Igazgatóság),
Dobó József (Biztonsági Igazgatóság), László Zoltán (Hu
mán Igazgatóság), Molnár Lajos (érdekképviseletek), So
mogyi Győző (Üzemviteli Igazgatóság), Tóth Gábor (Gaz
dasági Igazgatóság) vállalta fel.
A pályázat eljárásrendje szabályozott: a zsűri hat szem
pont alapján értékelve pontozott, majd az eredményeket
összesítették, és egy értekezlet keretében megvitatták.
Végül az ügyrendnek megfelelően felterjesztették jóvá
hagyásra Hamvas István vezérigazgatóhoz.gyulai

1. díjas pályázatok:
Bódis Csaba – Szabó Péter: Gőzfejlesztő belső köpenyte
rének idegentest-mentesítése egyedi fejlesztésű mechani
kus megfogóval, segédeszközökkel
Bajári Miklós Géza – Bütös János Dániel – Fodor Balázs
– Hajnády György – Mercz Zsolt: Az 1. blokki A338 épület
tetején lévő alfa-szennyezett hulladékok eltávolítása
2. díjas pályázatok:
Baranyi Attila: Radioaktív bepárlási maradékok 60COkomplex vegyületeinek eltávolítása nedves oxidációs
eljárásokkal
Menyhei Dávid: Folyékony tűz- és robbanásveszélyes
radioaktív hulladékok szűrőberendezésének tervezése

3. díjas pályázatok:
Bordács József – Koleszár Norbert: Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. technológiai épületei aljzatburkolatainak
cseréje
Dobri Zoltán – Madách Ferenc Zsolt: Tolózárak, szabály
zók vezérlőköreinek átalakítási lehetőségei
Benedek János Zoltán – Molnár Zsolt: A Végleges Bizton
sági Jelentés projekt informatikai támogatása
Fenyvesi Csaba: Kockázatelemzési módszertan az üzem
viteli gyakorlatban
Dicséretben és jutalomban részesülő pályázat:
Tarczal László – Gyutai Attila – Németh András:
A 10ZB12B012-es jelű eldugult nagy aktivitású zsomp
tisztítása, forrópont megszüntetése
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Akik ünnepnapon is dolgoztak

Rovatunkban januárban hagyományosan olyan munkatársakat mutatunk be, akik a karácsonyi ünnepeket és az újévet nem családi, baráti
körben köszöntötték, hanem ügyeletesként azon dolgoztak, hogy a hazai villamosenergia-termelés több mint felét adó Paksi Atomerőmű
ekkor is zavartalanul működjön.

Kertész András
vezető elektrikus
tában kezdett. Első művezetője Téren
István, majd 2008-tól az A műszakban Fenes Frigyes volt, akiknek szakmailag sokat köszönhet. 2010. évben
hálózati elektrikus, 2013-ban vezető elektrikusi vizsgát tett, és 2014.
januártól az 1. blokki vezénylőben
látta el vezető elektrikusi feladatait.
2015. június 25-én sikeres művezetői vizsgát tett. Feladata a villamos
rendszerek ellenőrzése, biztonságos
üzemeltetése, szükség esetén üzemzavar elhárítása. A jövőben a legjobb
szakmai tudása szerint szeretne művezetőként dolgozni.
Az év végi ünnepeket a családja
körében tölti, természetesen a műszakbeosztáshoz igazodva. A karácsonyi ebéd vagy vacsora asztaltól
felállni és munkába indulni mindig
nagyon nehéz, de beérve a munkahelyre már ugyanolyan érzés, mint
bármelyik másik nap.

András felesége Ildikó, szintén
az erőműben dolgozik a Gazdasági
Igazgatóság Kontrolling Osztályán.
Két gyermekük van, lányuk Gréta 11,
kisfiuk Tamás 9 éves. Pakson, családi
házban élnek, amelyet 2000-ben építettek. Szabadidejében nagyon szeret
horgászni, évente több alkalommal is
részt vesz horgászversenyeken. Idén

a legjobb eredménye a villamos iparági horgászversenyen elért egyéni 2.
hely és a csapatban elért 1. helyezés.
Úgy gondolja, hogy a legfontosabb dolog az életében az egészség,
és megtalálni az egyensúlyt a család
és a műszakos munkarend között.

Orbán Ottilia

állományába 1999. április 14-én került át.
A gépész szakterületen szépen haladt előre a betanulási folyamatban,
ennek eredményeképpen 2003-ban
primer köri főgépész lett, majd 2005ben a reaktoroperátori vizsgát is sikeresen letette. Reaktoroperátorként
a 3. blokki D műszakban dogozott
négy éven át, majd 2009-ben nevezték ki primer köri szolgálatvezetőnek.
Munkaköréhez kapcsolódó napi
feladatai zömében egyfelől a blokki személyzettel, az osztályuk művezetői egységével, technológusaival
való kapcsolattartás, a különböző
berendezések állapotát és működését igazoló próbákon való részvétel.
Másfelől a blokki főjavításokhoz kapcsolódó feladatok koordinálása és
azok végrehajtásában való tevékeny
részvétel. Ez az időszak fárasztó egy
kicsit, mondja, de a beosztásából
adódóan a blokki személyzethez ké-

pest sokkal nagyobb szabadságot élvez abban a tekintetben, hogy nem
egy adott helyhez kötött a munkavégzés, hanem a felügyelete alatt álló
teljes területet érinti.
Számára ünnepnapokon dolgozni, a szentestét kivéve, nem jelent
különösebb problémát, azért hozzáteszi, a családtagok véleménye ettől
azért némiképp eltér.
András 30 éve nős, felesége óvodapedagógus, jelenleg Dunakömlő-

dön dolgozik. Két felnőtt gyermekük van. Annamária Szolnokon a
Hetényi Géza Kórházban dolgozik
gyógytornászként, András villamosmérnök egy budapesti cégnél.
Hobbija a Tisza, Tiszaugon van
egy házikójuk, itt töltik szabadidejüket télen-nyáron.
GYNYP

Fotók: Bodajki Ákos

Pakson született „PAV”-os szülők
gyermekeként 1975. április 29-én.
Édesapja a Forgógép Karbantartási
Osztályon (FKO) dolgozott műszakvezető beosztásban, édesanyja a
Munkaügyi Osztály beléptetési csoportjánál.
Az általános iskola elvégzése után
Szekszárdon az 505-ös számú szakközépiskolában, erősáramú berendezés szakon szerzett szakképesítést.
Későbbiekben a Magyar László Gimnáziumban érettségizett levelező tagozaton.
1997–2001-ig biztonsági őrként
dolgozott az Atomix Kft. alkalmazásában. 2001. évben betanuló elektrikusként került a Villamos Üzemviteli Osztályra, ahol azóta is dolgozik.
2002. április 9-e óta PA Zrt-s. A Villamos Üzemviteli Osztályon (VÜO),
helyileg a 400/120 kV-os alállomáson az F műszak külsős üzemi csapa-

Gugolya András
primer köri szolgálatvezető
Kisújszálláson született 1962-ben,
a tiszasasi általános iskolában tanult meg írni-olvasni. Érdeklődése
a gépészet irányába mutatott, ezért a
túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium
és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolába felvételizett, majd a tanulmányok végeztével – 1980-ban – leérettségizett. Az intézmény keretein
belül szerzett technikusi oklevelet is
1985-ben.
A Paksi Atomerőműbe 1993 szeptemberében került, az Atomerőmű
Tűzoltóságnál helyezkedett el, akkor
még mint hivatásos állami tűzoltó.
Jogszabályváltozás miatt történt itt is
szervezeti átalakítás, és ezzel együtt
a munkáltató is változott. Az Atomix
Kft. vette át az állományt, ezzel megalakult a Létesítményi Tűzoltóság.
Néhány év elteltével – szintén még
az Atomix Kft. keretein belül – az
Üzemviteli Igazgatóság Reaktor Osztályán primer köri gépészként folytatta pályáját. A Paksi Atomerőmű
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Viktor Endre
átrakógép-operátor
Enyingen született 1971. szeptember 4-én. Édesapját, aki katonatiszt volt, Paksra vezényelték az
erőmű építéséhez. Így az általános
iskolai tanulmányait a Paksi Bezerédj Általános Iskolában végezte
el, majd ezt követően az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) folytatta tanulmányait.
Az ESZI-ben erősáramú berendezésszerelőként végzett, és az
erőműben a Villamos Karbantartási Osztályon kezdett dolgozni
1989. szeptember 4-én. 1995-től
átrakógép-operátor. Ez idő alatt
jelentős változáson ment keresz-

tül a szakterülete és az átrakógép
is, amin dolgozik. Az utolsó átrakással befejeződött az átrakógép
gyorsítási üzembe helyezése és
egyúttal 15 hónapos zónát készítettek a reaktorba.
Endre a szentestét szűk családi körben tölti feleségével és két
kislányával. Gréta hároméves,
Sára pedig kettő hónapos. Idén a
további ünnepnapok a nagy családi összejövetelekről szólnak.
Endre szerint a kis család miatt a
szabadideje jelenleg nem sok, de
ha teheti, elmegy egy vadászatra,
vagy választ valamilyen szabadtéri

mozgást. Úgy gondolja, hogy a legfontosabb dolog most az életében

az, hogy a gyermekeinek boldog és
ígéretes jövőt teremtsen.
OrbanO

tisztítók és vegyszerrendszerek
üzemeltetésén, kiszolgálásán kívül
a primer körben az ő csoportjuk
üzemelteti az egészségügyi víztisztító rendszert. A primer köri vegyszerrendszereket, valamint a primer köri víztisztítók kiszolgálását
is ők végezik (gyantaműveleteket).
Munkája elismeréseként 2009-ben
megkapta az „Atomerőmű Kiváló
Üzemeltetője” díjat.
Az ünnepek kicsit másként zajlottak, mint egy átlagos családnál.
Karácsony első napján, 25-én dolgozott délelőttös műszakban, így

26‑án, szűk családi körben ünnepelt a család.
Róbert Madocsán lakik, szabadidejében – amikor csak teheti –

motorozni szokott, illetve az utóbbi
időben a szülői ház felújításában
vesz részt.

Orbán Ottilia

rendszerek, kompresszorüzemek,
dízelgenerátor-üzemek, hidrogénés nitrogénüzemek, hűtőgépüzem,
primer és szekunder szellőztetőrendszerek, erőművi ivóvíz- és hőszolgáltató rendszerek és berendezések üzemeltetése és a hozzájuk
kapcsolódó karbantartási feladatok
koordinálása. A napi teendők mellett segítséget nyújt az új dolgozók
betanulásában és önálló munkavégzésükhöz szükséges felkészülésben.
Úgy véli, hogy a folyamatos három műszakos munkarend önmagában is fárasztó. A hétköznapi, hétvégi és az ünnepek alatti
munkavégzés határai szinte összemosódnak, ez a „majdnem ugyan-

olyan nap, mint a többi” érzés, de
mégiscsak ünnep, amit az ember
csak részben tud a családjával tölteni. Attila szavaival élve, tulajdonképpen a család is műszakozik,
hiszen annak tagjai mindenben
próbálnak igazodni az ő munkarendjéhez, és tiszteletben tartani a
pihenését is.

Attila nős, két gyönyörű gyermek büszke édesapja. Fia 17, lánya
10 éves. Szabadidejének egy részét
a ház körüli teendőkre fordítja, de
emellett szívesen megy horgászni
vagy kerékpározni, és hozzáteszi,
hogy a faesztergályozás is kikapcsolódást nyújt számára.

GYNYP

Cserepes Róbert
víztisztító-kezelő
Pakson született 1978. július 28‑án.
Általános iskolába Madocsán, gimnáziumba a paksi Vak Bottyán
Gimnáziumba, technikumba pedig
Szekszárdon járt.
Az erőműben 2002. január
1-jétől dolgozik mint víztisztító-kezelő. 2003. október 1-jéig atomixesként, onnantól pedig PA Zrt.-sként.
Belépésétől fogva a „D” műszakban, három műszakos munkarendben dolgozik.
A munkájából adódó feladatai
elég sokrétűek és nagy területet
ölelnek át. A szekunder köri víz-

Kovács Attila
külső technológiai szolgálatvezető
A tolnai megyeszékhely szülötte.
Tolnán nevelkedett, itt járt általános iskolába. Tanulmányait Baján
folytatta, a középiskola befejezésekor területi vízgazdálkodási technikusi minősítést kapott. A Paksi
Atomerőmű Vállalat Külső Technológiai Osztályára 1992. augusztus
11-én vették fel, közvetlenül az iskola után. Az első tíz évben gépész,
majd a következő tizenháromban
főgépész munkakörben tevékenykedett. Szolgálatvezetői kinevezését 2015. november 19-én kapta
meg. Folyamatosan három műszakos munkarendben dolgozik.
Legfőbb feladatai az erőművi
hűtővízrendszerek, tűzivízrendszerek, kis- és nagynyomású levegő-
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Vincze Bálint: 8+1

Az év gombája2015
Sötét trombitagomba (Craterellus cornucopioides)

Az év kétéltűje2015
Dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus)

A pécsi Vásárcsarnok standjain az erdei gombák bőséges választékának egyik különlegessége
a sötét trombitagomba. Szokatlan formájától és
színétől sokan idegenkednek, de a kedves kínálás,
gasztronómiai értékeinek méltatása hamar meghozza a vásárlókedvet. A gombaárusok közül
sokaknak fő megélhetési forrása a vadontermő
gombák szedése és árusítása. Bár a Mecsek bővelkedik jó gombalelőhelyekben, de a szárazabb
időszakokban hamar elkelnek az idei évben csapadékosabb területek erdeinek rejtett kincsei.
A gomba szedésének megvannak a maga íratlan
és írott szabályai, ezek betartásával biztosíthatjuk, hogy az utánunk érkezők is élvezettel gyűjthessék az erdő ajándékát. Nagyon fontos, hogy
minden általunk szedett példányt gombaszakértő
is lásson, mielőtt a főzőedénybe kerül. Az alkalmi
gombavadász nemcsak saját, mások életét is kockáztathatja felelőtlenségével.

