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Éltető folyónk
Amikor fél évszázaddal ezelőtt felmerült az elképzelés, hogy Magyarország saját energiaigényének hos�szú távú biztosítása érdekében atomerőművet épít,
mindössze egy dolog volt biztos: hogy az új üzemet a
Duna partjára építik majd.
Hosszú története és számos oka van annak, hogy a
végső választás végül Paksra esett, de elmondhatjuk,
hogy éltető folyónk ismét új mederbe terelte ennek a
kis községnek és a környék valamennyi településének
a sorsát. A korábbi évtizedekben az itt élők főként a
kereskedelem és a halászat révén kötődtek a folyóhoz.
Az atomerőmű építésével, az azt kísérő robbanásszerű fejlődéssel ezek hagyományai eltűntek, és a Duna
a körülötte élők számára az lett, aminek ma is ismer-

jük – megóvandó természeti kincsünk, amely generációk számára biztosít kikapcsolódást, feltöltődést.
A folyó vizét az atomerőmű fogja munkára, a
műszaki rendszer esszenciális eleme a Duna, az
erőmű hűtőrendszerének működése elképzelhetetlen lenne nélküle. Hangsúlyoznunk kell azonban,
hogy a Paksi Atomerőmű mindezt felelősséggel teszi, olyan módon, ami kölcsönös előnnyel jár mind
a természeti környezet, mind pedig az ország lakossága számára. Előbbit az itteni természetvédelmi
területek különleges gazdagsága igazolja, amelynek
láttán nem véletlenül állapította meg dr. Kalotás
Zsolt természetfotós, a Dunaszentgyörgyi-láperdő
és a környék természeti kincseinek avatott ismerő-

je, hogy „érzékeny ökológiai rendszere az erőműből
származó víz nélkül egészen biztosan kedvezőtlen
irányba változna”.
Az Atomerőmű újság júliusi számában azt járjuk
körül, milyen szerepet játszik életünkben – az erőműében, a környéken élő emberekében – a Duna.
Bemutatjuk, hogy változásai hogyan hatnak az
atomerőmű működésére, hogyan fejlődött Paks az
éltető folyója révén, és milyen az élet a Dunán. Ha
pedig kedvet kapnak, sétáljanak le bátran a folyóhoz úgy, mint tettük gyerekkorunkban, és csodálják
meg ismét fenséges, tiszteletre méltó szépségét!

Dr. Kovács Antal

kommunikációs igazgató

Erőmű a Duna partján

Élet a Dunán

Fotó: Vincze Bálint

– Igaz ez, hogy a Duna túlpartjáról is jártál már dolgozni
nyáron?
– Egy kicsit messzebbről kezdem. Tősgyökeres paksi vagyok a feleségemmel, Emivel együtt. Gyerekkoromban még
sokkal közelebb volt a Duna a városhoz, vagy inkább úgy
mondom, hogy nem vágta el ennyire a vasúti töltés a várost
a Dunától. A töltés helyén füves részek, alatta homokos öblök
is akadtak. Már akkor sokat jártam a Dunára, gyerekkoromból való a szeretete. Aztán amikor családot alapítottam, és a
gyerekek már nagyobbak lettek, minden nyáron jártunk túrázni a Dunán és kempingezni a túlpartra. Igen, ekkoriban
előfordult néhányszor, hogy kenuval jöttem át reggel, hogy
munkába menjek.
– Mi is át szoktunk menni egyszer-kétszer nyáron komppal
a strandra, főleg, ha alacsony a vízállás, mert akkor nagyon
jókat lehet barangolni a túlparton, finom langyos lesz a sekély
víz. Egyszer szépen bandukoltunk lefelé a parton, és elmentünk
néhány sátorozó mellett. Akkor lepődtem meg, amikor előkerült
a motoros fűrész, és azzal vágták a fát, gondolom az esti tűzrakáshoz, vagy éppen hangosan berregett az aggregátor. Ti is így
sátoroztatok?
Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Vincze Bálint

Paks fennmaradásában a Római Birodalomtól kezdve
nagyszerű fekvése is jelentős szerepet játszott. A Duna
meghatározó jelentőségű a város múltjában és jelenében is. Az atomerőmű építése sem valósult volna meg itt
a Duna nélkül. A folyó sportoláshoz, túrázáshoz is kiváló
lehetőségeket nyújt, de úgy érzem, kevesen élnek ezekkel. Weisz Matyi nem közéjük tartozik, róla azt hallottam,
hogy nyáron néhányszor hetekre kiköltözött a családjával
a Duna túlpartjára, és onnan járt akár dolgozni is.

Az atomerőmű helyének kijelölésénél fontos szempont volt a nagy mennyiségű hűtővízigény
kielégítése, amelyet csak a Dunából lehetett nyerni. A hidegvíz-csatorna a köldökzsinór az
atomerőmű és a Duna között, kiemelése 1975-ben kezdődött. A csatorna mélységét úgy tervezték, hogy a 100 éves átlag vízállás legalacsonyabb szintjétől még mínusz egy méterre
mélyítették. Ez a tervezési szint 1983 novemberéig volt helytálló, amikor is beköszöntött
minden idők legalacsonyabb vízállása. A megfelelő mennyiségű hűtővíz biztosításához
mélyíteni kellett a csatornát, közben nagy teljesítményű szivattyúkat telepítettek a zavartalan üzemelés érdekében.
A tavalyi év alacsony dunai vízállása a Dunát
szerető emberek számára kifejezett öröm volt az
ennek következtében kitisztuló folyóvíz és a vízből előbukkanó sok-sok homokpad miatt, amelyek igazi vízparti hangulatot eredményeztek, s
élményekben gazdag időtöltést biztosítottak.
Gazdag időtöltés volt ez az atomerőmű üzemeltetői számára is, amely az alacsony dunai
vízállás miatti kisebb-nagyobb kihívásokban jelentkezett.
Az atomerőmű végső hőelvonását, azaz normál esetben a villamosenergia-termelés folytonosságának fenntartását, továbbá a tervezett

üzemzavarok esetén a reaktorok végső hűtését
a Duna biztosítja. A folyóból a víz az 1,5 km hos�szúságú hidegvíz-csatornán keresztül jut el a
vízkivételi műig, ahol azok a szivattyúk találhatóak, amelyek a víz kiemelését és továbbítását
biztosítják a technológiai rendszerek felé. Kétfajta szivattyútípus, a nagyobb az MJO-2200 és
a kisebb a BQS-600 látja el ezt a feladatot. Mindkét típus a magyar ipar terméke, a Ganz-gépgyárban tervezték és gyártották őket harmincöt
évvel ezelőtt. Megbízhatóságuk és egyszerűségük a mai korban is példaértékű.

Folytatás a 2. oldalon.
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naszakaszban a vízállás eléri és alulmúlja a 85,00 mBf értéket. Az mBf (méter
Balti-tenger felett) mértékegység a Balti-tengerhez – mint nulla értékhez – viszonyítja a tényleges vízállásokat. A hidegvíz-csatorna öblözetében mért 85,00
mBf vízállás a Paksi vízmérce 0,0 cm-