A Magyar Természettudományi Múzeum egyik
fő feladatának tekinti, megszerettesse és megértesse velünk földünk élővilágának titkait. Kimeríthetetlenül gazdag ehhez a választék, melyről
törékeny természetünk és az ember által eddig
feltárt ismeretek gondoskodnak. Múzeumpedagógiai rendezvényekkel, kiállításokkal és számos
más, látványos eszköz segítségével teszik érdekessé számunkra az ismeretek befogadását. Ódon
raktárai mélyén fajok ezreit őrzik, ismeretterjesztő előadások és kiállítások alkalmával e kincsek
némelyikét mi is viszontláthatjuk. A gyűjtemény
nagy része rejtve marad a látogatók elől, csak
az ott dolgozók, illetve kutatók láthatják és vizsgálhatják őket. Az utókor számára szakszerűen
preparált emlősök, madarak, lepkék, rovarok és
más egyéb faj társaságában ott lapul a hüllők és
kétéltűek között, az amúgy még hazánkban szép
számban élő dunai tarajos gőte is.

Az év rovara2015
Nagy szentjánosbogár (Lampyris noctiluca)

Az év hala2015
Kecsege (Acipenser ruthenus)

Gyönyörű, nyáresti program lehet mindenkinek
a nagy szentjánosbogár rajzását megfigyelni,
akár környékünk ligetes parkjaiban vagy arborétumokban, nemzeti parkok szervezésében, turistaösvényeken sétálva. Aki elfárad a gyaloglásban,
pihenés közben is élvezheti a néhány percig tartó
természet alkotta színjáték csodálatos látványát.
Az est leszálltával a bokrok sűrűjéből előbújó első
példányokat hamarosan újabb és újabb hím bogár követi. A rajzás csúcspontján megszámlálhatatlanul sok egyed lebeg a talajtól alig fél méterre.
A rövid ideig tartó fényjáték végén lassan kialszanak az apró mécsesek. Fénytáncuk varázslatosságát úgy látjuk igazán, ha fényképezőgépünkkel
hosszú másodpercekig exponáljuk a jelenséget.
Így válik láthatóvá a bogarak repülésének kusza
útvonala. Ezt a hosszú expozíciós fotózási technikát a természetfotósok a csillagok fényképezésénél is előszeretettel alkalmazzák.

A Tiszán kedvenc táplálékai közé tartozik a kérész, melynek rajzása nyaranta igazi össznépi
látványosság. Ilyenkor, ha szerencsénk van, rövid időre megpillanthatunk az amúgy fenéklakó
halakból egy-egy példányt, melyeket a bőséges
lakoma vonz a vízfelszín közelébe. A kecsege
horgászata tilos, de a halgazdaságokban nevelt
egyedek nagy része telepítésre, kisebb hányada a
gasztronómia ínyenceinek asztalára kerül. A gazdaságokban szigorú, ellenőrzött körülmények között folyik a munka. A vendéglők asztalára szánt
halak semmilyen szempontból sem különböznek
vadon élő társaiktól. Az utóbbi években számuk
erősen megfogyatkozott, de az ivadékok rendszeres telepítésével a vadon élő állomány egyensúlya helyreállíható, a piacra szánt egyedekkel az
ínyencek igényei is kielégíthetőek. Az Akasztói
Halgazdaság az egyik hazánkban, mely ezeket a
feladatokat ellátja.
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„A 2015-ben »Év Fajainak« megválasztott nyolc faj emberhez köthető kapcsolódási pontjainak bemutatása egész éves feladat volt. A sorozat képeiből csak egy készült régebben.
A képriport készítését eltérő időpontjai, változatos helyszínei és tartalmi mondanivalója tette számomra érdekessé. A természettudományok, a kultúra, a társadalomábrázolás, a
mezőgazdaság, a haltenyésztés és a természetvédelem, valamint a turizmus kapcsolódási pontjai adnak új információt egy-egy faj bemutatásakor. Az ember és természet szoros
kapcsolata életünk minden területén megkérdőjelezhetetlen és felelősségteljes.” 
Vincze Bálint

Az év madara2015
Búbosbanka (Upupa epops)

Az év fája2015
Kocsányos tölgy (Quercus robur)

A Hortobágyi Nemzeti Park természetőrének
munkájához hozzátartozik a területen szép számban jelenlevő búbosbankák életének figyelemmel
kísérése. A fiatal egyedek adatainak begyűjtése, valamint néhány példány gyűrűzése fontos a faj kutatását végző szakemberek számára. Ilyenkor, bizony
a madarak nemtetszésüket is jelzik. Bűzös kloaka
váladékukkal és jellegzetes tollbóbitájuk széttárásával nyilvánítanak véleményt zavarásukról.
A parkőr az adatrögzítéshez modern korunk egyik
nagy vívmányát is igénybe veszi. Okostelefonjával
nemcsak a GPS-adatokat rögzíti, hanem a vizsgált
egyed jellegzeteségeit is dokumentálja a beépített
fényképező funkció segítségével. Az igazán szép
képek a természetfotósok körében oly népszerű
reflektív üveggel ellátott leskunyhókból készülnek.
Sok természetfotós készített már a park területén
ellenőrzött körülmények között üzemeltetett leskunyhókból látványos felvételt erről a madárról.

Az ország sík vidékein, folyóink szabályozása előtt
az árterek biztosította nedves élőhelyek mentén
szinte mindenütt előfordult. Bogyiszló határában
helyi védettséget élvez. A múltbeli nagy ártéri
tölgyerdők helyén ma szántóföldeket látunk. Az
egykori Duna menti tölgyesek ma még élő hírmondóinak évei is meg vannak számlálva, mert
a gátak megépítése óta elmaradnak a rendszeres
áradások, amelyek biztosították számukra az éltető
vizet. Létükkel számtalan életnek adnak otthont,
szarvasbogarak, cincérek, fészkelő madarak élik itt
mindennapjaikat. Jellegzetes girbe-gurba ágaikról
zsákmányleső ragadozómadarak figyelik a legelőn
tanyázó és mit sem sejtő rágcsálókat. A megérett
makkot vaddisznók, szajkók dézsmálják, a nyári
melegben enyhet ad nyájnak és juhásznak egyaránt. A tiszteletet parancsoló fáslegelő évszázados
fái feltehetőleg sok érdekeset tudnának mesélni
múltuk és jelenük sokat látott pillanatairól.

Az év emlőse2015
Ürge (Spermophilus citellus)

Az év vadvirágai2015
Tollas szegfüvek

Repterek és a legelők biztos mentsvárai a faj fennmaradásának. Alkalmazkodóképessége az emberközeli élethez bámulatra méltó. Az elmúlt időben
az ország különböző területein élő kolóniákat
figyeltem és fotóztam. A legérdekesebb tapasztalatot egy szabadtartásos juhnyáj közelében szereztem. Fényképezése közben sokszor centiméterekre
is megközelített egy-egy bátor ürge. A szabadon
tárolt takarmányra rendszeresen rájártak, nem
félve a juhászkutyáktól sem. A gabonatárolóhoz
a felszínen kényelmes és biztonságos menekülőlyukkal sűrűn szegélyezett út vezetett. A gazda
elmondása szerint a sok év alatt több mázsányi
búzát és kukoricát fogyasztottak el. A biztos táplálékforrás magas egyedszám kialakulását tette lehetővé. A mindenkori emberi jelenlét kizárta a ma
még kis számban előforduló ürgeöntés veszélyét is.
Mivel megszokta az ember közelségét, viszonylag
könnyen tudtam róluk felvételeket készíteni.

A természetvédelmi területeken fokozott veszélynek van kitéve ez a védett virág. A területeken
átvezető szorgalmi utak mentén bármikor áldozatává válhat egy keréknek, az engedély nélkül
kitaposott, egyéb illegális földesutak is komoly
egyedszámcsökkenést okozhatnak. A krossz- és
quadmotorok által felsértett talajon szinte biztos,
hogy csak évekig tartó regenerálódás után képes
ismét megjelenni a virág. Nehéz, sőt lehetetlen az
ilyen természetkárosítók tettenérése és számonkérése. Hosszú távon csak a tudatos környezetnevelés és az ilyen sportot kedvelők igényeit kielégítő pályák építése jelenthet megoldást. Nem lehet
megérteni, mi késztet ilyen felelőtlen magatartásra embereket. Bár Magyarország nagyságához
viszonyítva elmondhatja, hogy természetvédeli
területek arányában nagyhatalomnak számít,
mégsem engedheti meg magának, hogy a természetkárosítás ilyen formája felett szemet hunyjon.

14

2016. január

Munkabiztonsági konzultációk a beszállítóinkkal
Munkavédelem
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 konzultációsorozat a beszállítók
munkavédelmi tájékoztató oktatásával folytatódott, amelynek előadója
Hajnády György Zoltán munkavédelmi főelőadó volt, aki egyben az egész
kezdeményezés szervezője is. Az előadás a nemzetközi nukleáris ipar biztonsági mutatórendszerében definiált
azon követelmény hangsúlyozása köré
épült, amely szerint a vállalkozókra
számított munkabaleseti mutató értékének az atomerőmű saját mutatója
közelében kell lennie, sőt legjobb, ha
azonos azzal. Az előadó a kapcsolódó
adatok és tapasztalatok áttekintését
követően a fenti követelmény teljesítését szolgáló közös tennivalókat és lehetőségeket vette számba.
Negatív tapasztalatként említette,
hogy az atomerőmű területén dolgozó
vállalkozók nem mindegyike ismeri
megfelelően a munkavédelemre vonatkozó szabályokat. Ez egyaránt elmondható az országos, törvényi szintű
szabályozások és az atomerőmű saját
szabályozásai tekintetében. Az utóbbiak közül a következők a legfonto
sabbak: Munkavédelmi Szabályzat;
FIB 401 Munkavédelmi feltételek biztosítása; FNU001 Belső események

jelentése, kivizsgálása; FEL002 Munkabiztonsági felülvizsgálatok. A szabályozások listájának áttekintése során a
legfontosabb tudnivalókról – például
a munkabalesetek bejelentésével kapcsolatos ismeretekről – is szó esett.
Az előadó a beszállítói hiányosságok további forrásaként nevezte meg
a nem megfelelő munkaeszközök, valamint az egyéni védőeszközök használatának elégtelenségeit és az egyes
cégeknél végzett munkavédelmi oktatások tematikájában, technikai feltételeiben és az oktatók felkészültségében
jelen levő hiányosságokat.
A beszállítói munkabaleseti mutató
magasabb értékének esetleges közvetlen okaiként azonosította az alábbiakat:
– A hatósági jelentésköteles munkaképtelenséggel járó balesetek
kivizsgálásai nem tárják fel az
ok-okozati összefüggéseket.
– A veszélyeztetés (az ún. „majdnem
baleset”) fogalmát nem ismerik
megfelelően, nem elemzik az ilyen
eseményeket.
– Az elvárt munkabiztonsági viselkedésre nincs pozitív ösztönző
rendszerük, csak a negatív ese-

mény utáni szankcionálás gyakorlatát alkalmazzák.
– A munkavédelmi kockázatértékelési dokumentumuk meglétéről,
minőségéről az abból adódó intézkedési tervükről nincsenek vagy
hiányosak az információk.
– Nem rendszeresek, vagy nem valósulnak meg a munka- és tűzvédelmi szempontú saját helyszíni ellenőrzések.
– A munkavégzők nem ismerik az
elvárt szinten a munkautasítás és
az egyéb helyszíni munkavégzéshez szükséges dokumentumok tartalmát.
Az azonosított hiányosságok a javítóintézkedések alapvető irányait is ki-

jelölik. A vezetőség felelőssége – mint
általában – itt is meghatározó, és alapot vet az operatív szinten jelentkező
hibák kijavításához, megelőzéséhez.
Elengedhetetlen tehát a vonatkozó
szabályok megfelelő betartása, ehhez
pedig a kellő szintű megismerésük, illetve oktatásuk, a megfelelő munka- és
védőeszközök biztosítása, az előírt, illetve szükséges kockázat- és eseményelemzések elvégzése, a munka- és tűzvédelmi célú helyszíni ellenőrzések
megfelelő rendszerességgel történő
végrehajtása, valamint a munkabalesetek megelőzésében – a szankciók
kilátásba helyezése mellett – a pozitív
motivációk alkalmazása.
Pozitív példák bemutatásán túlmenően az előadó ismertette az MTVO
által biztosított, a beszállítókat segítő
információs és egyéb közös lehetőségeket a balesetek megelőzése, a munkavédelem megfelelő, elvárt színvonalának elérése érdekében.
A konzultációsorozat a tűzvédelmi
előadással folytatódik, amelyről szintén beszámolunk az Atomerőmű újság
következő számában.


Prancz Zoltán

Energiapolitika 2000
Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű munkatársa, vezérigazgatói tanácsadó, volt energiaügyért felelős államtitkár tartott előadást „A magyar nukleáris tudásipar exportlehetőségei” címmel Budapesten, a 154. Energiapolitikai Hétfő Estén.
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Előadásában arról beszélt, hogy már a Központi Fizi
kai Kutatóintézet 1959-ben üzembe helyezett kuta
tóreaktora és a Budapesti Műszaki Egyetem 1971-es
kísérleti reaktora testközelbe hozta Magyarországon
is az atomkutatást. A Paksi Atomerőmű építését
1966-ban határozták el, a szovjet fél az államközi
szerződés keretében átadta a VVER-440/V-213 típusú
nyomottvizes, kétkörös reaktorblokk teljes tervdoku
mentációját.
Az építés 1967–1987 között jelentős magyar be
szállítói részvétellel történt, ami nagy feladat elé ál
lította a hazai ipart és természetesen a mérnökgár
dát is. Az üzembe helyezés, az üzemeltetés során is
hatalmas tudás halmozódott fel. Az elkövetkezendő
években az engedélyezett fejlesztéseknek köszön
hetően a teljesítményt több lépcsőben emelni le
hetett (megnövelt biztonság mellett), sőt az 1. és 2.
blokk üzemidejének 20 éves meghosszabbítását is
engedélyezte a hatóság, és a másik kettő kérvénye is
előkészületben van. Ez a műszaki teljesítmény nem

rs ulat

kerüli el a magyar és külföldi szakhatóságok, szak
emberek figyelmét sem – számos esetben ajánlják
hazánkat konzultációra, képzésre, továbbképzésre.
Azt ma már szinte mindenki tudja, hogy a klíma
változás megállításához, az üvegházhatást kiváltó

gázkibocsátástól mentes energiatermelést legin
kább az atomerőmű tudja megoldani. A világban
nő a népesség, az emberek szeretnének jobban élni,
ezért folyamatosan nő az energiaigény. Különösen
igaz ez a fejlődő országokra.
Nem elég kitűzni a célt, hozzá az utat is meg kell
találni. Ebben az útkeresésben, lerövidítésében tud
nak segíteni, akik ezt már végiggondolták, véghez
vitték. E tudás letéteményesei nemcsak a tudást
birtokolják, de a világon egyedülállóan, inaktív kö
rülmények között, valóságos nagyberendezéseken
tudják betanulni a szerelés, a karbantartás munka
fogásait (Karbantartó Gyakorló Központ). A szoká
sos normál üzemeltetés mellett a legváratlanabb
üzemzavarokat is megtanulhatják felismerni, gya
korolhatják levezetését gond nélkül a valós idejű szi
mulátoron. Ezt használták ki már 6 tanfolyami kurzu
son keresztül a vietnamiak, de jönnek majd mások is
Szaúd-Arábiából, Törökországból, Egyiptomból.
gyulai
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Gyógyfürdőben a POK

Régi motorosok

A Paksi Orosz Klub Egyesület (POK) minden december első szombatján hagyományos országjárásra indul, és meglátogat egy termálfürdőt. A kezdeményezés kitalálója Csernouszov Szergej, a PÖYRY Erőterv Zrt. tervezője,
klubunk egyik legaktívabb tagja. „Szerezsa bácsi” nagy kedvelője Magyarország termálfürdőinek, egyedül is módszeresen járja végig az ország összes
fürdőjét, és a legjobbakkal megismertet bennünket is. Tavaly december 5-én
a magyarhertelendi fürdőre esett a választás. Volt velünk egy Télapó is, a puttonya tele volt szaloncukorral és más finomságokkal. Klubunk hagyományaihoz híven a klubtagokon kívül most is hívtunk szimpatizánsokat, akik közül
egy-két közösen, jó hangulatban eltöltött program után sokan be szoktak lépni a klubunkba. A túra nagyon jó hangulatban telt, felfedeztük Magyarország
egy újabb szép pontját, és tettünk az egészségünkért is.
Szucsán Marina

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Fotó: Bodajki Ákos

„A város, a lakótelep, a környékünk nyújtották a harmonikus életet, a munkahelyünk pedig a biztonságot jelentette. Gyermekeim ma is sok szeretettel gondolnak vissza az itt töltött éveikre, szerintük a boldog, nyugodt gyermekkor minden
feltétele meg volt itt Pakson” – Dömötörné Völgyesi Évi (érdekképviseleti előadó)
emlékezik vissza a kezdeti időszakra, amikor az erőmű-beruházás hatására Paks
lakóinak száma néhány év alatt 13 ezerről 21 ezerre nőtt. Több mint 10 ezren dolgoztak az atomerőmű területén, és a város is jelentős változásokon ment keresztül. Az 1. blokk reaktortartálya is végleges helyére került, és megérkezett az első
üzemanyag-szállítmány.

– Az 1980-as években nagy átalakuláson ment keresztül Paks város és az erőmű.
Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre?
– Az erőműben 1980. március 1. óta
dolgozom. Ezt megelőzően a Vegyépszernél töltöttem el tíz évet, az utolsó hármat
Németországban. Egy atomerőműben
dolgozó rokonunk csábított ide bennünket, és férjemmel együtt úgy gondoltuk,
hatalmas lehetőség ez számunkra mind
szakmailag, mind az otthonteremtés,
családalapítás terén. Felvételkor a Biztonságtechnikai Osztályra kerültem, egy
évet dolgoztam itt, majd a szakszervezetnél lettem gazdasági ügyintéző, és ahogy
visszakerültem 2003-ban gyesről, azóta
folyamatosan a szakszervezeti iroda a
munkahelyem. Fantasztikusan jó csapat.
Férjem a Karbantartási Igazgatóságon
kapott munkát, ám ő már 12 éve nyugdíjas. Belépésünk után két hónapon belül lakást kaptunk, így az otthonteremtés
hamar elkezdődött. A családalapításra
sem kellett sokáig várni, hisz egy év múlva megszültetett Nikolett nevű lányunk,
másfél év múlva pedig Tímea kislányunk.
Három boldog évet töltöttem a gyermekeimmel otthon. Mára messzire sodorta
őket az élet, nagyobbik lányunk Angliában él a családjával, a kisebbik lányunk
egy kedves vidéki kis településen teremtett otthont.
– Mit jelentett számodra itt dolgozni?
Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár
negatív – szempontból emlékezetes események a munkáddal kapcsolatban?
– A szakszervezetnél a múltban is
és most is rendkívül mozgalmas az élet.
Sok-sok programot találtunk ki és valósítottunk meg: az üdültetéstől a gyermektáborozás szervezésén át a családi

programokig, színházlátogatásokat, kirándulásokat szerveztünk, de komoly
társadalmi megmozduláson – sztrájkon,
demonstráción, tüntetésen – is ott volt a
helyünk. Amikor módom és lehetőségem
volt rá, képeztem magam, a kilencvenes évek végén elvégeztem egy felsőfokú
szakmai tanfolyamot.
A kezdetektől a mai napig is fantasztikus kollégákkal voltam, vagyok körülvéve, akik közül néhányan nyugdíjasok
mára, és sajnos egy kedves kolléga „elment tőlünk”. Munkahelyünk a komoly
szakmai kihívások mellett egy vidám kis
közösség, ahova érdemes nap mint nap
bejárni, és hozzátenni valamit ahhoz,
amivel növelhetjük a PADOSZ tekintélyét.
– A munka mellett mire jut még időd?
Hobbi, szabadidő? Vannak-e a terveid a
jövőre nézve?
– A lányaim már saját életüket élik, de
amilyen gyakran csak lehet, együtt töltjük valamennyi időnket. Az egyik hobbim a kertem, amit az elmúlt 25 év alatt
igazi kis paradicsommá próbáltam varázsolni. Feltöltődni, pihenni és jókat mozogni ott tudok igazán. Szeretek olvasni,
zenét hallgatni, hosszú sétákat tenni. Mikor nincs kerti szezon, gyakran utazunk a
gyerekekhez vagy a pesti lakásunkat szépítgetjük.
Fél éve született az első kis unokám így
a legnagyobb vágyam, minél több időt
velük tölteni. Ez majd csak akkor valósulhat meg, ha nyugdíjba megyek, ami már
nincs messze. Igazából a legfontosabb
dolog az életemben a családom, hogy minél tovább törődhessek velük, és az egészségem, amire nagyon odafigyelek.
OrbánO

el-KÉP-esztő
„…Hiánypontok felszámolása…”
Az illusztráció részlet egy 1977-ből származó szocialista brigádnaplóból, Mack István, a vegyészet hajdani munkavállalójának keze nyomán.
Orbán O
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Szalagtűző az ESZI-ben

Augusztusban hazai fizikatanárok immár 10. alkalommal vettek részt egy rendkívül
informatív nemzeti fizikatanári továbbképző kurzuson a CERN-ben. A kurzus szakmai
előadásokkal, laborlátogatásokkal, kísérlet építésével, kísérletezéssel telt. A program
célja, hogy a látogatás során szerzett ismeretek révén hitelesen, nagyobb átéléssel tanítsák a későbbiekben a részecskefizikát.

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) végzős diákjaira
december 4-én kerültek fel a leendő érettségizők szalagjai. Az ünnepsé
get a már hagyományos palotás tánccal nyitották meg, és Szabó Béla, az
intézmény igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően mindegyik végzős osztály bemutatott egy, az elmúlt há
rom és fél év eseményeit összefoglaló kép- és videó-összeállítást az elmúlt
évek legérdekesebb, legfontosabb pillanataiból.
A tizenegyedikes szervező osztályok állófogadás keretein belül látták
vendégül tanáraikat és a tizenkettedikes diákokat, illetve diák-szülő nyitó
tánccal kezdetét vette a szalagtűző bál.

Európa legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a CERN, a Nagy Hadronütköztető
(LHC) és az internet (www.) születési helye
a francia-svájci határon, Genftől kissé északra a felszínen és mintegy 100 m mélységben
körbefutó 27 km hosszú föld alatti alagútban
található. Az alapító okiratot 1954-ben írta
alá 12 ország. Jelenleg már Magyarországgal
együtt 20 tagországgal rendelkezik, de bárki folyamodhat a tanácshoz kísérleti időért
bármely detektornál. A mérési eredmények
nyilvánosak. Katonai jellegű kutatást nem
végeztek, nem végeznek.
A tudomány és a fizika nyelve kezdetben
a latin, majd a német volt, ma már az angol.
A tudomány egy ideje kiköltözött az elefántcsonttoronyból, nyílt napokat, látogatásokat szerveznek a nagyközönség számára is.
A nyíltság jegyében 1998 óta nyaranta a fizikatanárok számára háromhetes továbbképző kurzusokat tartottak az intézetben, majd
2006-tól beindultak a nemzeti programok,
elsőként a magyarokkal. A program ötletgazdája dr. Mick Storr kísérleti részecskefizikus
és szoftverfejlesztő, szervezői dr. Sükösd
Csaba, a Budapesti Műszaki Egyetem Nuk-

leáris Technika Intézet címzetes egyetemi
tanára (a paksi szervezésű Országos Szilárd
Leó Fizikaverseny versenybizottságának elnöke) és felesége, dr. J arosievitz Beáta, a Gábor Dénes Főiskola tanára.
A látogatás, az ott hallottak, tapasztaltak
hatására a fizikatanárok hitelesen adhatják
tovább ismereteiket a részecskefizikai kutatások eredményeiről. Lelkesedésükkel, példamutatásukkal jelentősen befolyásolhatják
a tanulók pályaválasztását akár a tanítás,
akár a kutatás irányába.
A résztvevők okleveleit dr. Sükösd Csaba és dr. Mick Storr ünnepélyes keretek között adta át az Elektrotechnikai Múzeumban
december 5-én Patkós András, az Eötvös József Fizikai Társulat elnöke, valamint Gyulai József, Kroó Norbert tiszteletbeli elnök
jelenlétében.
A kurzuson való részvételt mindig is
szponzorok – pl. a CERN, az Ericsson, a
Magyar Nukleáris Társaság – tették, teszik
lehetővé. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
buszt és sofőröket biztosít a hosszú útra.
http://civiltudomany.blog.hu/tags/CERN
gyulai

Fotók: ESZI

Tudássokszorozás

Fiataljaink
Állandó rovatunk következő szereplője Kovácsné Sztanó Adrienn, a Vezérigazgatói Titkársági Osztály Utaztatási Csoportjának munkavállalója.

Ismét adakoztak az erőművesek

földön pihennek, gyakran látogatnak el
Hajdúszoboszlóra és a Balatonra, de ter
veik között szerepel minél több külföldi úti
cél és tengerparti üdülőhely felfedezése is.
Az utazáson kívül Adrienn szívesen olvas,
az izgalmas dokumentumregényeket for
gatja elsősorban.

Krausz Attila

2015 novemberének utolsó napján
jelent meg társaságunk Munka- és
Személyügyi Osztályának felhívása,
mely a karácsonyi ünnepek közeledtével ismételten adakozásra buzdította a kollégákat. A karácsonyi
cipősdoboz-akció keretében december 15-ig lehetett ajándékcsomagokat eljuttatni a Személyzetfejlesztési
Csoport kollégáinak, akik a beérkezett adományokat rendszerezték, és a
sok esetben „ömlesztett formában” érkező tartós élelmiszerekből, édességekből, játékokból és ruhákból egységcsomagokat készítettek. Munkatársaink jóvoltából idén 234 karácsonyi csomag gyűlt össze. Volt olyan
kolléga, aki több kilogrammnyi értékes adománnyal érkezett, de természetesen minden jótékony adakozó számára jár a köszönet, amiért Paks,
Pálfa, Gerjen, Fadd, Bölcske és Dunaföldvár településeken élő, nehéz
helyzetben lévő családok és rászoruló gyermekeik karácsonyát szebbé
varázsolták.

Krausz Attila

Fotó: internet

Fotó: Bodajki Ákos

Adrienn Szekszárdon született, gyermek
korát Pakson töltötte. Az általános iskolát
követően az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium tanulójaként folytatta tanul
mányait, ahol közgazdasági és ügyviteli
képzésben vett részt. Az érettségit köve
tően OKJ-s képzés keretében a székesfe
hérvári Kodolányi János Főiskolán szerzett
idegenforgalmi szakmenedzser szakképe
sítést.
2012-ben kezdett el dolgozni az atom
erőműben, az első időszakban az Atomix
Kft. munkavállalójaként, majd 2014 októ
berében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
állományába került. Utaztatási előadóként
jelenleg elsősorban a külföldi kiküldetések
kapcsán felmerülő feladatok ellátásáért
felelős, úgymint az utazások megszerve
zése, a gazdasági elszámolások elkészíté
se, az adminisztrációs teendők elvégzése.
Kis létszámú csoport révén fontos az össz
hang a munka során, Adrienn szerint ez
teljes mértékben jellemző is csapatukra.
Adrienn szerint szerencsés helyzetben
van, hiszen alapvetően szeret utazni, így
elmondhatja, hogy munkaidejében az
zal foglalkozhat, ami egyben a hobbija is.
Szabadidejükben férjével elsősorban bel
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira
6. 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 következő években a PGU irányításával megteremtették a szovjet katonai és polgári célú nukleáris technika alapjait: 1949. augusztus 29-én
felrobbantották az első atombombát,
előrehaladtak az első hidrogénbombával, folyamatban volt az atom-tengeralattjárók és az atomjégtörő tervezése és építése, valamint az első
békés célú atomerőmű létesítése.
Sztálin 1953. március 5-i halálát
követő átmeneti időszakban, 1953.
június 26-án döntő fordulat következett be az atomprojekt irányításában
is: a Minisztertanács ülésén Hruscsov – maga mögött tudva a párt
központi bizottsági tagjai és a magas
rangú katonai vezetők többségének
támogatását – felvetette, hogy Berija
alkalmas-e tisztségeinek betöltésére,
és javasolta minden posztjáról való
elmozdítását. Hruscsov többek között revizionizmussal, az NDK-ban
éppen akkor kiéleződő politikai
helyzethez való antiszocialista viszonyulással és az 1920-as években

A Malisev középgépipari minisztersége alatt
készült első szovjet atomtengeralattjáró,
a „Lenini Komszomol”

Nagy-Britannia javára végzett kémkedéssel vádolta őt. Adott jelre felfegyverzett tábornokok nyomultak
be az ülésterembe, és letartóztatták
Beriját, akit később megfosztottak
minden katonai rangjától és leváltottak minden polgári (pl. belügyminiszteri, PGU-irányítói) tisztségéből,
majd 1953. december 23-án kivégeztek.[1]
Ugyanezen a napon a Minisztertanács határozatot hozott a GKO
Speciális Bizottságának megszünte-

Vjacseszlav Malisev tankipari népbiztosként, a
klasszikus T-34-es harckocsi modelljével

téséről, valamint az atomprojektet
irányító Első, a rakétatechnikai Második és a rádiólokációs Harmadik
Főigazgatóságnak a Szovjetunió Kö-

zépgépipari Minisztériumába való
integrálásáról. Az óriásira bővült
feladatkörű Minszredmas vezetője
az a mérnök végzettségű Vjacseszlav
Malisev vezérezredes lett, aki a Nagy
Honvédő Háború idején tankipari
népbiztos volt (irányításával a szovjet
ipar 102 000 tankot és nehézlöveget
gyártott, kétszer annyit, mint Németország és csatlósai). Életének tragikus fordulata, hogy az első szovjet
hidrogénbomba 1953. augusztus 12-i
felrobbantásakor Andrej Szaharovval, a termonukleáris fegyver létrehozásának tudományos irányítójával
együtt a helyszínt a robbantás után
– óvatlanul, közelebbről – megszemlélve sugárbetegséget kapott, amely
négy év múlva a halálát okozta.[2]
 Kimpián Aladár ny. főmérnök
Forrás:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Берия,_Лаврентий_Павлович
2. https://ru.wikipedia.org/
wiki/Малышев,_Вячеслав_
Александрович

XIV. Nukleáris Technikai Szimpózium
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) december
2-án ünnepelte Budapesten megalakulásának 25.
évfordulóját. Ezt követően került sor a szokásos
szimpóziumra.
Hózer Zoltán, a társaság elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Megemlítette egyebek közt, hogy a taglétszám mára meghaladja az 500 főt, és a 2004 óta közhasznú szervezetnek már nyolc szakcsoportjában
tevékenykednek a tagok a közelmúltban megalakult
infografikai csapattal együtt. Ezen ünnepélyes alkalomból többen hozzászóltak az egykori alapító
tagok közül. Sükösd Csaba az ismeretterjesztés, a
tudás fontosságát hangsúlyozta a nukleáris technikák elfogadottsága érdekében. Koblinger László felidézte azt az időszakot, amikor Svájcban felvették a
társaságot a nemzetközi szervezetbe. Vastag György
nyugdíjas fizikatanár egy cédével ajándékozta meg a
társaságot, amelyen az a videófelvétel látható, mely
Teller Ede balatonfüredi látogatását örökíti meg.
Cserháti András elmesélte moszkvai élményeit
1999-ből, az Orosz Nukleáris Társaság hasonló évfordulós ünnepségeiről. Állófogadással zárult a jubileumi összejövetel, amelyen az élénk eszmecsere,
szakmai és baráti beszélgetés tovább folytatódott.
Az év végi szimpózium most is alkalmat adott a
szakma eredményeinek bemutatására. Mintegy 130
főt regisztráltak az eseményre, és mindkét napon
kb. 80-100 érdeklődő jelent meg az előadásokon.
A rendezvény az eddigiekhez hasonlóan színes volt,
megmutatva, hogy milyen sokrétűen lehet és kell
foglalkozni a nukleáris technikával.

Szó esett nukleáris biztonságról, engedélyezésekről, közmeghallgatások tapasztalatairól. A hulladéktárolóknál alkalmazott tervezési, elemzési
módszerek is témául szolgáltak. Bemutatták, hogy
atomerőművi nagyberendezések sugármentesítésének automatizálásával (robot) tizedére csökkenthető a dolgozók dózisa. Az új, teherbíróbb üzemanyag-burkolatok kutatása lehetővé teszi a magas

– Fermi Fiatal Kutatói Díj – Elter Zsolt (Chalmers
University, Göteborg) a nátriumhűtésű gyorsreaktorok hasadási kamráiban mérhető jelek vizsgálatáról számolt be, valamint Yamaji Bogdán
(Budapesti Műszaki Egyetem) a sóolvadékos
reaktorok termohidraulikai vizsgálatában elért
kísérleti és számítógépes modellezési eredményeit mutatta be.
– Öveges-díj – Zsigó Zsolt (Bánki Donát Műszaki Középiskola, Nyíregyháza) „Semmiből szertárt!” címmel tartott érdekes előadást a középiskolás fizika oktatásához létrehozott eszközeiről.
Később ő bizonyult a legjobb előadónak a hallgatók szavazatai alapján.

hőmérsékletű reaktorok tervezését. Érdekes volt
Sóti Zsolt ismertetése a nuklidtérképről (118 kémiai
elem ~4000 izotópja), amelyet az EU karlsruhei kutatóintézetében folyamatosan aktualizál. Több előadásból leszűrhető izgalmas párhuzam a jövőbeli
fúziós reaktorok és a negyedik generációs hasadási
reaktorok versenyfutása (magyarok is részt vesznek
mindkettőben: pl. az ITER-tokamak nemzetközi
kutatásában, illetve a gázhűtésű ALLEGRO projektben).
Az MNT 2015. évi díjazottjai:
– Szilárd Leó-díj – Osztheimer Márton (VEIKI+,
Budapest) évtizedes tevékenyégével nyerte el, kiemelte az önálló mérnöki műhelyek fontosságát.

– Simonyi Károly-emlékplakett díjazottja – Cziegler István (University of California, San Diego)
a turbulenciának a fúziós plazmában betöltött
szerepéről adott áttekintést.
A kerekasztal-beszélgetés az aktualitásoknak
megfelelően a kommunikációról szólt. Dr. Kovács
Antal (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.), Kóti Lóránt
(Roszatom) és Mittler István (MVM Paks II. Zrt.)
válaszolt a kérdésekre – a moderátor Cserháti András volt. A résztvevők elmondták, hogy az új paksi
blokkok létesítése különleges helyzetet teremtett a
nukleáris tájékoztatásban is, a társadalmi elfogadás javításához újabb eszközöket, módszereket kell
igénybe venni.

gyulai
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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.
A nukleáris biztonság növelését, illetve a még biztonságosabb üzemelést célul kitűző műszaki átalakítások nemcsak azt jelenthetik, hogy korszerűbb berendezéseket építünk be az elöregedettek helyett, hanem egyszerűsítést is magukba foglalhatnak, azaz kevésbé komplex, így kisebb meghibásodási lehetőséget tartalmazó technológiai
struktúrák kialakítását. Tipikusan ilyen jellegű műszaki átalakítás az egy megelőző fejlesztés miatt feleslegessé vált 10-40VY(X,W)93S101-103 alfanumerikus jelű biztonsági
szelepek megszüntetése. A projektről annak vezetője, Kiss Ernő adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
üzemmódban üzemeltek, ami foko
zott terhelést jelentett azokra nézve.
A biztonsági szelepek a kedvezőtlen
üzemelési körülményeik, az eltelt hos�
szú üzemidejük miatt elhasználódtak,
elavultak, nyitónyomásuk beállítása ne
hézkessé vált. Ugyanakkor ezt a szelep
típust már nem gyártják, így alkatrészutánpótlásuk nem biztosított, aminek
következtében a karbantartásuk elle
hetetlenült.
Az ilyen módon kialakult helyzet te
hát mindenképpen műszaki megoldást
igényelt. A legcélszerűbb megoldás
megtalálásához figyelembe vették a
biztonsági szelepek technológiai kör
nyezetét, illetve az abban végrehajtott
műszaki változásokat.
Az érintett technológiai környezet
ben a biztonsági hűtővízrendszer legna
gyobb fogyasztói a 10-40TL01-03W001
alfanumerikus jelű hőcserélők. A szó
ban forgó biztonsági szelepek elsősor
ban ezeket a berendezéseket védték a
túlnyomástól. Az említett hőcserélőket
azonban időközben mind a négy blok
kon olyan új típusúakra cserélték, ame

Az atomerőmű blokkjainak üzeme
lése folyamán gyakran előfordult,
hogy a biztonsági hűtővíz fogyasz
tóit érintő üzemmódváltások során a
10-40VY(X,W)93S101-103 alfanumeri
kus jelű biztonsági szelepek kinyitottak,
mivel közel esik egymáshoz az üzemi
nyomás és a biztonsági szelepek nyitó
nyomásértéke. Ekkor a rugóterhelésű
biztonsági szelepek úgynevezett lengő

lyek nyomásfokozata (nyomástűrése)
olyan magas, hogy nem igénylik a hűtő
víz üzemi nyomásának biztonsági sze
leppel történő korlátozását. A biztonsá
gi hűtővízrendszer egyéb fogyasztóinak
maximálisan megengedhető üzemi
nyomását is megvizsgálva felmerült
egy olyan üzemeltetési rendszer kiala
kításának lehetősége, amelyben nincs
szükség a tárgyi biztonsági szelepekre.
Az elemzés eredményként az adódott
legészszerűbb megoldásként, hogy cél
szerű ezeknek a biztonsági szelepeknek
a megszüntetése, mégpedig oly mó
don, hogy a biztonsági hűtővízrendszer
egyéb – kisebb – fogyasztóinál is bizto
sítják a fokozott nyomástűrést. Az átala
kítást megalapozó szakértői vizsgálat
azt is kimutatta, hogy a biztonsági sze
lepek megszüntetésével járó költségek
jóval alacsonyabbak, mint amennyibe a
kiváltásuk kerülne a szükséges paramé
terű, jelenleg is gyártott és beszerezhe
tő biztonsági szelepekkel.
Összességében elmondható tehát,
hogy a fentiekben bemutatott műsza
ki átalakítás nemcsak a működést te

szi biztonságosabbá a meghibásodási
lehetőségek csökkentésével, hanem
gazdasági szempontból is előnyös.
10-40VY(X,W)93S101-103 alfanu
merikus jelű biztonsági szelepek kivál
tása 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben
teljes mértékben megvalósult. Az azóta
eltelt időszakban az átalakításnak csak
pozitív üzemviteli tapasztalatai jelent
keztek.
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.

9. rész: Internethasználat – SZAB-IBIR 4.1.9 fejezete
Egy 2015. februári, a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha
tóság által végzett felmérés szerint, a következő inter
netképes eszközöket használják Magyarországon:
Internetképes eszközök birtoklása
%
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69

mobiltelefon

60

47

okostelefon
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15
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10
14
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2
2
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1
1
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7
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76

0,5
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Az utóbbi időszak statisztikái szerint fokozottan
kell figyelnünk a különböző vírusok okozta fenyegeté
sekre, melyek az internet felől érkeznek nagyon nagy
számban. Sajnos ma már az úgynevezett zsaroló víru
sok sem ritkák, és ha valaki ilyen fertőzést kap a gé
pére, majdnem biztos, hogy búcsút mondhat a rajta
tárolt adatoknak, valamint a számítógéphez felcsatolt
eszközökön lévő adatoknak is. Jobb megelőzni a bajt,
ezért nézzük végig, milyen szabályokat kell betarta
nunk munkahelyi környezetben!
Az internethasználatot mindenki a munkavégzésé
hez kapcsolódóan veheti igénybe. Fontos, hogy csak
megbízható oldalakat látogassunk, mert fertőzéseket
úgy is kaphatunk, hogy észre sem vesszük. A munka
végzés során látogatott oldalak naplózásra kerülnek,
így azt a munkáltató bármikor ellenőrizheti.
Egyértelműen nem munkához köthető témájú in
ternetes oldalak látogatása tilos. Egyes esetekben már
a látogatásuk is jogi következményekkel járhat – to
vábbi információkat a SZAB-IBIR-ben találhatunk.
Mindig legyünk elővigyázatosak a számunkra is
meretlen oldalakkal szemben. Kerüljük az ismeretlen
oldalakról való letöltést, különösen akkor, ha a letöl
tést automatikusan az oldal ajánlja fel!

Minden linkre megfontoltan kattintsunk, akkor is,
ha azok weblapokon, e-mailekben vagy éppen közös
ségi oldalakon jelennek meg.
Internetezés közben se hagyjuk figyelmen kívül
azt, hogy ha valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy
igaz legyen, akkor az általában nem is az. Figyeljünk
oda a nyelvi hibákra, és ha gépi fordítást vélünk fel
fedezni egy weboldalon vagy üzenetben, akkor külö
nösen legyünk résen.
A külső rendszerekhez történő hozzáféréskor ne
használjunk olyan felhasználói neveket/jelszavakat,
amelyek belső rendszerekben is érvényesek. A mun
kahelyi jelszavunkra úgy vigyázzunk, mint a lakáskul
csunkra. Ne adjuk át senkinek!
Ne feledjük, hogy a munkavégzésünk során meg
ismert információkat csak az arra jogosultaknak ad
hatjuk át (elsősorban kollégák vagy szerződött part
nerek), az internetes és közösségi felületekre nem
tehetünk fel a munkavégzésünkkel kapcsolatos infor
mációkat vagy fényképeket.
Munkavégzés közben figyeljük a vírusvédelmi
rendszer információit, figyelmeztetéseit!
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként!

Susán Janka
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából
NUCLEAR
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Megérkezett az első kanadai
uránszállítmány Indiába
Öt évre szóló együttműködést terveznek
A Cameco cég 2015 áprilisában írta alá a szállítási szerző
dést India illetékes hivatalával annak az államközi megálla
podásnak a keretében, ami 2013 szeptemberében született
meg a két ország között. Ennek alapján mintegy 2730 tU
mennyiségű koncentrátum szállítására kerül sor, 262 millió
USD értékben. A kitermelés és az őrlés a kanadai Saskatche
wanban található McArthur River és a Key Lake telephelye
ken történt. A szállítást jelentős mérföldkőnek nevezte Brad
Wall tartományi vezető, számítanak az új megrendelés el
nyeréséből származó előnyökre, és a helyszínen dolgozók is
üdvözölték a jeles eseményt.
Tim Gitzel, a Cameco elnök-vezérigazgatója azt közölte,
hogy a tartomány és az ország vezetőinek hathatós támo
gatása legjobbkor érkezett cége számára, hogy be tudja
nak lépni az indiai piacra. Az együttműködés mindkét or
szágban új munkahelyeket teremt, és segíteni fogja a tiszta
atomenergia elterjedését a hatalmas országban, ahol még
mindig 300 millió ember él villamos energia nélkül. India 21
blokkot üzemeltet, hat van építés alatt, és belépésük a kö
vetkező négy évben esedékes. A jelenlegi 5800 MW-os ka
pacitást 2032-ig 27 500 MW-ra kívánják növelni.

Mühleberg további üzemeltetése
biztosítható
A svájci nukleáris hatóság újra közzétette azon követel
ményeket, amelyeket az üzemeltető BKW cégnek meg kell
oldania a 2019-ig történő üzemeltetés érdekében. Habár a
blokkra nincs korlátozva az üzemeltetési idő, a BKW 2013
végén bejelentette annak az eredetileg 2022-re tervezett
nél korábbi, 2019-es leállítását. Az okok között a bizonyta
lan politikai és szabályozási környezetet jelölték meg. A 372
MW-os, forralóvizes blokk 1972-ben kezdte meg működé
sét. Idén januárban a Szövetségi Nukleáris Felügyelet (ENSI)
jóváhagyta a szükséges fejlesztések végrehajtását a további
üzem érdekében, de egyúttal egy másik vélemény beszer
zése érdekében az ügyet továbbította a Szövetségi Nukleá
ris Biztonsági Bizottságnak (NSC) is. Miután ez a vélemény is
beérkezett, az ENSI beépítette azokat jelenlegi döntésébe.
Ennek alapján minden évben el kell végezni az aktív zóna
árnyékolásának roncsolásmentes vizsgálatát. Meghatároz
tak két műszaki korlátot, amelyeket nem haladhatnak meg
a repedések. A jelenlegi ismeretekre alapozva az ENSI nem
számol azzal, hogy a tervezett 2019-es üzemeltetésig az is
mert repedések jellemzői túllépnék a korlátokat.
Forrás: World Nuclear News, 2015. december
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ROSATOM NEWSLETTER
Építkezés teljes gázzal
Oroszországi körkép

Novovoronyezs: melegjáratás a 6. blokkon; Rosztov: be
emelés előtt a 4. blokk reaktortartálya; Leningrád II. fázis:
létszámnövelés. Akár ennyi is lehetne a gyorsjelentés, de
nézzük a részleteket! A novovoronyezsi telephelyen foly
nak a hidegindítási és melegjáratási próbák. Ezek sikeres
elvégzése után történhet meg az üzemanyag betöltése a
reaktorba. Végzik a berendezések tervezési alapok szerinti
ellenőrzését, kész vannak a biztonsági rendszerek próbái
val. Az OKB Gidropress és a Kurcsatov Intézet szakemberei

Hulladéktároló épülhet a sarkköri
régióban

Az arhangelszki körzet regionális tanácsa jóváhagyta az előkészítést
Az Oroszország északi partjainál lévő terület helyi
illetékesei hozzájárultak egy felszín közeli tároló elő
készítő munkáinak megkezdéséhez. A hulladéktároló
feladata a közepes aktivitású szilárd hulladékok és a
kis aktivitású, hosszú felezési idejű szilárd hulladékok
fogadása lesz – közölte a Roszatom. A döntés értel
mében a No Rao állami szervezet hozzákezdhet a
lehetséges területek kiválasztásához. A majdan meg
épülő tároló elsősorban szennyezett berendezések és
ruházat, valamint orvosi eszközök tárolására szolgál
majd. Egy lehetséges választás lehet a Déli sziget, ami
a Novaja Zemlja szigetvilághoz tartozik. Arhangelszk
város nyugati peremvidékén már üzemel egy tároló,
ami kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot
fogad. A Roszatom közleménye nem tért ki arra, hogy
miért szükséges egy új tároló építése.

Az Areva több tízmillió eurós üzletet
szerzett meg
A nagyvállalat több tízmilliós szerződést írt alá az
állami EDF céggel. A szerződés tartalma a Superphé
nix szaporítóreaktor belső alkatrészeinek leszerelésé
re terjed ki (Creys-Malville telephely). A berendezések
elbontásán túl el kell végezni a keletkező hulladékok
csomagolását is, a munkálatok várhatóan 2024-re
fejeződnek be. A cég közleménye szerint csak távve
zérlésű berendezéseket fognak használni a sugárve
szélyes körülmények miatt. Az 1200 MW-os reaktor
1986-ben kezdte meg munkáját, és 1998-ban állítot
ták le.

Öt cég érdekelt a lengyel nukleáris
programban
Öt vállalat jelezte érdeklődését a reaktortechno
lógia területén az ország első atomerőművi beruhá
zása kapcsán. Jacek Cichosz, a PGE EJ1 nevű felelős
cég elnöke közölte a hírt a médiával. A közlemény
alapján a GE-Hitachi Nuclear Americas, a Korea Elect
ric Power Co., az SNC-Lavalin Nuclear Inc., a Westing
house Electric Co. és az Areva lát üzleti lehetőséget
a beruházásban. Az elnök úr közleménye szerint az
előzetes meghallgatások már megtörténtek mind az
öt céggel. A minősítési fázist 2016 közepére kívánják
befejezni, a végleges döntés 2019-ben várható.
Forrás: NucNet, 2015. december
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mérni fogják a reaktoron belüli rezgéseket, és vizsgálják a
főberendezések termohidraulikai jellemzőit. Ezek sikeres
befejezése után kerül sor a konténment nyomáspróbájá
ra, majd ellenőrizni fogják a berendezések viselkedését a
tervezési alapokon túli paraméterek között. Az első üzem
anyagköteg betöltését szeretnék mihamarabb megkez
deni a hatóság üzemeltetési engedélyének kézhezvétele
után.
A rosztovi telephelyen 2015 végéig szeretnének végez
ni a 4. blokk reaktortartályának beemelésével. Ehhez elő
kell készíteni a kívánt területet, és tiszta körülményeket
kell teremteni. Ha végeznek az emeléssel, következhet
nek az egyéb nagyberendezések – nyilatkozta Alekszej
Fedotov, a Capitol Construction cég igazgatóhelyettese.

Elérheti-e India a kínai nukleáris
növekedési szintet?
A fentiek miatt India jelentős figyelmet érdemel napjainkban, a hatalmas országnak a fosszilis üzemanyagoktól való
függősége is a párizsi klímaváltozási tanácskozás középpontjába került. Sürgősen választ kell adni a kérdésre is, hogyan fog változni az atomenergia szerepe az országban. Legjobb talán a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2015-ös
World Energy Outlook kiadványára támaszkodni, amelyben
teljes mélységében vizsgálják a kérdést. A jelentés szerint
2040-ig India lesz az első a világ energiaigényének növekedésében, mintegy 25%-ot kihasítva a teljes növekedésből.
Az IEA bizonytalan a nagy vízerőművek építése vagy az
atomerőművek számának növekedése terén. Viszont erősen
bizakodik a nap- és szélerőművek építésében, mert ezekben
látja zálogát annak, hogy 2030-ra 40%-ban nem fosszilis forrásokból állítják majd elő a villamos energiát.
India fenntartja elkötelezettségét atomerőművek további
építésére, mivel ebben látja az igények kielégítésének egyik
lehetőségét, továbbá így biztosíthatja a kibocsátások alacsony szintjének megtartását. Az IEA adatai szerint India
rendelkezhet a jövőben – Kína után – a második legnagyobb
beépített nukleáris kapacitással, bár jelentősen elmaradva
attól. Nem valószínű tehát, hogy India meg tudja ismételni a
kínai nukleáris expanziót a közeljövőben.
Jól halad a Barakah-2 blokk építése
Az Egyesült Arab Emírségekben épülő egység acélkontén
mentjének főbb elemei – köztük a dóm – a helyükre kerültek, és beemelték a térfogat-kompenzátort is. A 19 gyűrűből
álló acélszerkezet 2000 tonnát nyom, és a radiológiai védelem harmadik eleme a technológiában. Most már lehetővé
válik a betonnal való burkolás, és befejezhető a konténment
építési fázisa. A 140 tonnás térfogat-kompenzátor a beemelésre szánt berendezések egyik utolsó tagja volt. Helyére került a 2. blokk vezénylőtermének tetőszerkezete is. Az egység készültségi foka 60%-os, indítása 2018-ban várható.
A testvér, szintén 1400 MW-os blokk készültsége 81% fölött
van, várhatóan 2017-ben indítják. A beruházó ezen első két
blokk üzemeltetési engedélyére vár. A 3. és 4. blokkot is be
kívánják fejezni 2020-ig, így összesen 5600 MW lesz a beépített teljesítmény. Ez utóbbi egységekre a hatóság 2015 szeptemberében adta ki az építési engedélyt. Ausztrália nemrég
kötött egyezményt az Egyesült Arab Emírségekkel a Barakah
telephely üzemanyaggal való ellátásáról. A hatóság vezetője
úgy látja, hogy a program eddigi sikere annak köszönhető,
hogy az Egyesült Arab Emírségek egyértelmű eljárásokat
léptetett életbe a beruházás során, és a NAÜ is komoly lépéseket tett a program érdekében.
Forrás: NEI Magazine, 2015. december
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 ovember végén sikerült beépíteni két hidroakkumulátort
N
a reaktorépületbe. A 4. blokk indítása 2017-ben esedékes.
A Leningrád-II. projekt is jól halad azon csőszerelési
munkálatok terén, amelyek a soron következő, nyomás
mentes tesztekhez szükségesek. Hogy tartsák az ütem
tervet, nagyjából 4500 főre tervezik növelni a munkások
számát az 1. blokki építkezésen. A próbák elvégzéséhez
számos kábel kiépítése, több berendezés beépítése és a
vízlágyító üzembe helyezése is szükséges. Be kell fejezni
a tűzoltó rendszerek építését is a próbákban érintett épü
letekben – tudtuk meg Jurij Galancsuktól, az új blokkok
építéséért felelős első igazgatóhelyettestől.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2015. december
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A blokkügyeletesek kulcsszerepe a biztonságos működtetésben
• Információfeldolgozásért
felelős
kompetenciák
Irányításért és a csapat kialakításáért
felelős kompetenciák: a blokkügyeletes több ember tevékenységének koordinálásáért felelős, hiszen nemcsak a
vezénylői teamet irányítja, hanem a
primer és a szekunder körben dolgozó
embereket is, miközben nemcsak irányít és utasítást ad, hanem érdekeket
képvisel, konfliktust vállal fel, meggyőz,
azaz aktívan kommunikál. A blokkügyeletes az, akinek össze kell rendezni a kiosztásra és a feldolgozásra kerülő információkat, amit koordinációnak
nevezünk. A koordináció ahhoz kell,
hogy mint egy jó „karmester” összehangolja a „zenekar” tagjait, hogy azok
jókor, jó ütemben szólaljanak meg az
összhang érdekében. A blokkügyeletes
az időzítést adja meg, miközben teret
ad az egyes szakterület képviselőjének,
hogy a munkáját a lehető legnagyobb
hatékonysággal és önállósággal végezze
el. Ennek érdekében meg kell győződnie arról, hogy ki milyen ütemben és
milyen eredménnyel teljesíti feladatait,
azaz ellenőriznie kell munkatársait. Vezetőként a műszak összekovácsolása, a
csapat normáinak kialakítása azért nagyon fontos feladat, mert ezzel kialakul
a műszakra jellemző működési forma,
ami átsegíti őket a problémásabb helyzetekben. A jó blokkügyeletes képes egy
jól működő csapatot összekovácsolni,
amelyben egymással szemben nyitott,
elfogadó légkör van, olyan, amelyben
nyíltan és bátran mernek a tagok egymástól segítséget kérni és a hibáikkal
szembe mernek nézni. A blokkügyeletesnek ezért olyan kompetenciával kell
rendelkeznie, amellyel képes ezt az elfogadó, bizalmi légkört kialakítani. Mindennek az a titka, hogy ő maga is nyitott
legyen az emberekre, képes legyen tolerálni az emberi esendőséget, és nyíltan
tudja megbeszélni a műszakot érintő
problémákat, konfliktusokat. Ha erre
kellő időt és figyelmet szentel, akkor a
teamben kialakul egy egységes kép az
adott helyzetről, a feladatról, egymásról, egymás képességéről, tudásáról,
ami például üzemzavari helyzeteken
könnyebben átsegíti őket. Ez a fajta szociális készség lehetővé teszi számukra
azt, hogy konfliktusokkal terhelt helyzetekben is nyugodtak és hatékonyak
tudjanak maradni, és ne váljanak környezetük szemében „durva, agresszív,
hatástalan” vezetőkké. A hatékony vezető magabiztos, de nem agresszív, tud
határozott döntést hozni, de nem autoriter módon, azaz bevonja a döntéseibe
az embereit, miközben azok egyre inkább elkötelezettebbé válnak a feladatnak, és megértik a tevékenységük célját.
A hatékony teamvezető felméri ki, milyen erősségekkel és hiányosságokkal
rendelkezik, és türelmes, toleráns az
emberi esendőséggel szemben is.

Lelki kiegyensúlyozottságért felelős kompetenciák: a blokkügyeletesnek
nagyon fontos munkaeszköze saját személyisége, mert ezen keresztül képes
saját és mások indulatainak kezelésére.
A munkavégzés stresszforrása eredhet a
külső tárgyi és személyi környezetből,
de adódhat belülről, például egy ros�szul működő csapatmunkából, konfliktusokból vagy a saját belső pszichéjéből.
A hirtelen, váratlanul fellépő üzemzavar, a sokszor párhuzamos információcsatornából érkező kétértelmű információk, vagy éppen egy információhiányos
állapot, számos stressztényezőt rejt magában, hiszen ilyenkor ebben a mások
számára bizonytalan helyzetben kell
hatékonyan döntést hozniuk. Nagyon
fontos, hogy a blokkügyeletes még akkor is meg tudja őrizni a „hidegvérét”
és nyugalmat tudjon sugározni maga
körül, ha adott esetben össze is csapnak
a hullámok a feje felett. A magabiztos,
stabil személyiség nemcsak az üzemzavarral képes megküzdeni, hanem az
őt ért negatív visszajelzéseket, sérelmeket is könnyebben fel tudja dolgozni.
Az önmagát „emésztő”, rágódó ember,
aki nem képes sérelmeitől egykön�nyen megszabadulni, nem képes pozitív munkahelyi légkört kialakítani és
fenntartani, e helyett inkább ítélkező,
intrikus és cinikus lesz másokkal szemben, amivel egy rossz hangulatú kultúrát teremt meg maga körül. A kudarcot,
a sérelmeket hatékonyabban fel tudjuk
dolgozni egy jó hangulatú csapatban,
amelyben szabadon ki merjük mondani
azt, amit gondolunk, mintha csak önmagunkat emésztjük belülről.
Információfeldolgozásért
felelős
kompetenciák: a blokkügyeletesnek jó
kognitív, azaz értelmi, információfeldolgozó képességgel kell rendelkeznie. Ez a
kompetencia teszi lehetővé azt, hogy
könnyen tanuljon, és tudását sikeresen
alkalmazza a gyakorlatai életben. Fon-

Fotó: Bodajki Ákos

A biztonsági kultúrában működő szakértői teamek közös jellemzője, hogy a
biztonság folyamatos szem előtt tartásával kell döntést hozniuk változó feladatterhelés mellett. A hirtelen, váratlanul felbukkanó problémát általában
időnyomás alatt, egymásnak sokszor
ellentmondó információk birtokában,
vagy éppen részleges információellátottság vagy információhiány mellett
kell megoldaniuk. A feladatteljesítés
alapja a stabil biztonságközpontú szakmai tudás, amit a team tagjai hosszú
évek betanulása alatt szereznek meg,
és így válnak szakértőivé egy-egy szakterületnek. A szakmai képzések elsősorban a technikai tudásra fókuszálnak,
erős professzionális kultúrát létrehozva,
annak minden pozitívumával és negatívumával együtt. Az ilyen professzionális, úgynevezett operatív teamekre
épül a szervezet működése, a rendszer
üzemeltetése, ami óriási felelősséget ruház rájuk, hiszen biztonságos, hibátlan
működtetést várnak tőlük, ami aztán
kihat a team tagjainak személyiségére
is. Az ilyen csapatokban nagyon erős a
kényszer arra, hogy munkájukat szinte
hibátlanul, tökéletesen végezzék, ami
nagyon erős szakmai büszkeséggel, a
tévedhetetlenség hiedelmével és a folyamatosan magas szinten való teljesítés illúziójával társul. Ebből adódóan intoleránsakká válnak a hibázással szemben,
és nemcsak másokkal, de önmagukkal
szemben is magasra teszik a mércét.
Az erőműben különösen kiemelt szerepe van a vezénylőt működtető operátorteameknek, mint szakértő teameknek, amelyeket a blokkügyeletes irányít.
A blokkügyeletesi munkakör az erőmű
egyik kulcsmunkaköre, amelyre mindig
is nagy figyelmet szenteltek, különösen
a szakmai képzésükkel kapcsolatban.
Azonban a biztonságos működtetéshez
nem elegendő csupán a szakmai tudás, hanem az is nagyon fontos, hogy
a blokkügyeletes rendelkezzen olyan
kompetenciákkal, amelyekkel képes
összefogni a körülötte lévő csapattagokat, képes koordinálni őket a napi
munka során, képes érthetően kommunikálni, feladatot kiosztani, ellenőrizni,
visszajelzést adni, azaz vezetői feladatokat ellátni. Mindez azt feltételezi, hogy a
blokkügyeletes, a szakmai tudásán kívül
olyan szociális kompetenciákkal is rendelkezik, amelyek segítik őt az emberek
irányításában. Munkapszichológusok,
különböző eszközök segítségével, öt
nagy kompetenciaterületet határoztak
meg, amelyek felelősek a blokkügyele
tesi munkakör hatékony betöltéséért:
• Irányításért és a csapat kialakításáért
felelős kompetenciák
• Lelki kiegyensúlyozottságért felelős
kompetenciák
• Munkához való hozzáállásért felelős
kompetenciák

tos, hogy minden pillanatban képben
legyen a körülötte zajló eseményekről,
amit helyzettudatosságnak nevezünk.
Képes legyen egészlegesen gondolkozni, és átlátni a rendszer elemei közötti
összefüggéseket, és tisztában legyen azzal, hogy az egyik részben történő változás milyen hatással van a teljes rendszer
működésére. Meglévő információk birtokában és a köztük lévő kapcsolatokból
kiindulva képes előrevetíteni az eseményeket és fejben lejátszani a lehetséges
kimeneteket.
Munkához való hozzáállásért felelős
kompetenciák: annak ellenére, hogy a
blokkügyeletesek rengeteget tanulnak,
mégis el kell fogadniuk azt, hogy mindent ők sem tudhatnak, és szinte lehetetlen az egész rendszer minden részletét megismerni, és legfőbbképpen
kontrollálni. Ezt a kényszert el kell engedniük, miközben elkötelezettnek kell
lenniük a biztonságnak és alázatosnak a
„mű” iránt. Szakmailag érdeklődőnek
kell lenniük, akik nyitottak az újításokra, és követik is azokat.
Az üzemvitel vezetése időben felismerte, hogy a biztonságos üzemeltetés szempontjából a blokkügyeletesi
munkakörben a szakmai tudás hangsúlyozása mellett ugyanilyen fontos az
operatív vezetői kompetenciák kialakítása és fejlesztése. Ennek érdekében a
képzési főosztály közel 10 éve indította
el az operatív vezetői tréningprogramot,
amelyben a vezetői és az ezzel összefüggő szociális készségek fejlesztését tűzték
ki célul (Soft Skill Program). A képzésen a betanuló blokkügyeletesek vesznek részt, és szereznek tapasztalatot
önmagukról, vezetői készségeikről, tulajdonságaikról. Eddig 19 fő végezte el
sikeresen a képzést, akik ma már bevált
blokkügyeletesként gazdagítják az erőmű emberi erőforrását.

Dr. Juhász Márta,
 munka- és szervezet-szakpszichológus
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Az ördög nem alszik!
Gondoljunk a hóláncra is!
Noha az időjárás olykor cáfolni látszik, mégis tél van – a fagy, a hó, a havas utak, velük együtt pedig a hólánc szezonja. Bár a telet át lehet vészelni nélküle is, ez a praktikus eszköz időnként nagyon jó szolgálatot
tehet.

Fotók: Internet

Nagy hóban, főleg ha nem vízszintes az útfelület, hanem
kisebb-nagyobb
emelkedők tarkítják, előfordulhat,
hogy a téli gumi is kevés, és
csak a hólánc segíthet. Ráadásul egyes országokban – például Ausztriában, Olaszországban,
Franciaországban, Svájcban vagy Szlovéniában – eltérő szabályozások mellett ugyan, de kötelező a használata, amit ellenőriznek, illetve a hiányosságokat szigorúan szankcionálják is. Mindenképpen gondoljunk
tehát erre például a külföldi sítúrák előtt, azonban jó,
ha idehaza sem feledkezünk meg róla.
A hólánc használata általában két alapvető szempontot vet fel: a beszerzést és a felszerelést.

Hóláncot a gumiabroncsaink pontos méretéhez
igazítva vásároljunk! A létramintás verzió helyett általában a trapézmintásat ajánlják, mert ennél minden
kerékállásban van lánc a kerék és a talaj között, így jóval nagyobb az esélye a sikeres elindulásnak. Ezen túlmenően persze tanácsos figyelembe venni az ár-érték
arányt is a választásnál, azaz nem érdemes az olcsó, de
silány minőséget választani.
A hólánc felszerelése – nem utolsósorban az egyre
inkább „felhasználóbaráttá” vált termékeknek köszönhetően – nem kíván különleges műszaki rátermettséget. Mindemellett kezeljük fenntartással a néhány
másodperces felszerelési időt ígérő hirdetéseket, és ne
akarjuk megspórolni a felszerelés begyakorlását.
A Youtube-on vagy a hóláncárusítással foglalkozó
webfelületeken egyébként számos jól használható oktatófilmet is találunk, amelyek lépésről lépésre ismertetik szerelés menetét.
Végül néhány további praktikus tanács a totalcar.hu-
tól: Hóban könnyen a kerék alá tudjuk húzni a láncot felszereléskor, keményre fagyott jégen vagy alig
havas aszfalton azonban ez nem fog sikerülni. Ezért
felszerelés után guruljunk húsz-harminc métert, és
ellenőrizzük a lánc feszességét! A laza hólánc nem
működik, ráadásul igen könnyen elszakad.
Hómentes burkolaton soha ne használjunk hóláncot! Egy-két kilométeres aszfalton haladással is
teljesen tönkretehetjük a láncot és a gumit is!
Tartsunk a hólánc mellett egy kesztyűt, esetleg
valami öreg pokrócot is a térdeléshez! Nincs annál
lehangolóbb, mint amikor csatakos, lucskos ruhá-

ban, fagyott, koszos kézzel ülünk vissza a kocsiba
egy sikeres hóláncszerelés után.
Ne felejtsük el, hogy autópályán a láthatósági
mellény viselése kötelező, de máshol is hasznos.
Legyen nálunk arra az esetre, ha útközben kell felrakni a láncot!
Használat után – legrosszabb esetben otthon –
takarítsuk le a láncot! Sima vízben leöblíthető, így
eltávolítjuk róla a sós lé agresszív lerakódásait.
A dobozába megszárítva tegyük el, így rozsdásodni
sem fog.
A hóláncot mindig a hajtott kerékre tegyük! Összkerekes autó esetén minden hajtott kerékre kell egy.
Hólánccal közlekedve a megengedett maximális
sebességünk 50 km/h, de a gyakorlatban ez legyen
jóval alacsonyabb, max. 30 km/h.
Ha nincs nálunk hólánc, a hóláncspray is segíthet. Ez azonban kompromisszumos megoldás, egy
komolyabb emelkedő leküzdésére már alkalmatlan.

Prancz Zoltán

Párnástalpú erőművesek
Akiket a témáról kérdeztem, furán néztek rám. Volt, aki ki is nevetett. Akikkel telefonon beszéltem vagy halkan kuncogtak, vagy néhány másodpercig csak hallgattak, gondolom
azon tűnődtek, hogy most szórakozom-e velük. Azon pedig, hogy valaki nekem szegezte a kérdést, hogy sintér vagyok-e, már szinte meg sem lepődtem. Pedig csak egy dolgot
kérdeztem tőlük: mit tudnak az itt élő macskákról?

Fotók: Internet

Kevés olyan dolgozó van vállalatunknál, aki legalább egyszer ne látott volna macskát az erőmű területén akár
közelről, akár távolról. Az ember sokszor már észre sem veszi őket. Vagy
ha mégis, teljesen természetesnek
tartja a jelenlétüket, ahogy lassan végigosonnak az épületek mellett, vagy
kellő távolságból figyelik a körülöttük

zajló eseményeket. Sokakban – köztük
bennem is – felmerül mégis a kérdés:
Hogyan és honnan kerültek ezek ide?
Hol laknak? Mit esznek? És vajon be
tudnak jutni olyan helyekre, ahova nekünk, embereknek csak szigorú ellenőrzések után sikerül?
Nem kell komoly történelemtudás ahhoz, hogy tudjuk, az ember szó
szerint az ősidőktől fogva veszi körbe
magát különféle okokból különféle állatokkal. A macska háziasítása is már az
őskorban vette kezdetét, hiszen a fürge ragadozó kiválóan alkalmas a kártevők elpusztítására.
Vélhetően e célból kerültek ide az
„erőműves macskák” is: vagy az itt dolgozók hozták magukkal őket, vagy pedig a közeli településekről – például
Csámpáról – kóboroltak be idáig. Mivel
az erőmű előtt ezen a területen puszta
volt, aligha elképzelhető, hogy az akkor itt élő macskák leszármazottai élnének itt, ragaszkodva az élőhelyhez.

Kis barátaink tökéletesen alkalmazkodtak a környezet adta lehetőséghez, hiszen könnyen találnak
maguknak búvóhelyet, sokasodnak.
A kártevők és a háztartási hulladék
mellett pedig elsődleges táplálékforrásuk az állatbarát dolgozók által
adott étel. Némelyik példány szelíd,
a kölykök pedig a folyamatos etetésnek köszönhetően hamar megszokják az ember közelségét. Sőt nemegyszer előfordul, hogy erőműves
cicát fogadnak örökbe a dolgozók
házi kedvencnek.
A macska meglehetősen öntörvényű állat, aminek egy kerítés – legyen
az bármilyen színű, és lógjon rajta bármiféle figyelmeztető felirat – nem akadály. Öntörvényűsége mellett pedig
igen kíváncsi, szereti felderíteni területét. Így nem meglepő, hogy találkoztak már egy-egy példánnyal gépházban, műhelyekben. Az, hogy bejutnak
olyan elzárt helyekre, mint a reaktor-

csarnok, kizárt, de azért nem árt tudni,
ha munkánkat végezve járunk-kelünk:
figyelnek minket…

Szabó Zoltán
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Kollár Károly
– A Paksi Atomerőmű Vállalat reaktor-karbantartó
műhelyébe 1979-ben kerültem mint karbantartó lakatos.
Fiatalokból álló rendkívül ambiciózus, összekovácsolódott csapat jött össze. A ruházati felszerelésünk nélkülözhetetlen darabja volt a gumicsizma. A területen térdig
érő sárban lehetett közlekedni. Egy később megjelenő
könyvnek nagyon találó nevet adtak: Csikócsapat! Ez jellemző volt ránk, szívvel-lélekkel, teljes odaadással tettük
a dolgunkat. Ahogy fejlődött a karbantartó szervezet, átkerültem az armatúra-karbantartó üzembe csoportvezetőnek, később művezetőnek, ahol a primer köri armatúrákkal foglalkoztunk. A műszaki előkészítésre 1994-ben
kerültem mint csoportvezető. Feladatunk az előkészítés, a
munkatervezés és az engedélyeztetés volt. A Karbantartó
Gyakorló Központban 2004-től szakoktatóként dolgoztam, és innen mentem 2007 nyarán nyugdíjba.
– Kérlek, mesélj a családodról!
– Két felnőtt fiam és négy lányunokám van. Imádom
őket, és sok időt töltök velük. Károly fiam Pakson lakik a
családjával, és az OVIT-nál mérnökként dolgozik. Norbi
fiamék Érden laknak, és Budapesten dolgozik. Gyermekeim édesanyja korán elhunyt, részben ezért az átlagosnál
szorosabb kötelék alakult ki közöttünk, ami a mai napig
tart, sűrűn összejön a család. Nem titkolt szándék vezérelt, hogy a szabadidejük egy részét nálam, a Balaton mellett töltsék.
– Mesélj a nyugdíjas éveidről és a vitorlázásról!
– Nyugdíjasként 2008-ban azt a döntést hoztam, hogy
a Balaton mellé, Almádiba költözöm. Gyerekkori szerelem volt a Balaton, és nyugdíjasként megvalósíthattam,
amire mindig is vágytam: a vitorlázással többet foglalkozni. Jogosítványaimat 1986-ban megszereztem, és rendszeresen vitorláztam. A házam felújítását nagyrészt saját
erőből végeztem, és még mindig vannak elvégzendő feladataim. Nagyon jól érzem magam, és nem bánom, hogy

ideköltöztem. A vitorlázás egész évben ad feladatot, és
sok időmet leköti. Néhány vitorlástársammal 2012-ben
létrehoztuk a Vitorlás Sportért Egyesületet, ami nagyon
szépen fejlődik. Rendezvényeket szervezünk tavasztól
őszig. A vitorlásversenyeket Balatonfüreden bonyolítjuk.
Komoly szervezést és nagy felelősséget jelent a gyermektáborok lebonyolítása Az idén Balatonkenesén rendeztük,
de a korábbi években Balatonfüreden volt. A táborban
8-10 éves kortól lehet jelentkezni, az úszni tudásról papírt
kérünk, amiről bizonyságot szerzünk. Sajnos volt rá példa, hogy a gyakorlatban nem tudott úszni a jelentkező, és
haza kellett küldenünk. Szeretnénk „megfertőzni” a gyerekeket a Balaton, a sport és a víz szeretetével, valamint a
szabadidő hasznos és egészséges eltöltésével. Szerencsére
egyre több szülő és fiatal ismeri fel e lehetőséget. Tavas�szal és ősszel egy-egy hét túravitorlázást szervezünk, ahol
a frissen belépett tagjainknak kötelező a részvétel! Akkor
szállhatnak az újoncok a hajóba, ha az elméleti vizsgát letették. Néhány nap alatt az ifjoncok megismerik a hajót,
megtanulják a vitorlázás fortélyait, megtanulnak kikötni.
Tapasztalatot szereznek, és nem utolsó sorban megismerik a balatoni kikötőket, ahová a hajóinknak engedélye
van az „ingyenes” belépésre. Az északi oldalon elindulunk: Tihany, Révfülöp, Keszthely, Fonyód, Balatonboglár,
Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonföldvár, Siófok és onnan vissza Balatonfüredre. Ez mindenkinek nagy élmény!
– Azt is megtanulják, hogy mi a teendő, ha jön a vihar?
– Természetesen vannak viharok, amelyekre fel kell
készülni. A vizsgán a hajózási szabályzat és a vitorláselmélet mellett a meteorológiába is betekintést nyernek a
hajósok. Akik „régi” vitorlások, tudják az éghajlati viszonyokról, hogy 5-10 perc múlva vihar lesz, amelynek megvannak a fokozatai. Az első teendő, hogy a vitorlákat „lerongyolják”, és mindenki a fedélzeten a helyére menjen.
Ezek a hajók biztonságosak, de mindig nagy felelősséggel
és alázattal kell lenni a Balaton vizén.

– Versenyeken szoktál indulni?
– Természetesen, ha tehetem, én is vitorlázom. Korábban versenyeztem, főleg „nagy” hajókkal. A Dolfin 26 és
28 lábas hajóink vannak, amelyek igen megbízható stabil
hajók, bírják a balatoni viharokat. Ma már inkább az oktatással foglalkozom.
Ha az elmondottak mellet marad időm, egy kicsit dolgozom, és a munkavédelemmel foglalkozom. Ha még
mindig marad időm, akkor szívesen kirándulok, kerékpározom. Csodálatos a Balaton-felvidék, mindig tud újat
mutatni!
Óriási dolognak tartom, hogy az erőmű dolgozóinak
ilyen lehetőség van biztosítva! Gyönyörű környezetben,
nagyon jó hajóparkkal és anyagilag is elérhető módon biztosítják a vitorlázást. Én egy életre elköteleztem magam
vele, és próbálom az utánunk jövő nemzedékeket is ebbe
az irányba terelni.
Nem korfüggő a Balaton, a víz, a természet szeretete.
Arra bíztatnék mindenkit – a saját korosztályomat is –,
hogy próbálja hasznosan és egészségesen eltölteni szabadidejét. Higgyétek el, megéri!

Vadai Zsuzsa

Balatonfüredi emlék újévi jókívánsággal
Orrom még őrzi a szaunában kapott mentol illatát. Bőröm a frissítő merülés után határozottan melegnek érzi az uszoda máskor hideg vizét. Most nem kapkodom a levegőt, hanem kényelmesen ráfekszem a vízre, és lassan tempózok a Balatonra néző üvegfal felé. A masszázsmedence felől érkező halk csobogás fülemben távoli dobszóként festi alá a relaxációs zenét.
Átengedem magamat a lüktetésének, amely teljesen ellazít. Biztonságban, kényelemben
úszok, és szívemből, szüret idején a szőlőskertekre zúduló seregélyrajokként árad szét a boldogsághormonok sokasága. Most másként, a megszokottól sokkal rózsaszínűbb szemüvegen
át látom a világot. A fák máskor komor, csupasz ágai most a decemberi napfényben fürödve szinte magukhoz ölelik a csodásan kéklő eget. Sőt, nemcsak ölelik, de még ringatják is a
lassú tempózásom ütemében. Érzékeim kiélesednek, már nem is úszok, hanem repülök, és a
betlehemi csillag ösvényén haladva, a pásztorokkal és a három királyokkal együtt most én is
szeretettel ölelem magamhoz a földi világot. Még az idő is kikapcsolódik az életemből, és a
gravitációmentes létezés illúziója annyira elandalít, hogy meglepődök, amikor kezem hozzáér
a medence falához. A rideg, durva anyag visszatérít a bőrömbe, leállok egy pillanatra, majd
visszaindulok. Különleges hangulatomat azonban csakhamar visszakapom, és pár tempó után
már a szemközti falra csodálkozok. Rajta ugyanis a megszokott, az ezerszerre látott dombormű
egyszerre megelevenedik. A nyugati látóhatár
felé közeledő Nap által fényárba borított falon
az odaszobrászolt Nap képmása hunyorogni
kezd, és egy hatalmas napfolt is kirajzolódik
rajta. Még a vízhullámokat is megmozgatják
2015. december
a fal síkjával majdnem párhuzamosan beeső
fénysugarak fény-árnyék kompozíciói. Varázs– 30 éves –
latos a lassan lenyugvó Nap fényében pompáTóth András
ÜVIG ÜVFO RO
Pántya János
KAIG SZFO ÉSZO
zó fal, varázslatos maga az egész heti sűrű köd
Porga István
KAIG SZFO ÉSZO
után ragyogóan tündöklő Nap, és én nagyon
Pataki Gábor
BIG SKVFO DO
jól érzem magamat, boldog vagyok, hiszen
Pelcz Istvánné
HUIG HUFO MSZO
itt, Balatonfüreden, a Paksi Atomerőmű Rek
Kissné Farsang Erika reációs Központjában bensőséges és családias környezetben ünnepelhetem a karácsonyt.

Törzsgárdatagsági
elismerések

Az úszómedence mellé telepített napozóágyakon csupa ismerős pihen. Vannak közöttük,
akik olvasnak, vannak, akik éppen indulnak vagy érkeznek, sőt néhányan még el is aludtak
az üvegfalon átsütő napsugarak kényeztetésében. Itt, a jól ismert környezetben bizony ellenállás nélkül fogadom magamba a csodát, hiszen én itt is otthon vagyok. Itt is otthon érzem
magamat, és a sokadszorra látogatott épületet így átalakítva, felújítva is közeli ismerősnek
érzem. Nem csoda, hiszen már a születése előtt megismerkedtem vele. Még a tervezőasztalon megcsodálhattam a tortaszeletet utánozó szobáit. Meglátogathattam a születése után
is, amikor még Fűzfőre kellett átautóznunk, ha uszodába is szerettünk volna úszni. Nyomon
követhettem gyarapodását, felnőtté válását, amikor a szakmai konferenciák, továbbképzések
legkedveltebb helyszínévé vált, amikor már megkapta társát is, a kikötőt, sőt többször lehettem benne a legszebb férfikorában, és megtapasztalhattam a szakemberek által irányított
relaxációs gyakorlatait. Megszerettem, és már nagyon vártam az újjászületése utáni első találkozónkat. Távoli látványa mégis meghökkentett, hiszen a régi világos színek helyett most
egy komorabb szürke ruhát öltött magára, de rögtön meg is nyugodtam, mert rájöttem, hogy
velem együtt bizony ő is öregszik, és újjászületés ide vagy oda, ugye már neki is adnia kell a
korára. A kényeztetéseit megtapasztalva pedig végleg megnyugodtam, hiszen nem változott
ő egy szemernyit sem, vendégeit most is a régóta megszokott magas színvonalon szolgálja ki.
A vendégei között pedig szép számmal akadnak nyugdíjasok, a Paksi Atomerőmű nyugdíjasai.
Bizony az erőmű rekreációs központjában nyugdíjasok is rehabilitálódhatnak.
Most, emlékeim rögzítése során gondolkodtam el azon, hogy vajon létezik-e még kis hazánkban olyan vállalat, vállalkozás, amely ennyi figyelmet fordít a nyugdíjasaira. Úgy vélem,
még ha igen, akkor is csak néhány lehet. Így nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy
nyugdíjasként is szinte nap mint nap megtapasztalhatom az atomerőmű gondoskodását és
beletartozhatok a nagy családjába. Tudom, hogy mi emberek nem vagyunk egyformák, min
degyikünk egy önálló világ, mégis hiszem, az atomerőmű sok nyugdíjasa velem együtt büszke
arra, hogy ennél a vállalatnál dolgozhatott. Büszke arra, hogy az atomerőmű nyugdíjasa lehet.
Éppen ezért gondolom úgy, hogy most, a 2016. év kezdetén, a nevükben is kívánhatok biztonságban és munkasikerekben gazdag új esztendőt vállalatunk minden dolgozójának, valamint
gyarapodást és teljesítményben bővelkedő éveket magának a vállalatnak.

Dr. Józsa István
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Munkatársaink szabadidőben
A gyerek megérzi a babából áradó szeretetet – Ferencz Bernadette
„Szerencsés embernek mondhatom magam, mert a családom is támogat a babázásomban. A legkomolyabb kritikusaim a gyermekek őszinteségével megáldott kisfiam és az édesapám, valamint a férjem, aki sajnos a munkája miatt csak hétvégén lehet velünk. Örül, hogy olyan szórakozást találtam, ami leköt
és örömet okoz.”

– Mióta „babázgatsz”? Hogyan határoztad el, hogy babákat fogsz készíteni?
– Kislányként az apai nagyszüleimnél nyaralva szívtam magamba a szövet, a cérna és a varrógépolaj szagát,
szeretetét. Ott lestem el a szabás-varrás apró csínját-bínját. Már gyerekként
is mindig alkottam valamit, ezért senkit nem lepett meg a környezetemben,
amikor ez év áprilisában kitaláltam,
hogy megtanulok babát varrni. Részt
vettem egy 2 napos tanfolyamon, Budapesten, ahol a babakészítés alapjait
sajátítottam el. Akkor és ott készült el
az első baba, amit a kisfiamnak szántam. Olyat akartam készíteni neki, ami
hasonlatos hozzá. Olyat, amelyiken ránézve látod a zsiványságot, a csibészséget. Egy igazi Giuseppét! (Balázsnak
ugyanis ez a családban a beceneve.)
A hosszúra nyúlt hétvége minden fáradtságát felejtette velem az a pillanat,
amikor a kisfiam az elkészült babát
boldogságtól csillogó szemekkel a kezébe vette, és a kocsi hátsó ablakánál

mutogatta a budapesti dugóban a mögöttünk jövő autók utasainak! Azt hiszem akkor ért meg bennem igazán az
elhatározás, hogy a nem létező szabadidőmben babákat készítsek.
– Nagyon különlegesek ezek a babák, és elég egyediek. Mi a titkuk? Milyen technikával készültek?
– Waldorf-jellegű, kedves arcú,
mosolygós és „gyerekbiztos” babákat készítek. Igyekszem természetes,
új és újrahasznosított anyagokat egyaránt felhasználni. Mind ugyanazzal
a technikával készül, de mind más
egyéniség. Van, aki egy fotót ad arról
a kislányról, kisfiúról, akinek a babát
szánja. Én megpróbálok ráhangolódni
és ráérezni, hogy milyen baba tetszhetne neki. A gyerekek megérzik a babából áradó szeretetet, azt, hogy nem
sorozatgyártásban készült, hanem személyre szabott, hogy egyedi.
Először fejben tervezem meg, hogy
mit is szeretnék. Amíg nem áll ös�sze egy baba, addig hozzá sem kezdek.
Aztán jön a monoton része a készítésnek, amikor előrajzolom a formát,
összevarrom, kifordítom, kitömöm és
megcsinálom a testet. Utána jön a jó,
az izgalmas rész, amikor személyiséget
adok neki. Megvarrom a szemét, száját, elkészítem a haját és felöltöztetem.
Ezt nagyon szeretem, mert a kreativitásomat itt tudom igazán kiélni. És
hogy mitől lesznek egyediek? A szeretettől, amivel készülnek. Azt mondják, hogy a babáknak két lelkük van.
Az egyiket a készítőjük leheli beléjük,
a másikat az, aki játszik velük, aki szereti és megbecsüli őket.
– Különleges „kapcsolatban” vagy a
babáiddal. Mesélnél róla?
– A babák először nekem okoznak
örömöt. De ugyan ilyen jó dolog látni,

hogy egy ilyen „kis apróság” mekkora örömöt tud adni a gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt. Kapok vissza
időnként fényképet: az egyiken egy
30 éves fiatalember a babával, fülig
érő szájjal mosolyog, a másikon egy 4
éves kislány könnybe lábadt szemmel
szorongatja a babáját, de kaptam már
olyat is, amelyiken a kisfiam barátja
két kezébe szorongatva alszik a babájával. Ezek azok a pillanatok, amiért érdemes „csinálni” őket! Ez tölt fel energiával, hogy az álmatlan éjszakáimon
újabb apróságok szülessenek. És alkotni csak szívvel, szeretettel lehet.
– Melyik a kedvenc babád? Hány
baba készült eddig?
– A kedvenc mindig az, amelyiket
éppen készítem. Persze a legkedvesebb
a kisfiamé, amelyik ott ül az ágyunk
közepén a már nagykorú, szintén általam készített Bendegúz névre hallgató,
jó néhány szépészeti operáción átesett
macival. Egyedül ez a baba maradt otthon, a többiek mind új baráthoz kerültek. Édesanyámnak is készítettem
egyet. Ő a „lila ruhás hölgy”, aki a fő
helyről, a nagyfotel közepéről szemléli
a család mindennapjait.
– A környezeted, kollégák hogyan
fogadják el a különleges hobbid?
– Amikor először elmeséltem, hogy
„babavarrni” tanulok, szerintem mindenki egy múló szeszélynek gondolta.
De amikor megmutattam, és kézbe
vették a babáimat, mindenkinek mosolyra húzódott a szája. Sok kolléganőm van, és mindegyikőjüknek volt
gyerekkorában valamilyen babája és
azokhoz kapcsolódó története. Vicces
volt hallgatni ezeket a babás emlékeket, meséket, amelyek előtörtek belőlük a babák hatására. Támogatnak a
hobbimban, szeretik a babáimat. És izgatottan várják, hogy mikor „születik
meg” egy újabb alkotás.

– Tervek, célok, ötletek a babákkal
kapcsolatban?
– Röviden válaszolva: babázni,
amíg lehet, amíg szeretetet, egy kis
mosolyt tudok velük adni és kapni.
Minden baba „megszületése” után (de
már közben is) jönnek az új és újabb
ötletek a következőhöz. Szeretném,
ha az ötleteim sose fogynának el, és
az egészségem is sokáig megengedné,
hogy örömet szerezzek másoknak is
ezekkel a „rongybabákkal”.
OrbánO

Névjegy
Születési ideje: 1975. 11. 21.
Tanulmányok:
BME – vegyészmérnök
Példaképe: Albert Einstein
Kedvenc magazinja, könyve vagy
filmje: A Gyűrűk Ura, Hunyadi
Kedvenc étele: Édesapja főztje
Hobbi: babázás, kézimunkázás
Családi állapota: házas

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Fotók: Orbán Ottilia

Kozma Sándor (1945–2015)
2015. november 21-én, életének 71. évében elhunyt Kozma
Sándor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1945. április 4-én született Nagydorogon. 1983. március 3-án vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001. október 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig a Karbantartási Főosztály
Villamos Karbantartó Osztályán villamoskészülék-szerelő
munkakörben dolgozott.
Temetése 2015. december 4-én, Pakson, a Kálvária temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
Ledneczki Áron a nevem. 2015. október
4-én 20:30 perckor születtem Szekszárdon, 3420 grammal és 57 centiméterrel.
Első gyermek vagyok a családban, mindenki nagyon várta már az érkezésemet.
Nagyon szeretek sétálni és autózni és
persze nagyokat enni. Apa a Reaktor és
Készülék Karbantartó Osztályon dolgozik mint nukleáris karbantartó lakatos.
Édesanya születésemig az Elektro Metal
Kft.-nél dolgozott, most jelenleg otthon
van velem.
A nevem Sitkei Léna, és Szekszárdon születtem 2015. október 4-én. Születésemkor
súlyom 2820 gramm, hosszúságom pedig
49 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a családba. Sokat vagyok ébren,
és nagyon szeretek mosolyogni. Szeretem
a pocakomat. Imádom a csörgő, zenélő
tárgyakat, amik felkeltik a figyelmemet.
Apukám, Sitkei József, a Reaktor Osztályon primer köri főgépészként dolgozik.
Anyukám, Sitkei-Schmidt Ivett, születésemig TB-ügyintézőként dolgozott.
Szabó Annának hívnak. Szekszárdon születtem október 5-én, 16 óra 17 perckor.
Súlyom születésemkor 3700 gramm, hos�szúságom 55 centiméter volt. Második
gyermek vagyok a családban. A nyolcéves
nővérem, Zsófi már nagyon várta érkezésemet, folyamatosan dajkálna, ha szüleim
engednék. Nyugodt, jó kisbaba vagyok.
Sokat sétálunk a friss levegőn.
Apuka, Szabó Tamás, az Atomix Kft.-nél
vagyonőr. Anyuka, Szabó Eszter, a Pénzügyi és Számviteli Osztályon gazdasági
elemzőként dolgozott.
Nevem Frigyer Hunor. Kecskeméten születtem 2015. október
17-én, 16 óra 6 perckor. Első gyerekként kicsit korábban érkeztem,
2900 grammal és 49 centiméterrel. Jó kisbaba vagyok. Sokat
mosolygok, és ezzel mindenkit
elbűvölök. Sokat alszom, de már
kezdek egyre éberebb lenni és érdeklődni a világ iránt. Minden érdekes számomra, hisz minden új
még nekem. Anyukámat Szúrócki
Krisztinának hívják, és születésem előtt nővérként dolgozott. Apukám, Frigyer
Tamás, az Üzemviteli Igazgatóság Külső Technológiai Osztályán dolgozik gépész-operátor beosztásban a D műszakot erősítve.
Viktor Sárának hívnak. Budapesten születtem 2015. október 21-én a Péterfy Sándor utcai kórházban, 3350 grammal és 51
centiméterrel. Érkezésemet Anyán és Apán
kívül Gréta nővérem is nagyon várta, akivel – mint két tojás – hasonlítunk egymásra. Nagyon jókedvű és jó étvágyú kisbaba
vagyok, és imádom az esti fürdőzéseket.
Apukám átrakógép-operátorként dolgozik
a Nukleáris Fűtőanyag Üzemben. Gréta nővérem már óvodába jár, anyukám, aki korábban ékszerészként dolgozott, jelenleg
itthon van velem.

A nevem Biczó Norbert. 2015.
szeptember 27-én születtem
Dunaújvárosban. Születésemkor 4000 grammos és 56 centiméteres nagyfiú voltam. Második gyermekként érkeztem
a családba a kétéves nővérem
mellé, aki már nagyon várta,
hogy megszülessek. Nagyon
szeretem a pocakom, szeretek
enni és a friss levegőn nagyokat sétálni. Napközben igénylem, hogy a család foglalkozzon, játsszon
velem, ezért egész éjjel hagyom őket pihenni. Édesapám, Biczó Norbert,
aki primer köri főgépészként dolgozik a Reaktor Osztályon. Édesanyám,
Biczóné Gócza Andrea, gyógytornász, aki apával együtt lesi minden kívánságunkat.
A nevem Füredi Benett. 2015.
október 3-án születtem Szekszárdon. Születéskori súlyom
3420 gramm, hosszúságom 54
centiméter volt. Szüleim már
nagyon várták érkezésemet, én
vagyok a család szemefénye.
Mosolyommal, huncut szemeimmel, egyre választékosabb
gügyögésemmel már most
mindenkit leveszek a lábáról.
Jó az étvágyam, így szépen fejlődöm. Teli hassal pedig nagyokat alszom.
Édesapám, Füredi Zoltán, a Minőségirányítási és Működésfejlesztési
Osztályon csoportvezető. Édesanyám Füredi-Pető Renáta, a Munka- és
Személyügyi Osztályon humánpolitikai munkatársként dolgozott születésemig.
Mácsai Csongornak hívnak.
Budapesten születettem 2015.
október 3-án 3380 grammal és
54 centiméter hosszúsággal.
Első gyermek vagyok a családban. Szüleim szerint jó kisbaba vagyok, szeretek mosolyt
csalni az arcukra grimaszokkal
és gőgicséléssel. Szeretem, ha
megnevettetnek, imádok pancsolni, a friss levegőn aludni, és
szeretem, ha anyukám megtömi a pocakomat. Apukám Mácsai Zoltán, vezető mérnök a Rendszertechnikai Osztályon, anyukám Mácsainé Horváth Ilka gyógytornász.
Hus Csepke Violának hívnak. 2015.
október 27-én, 13:40 perckor láttam
meg a napvilágot Kalocsán, a Szent
Kereszt Kórházban. Születéskori súlyom 3950 gramm, hosszúságom 53
centiméter volt. Harmadik kislányként
érkeztem a családba, két nővérem
van, Laura és Olgi.
Nagyon jó, nyugodt baba vagyok, ha
ébren vagyok, sokat nézelődöm. Kedvenc tartózkodási helyeim anya vagy
apa karja, illetve az alvóshintám. Ha
eljön a kajaidő, azt nagyon pontosan
jelzem. Ha nem kapok azonnal enni,
azt nagyon nehezményezem. A nővéreim természetesen folyamatosan kényeztetnek. Apukámat Hus Lászlónak hívják, és művezető a Reaktor Osztály, 1-2. blokkján. Anyukám, Hus
Lászlóné Gunyics Dóra, óvónő a Hartai óvodában, most éppen gyesen
van velünk.
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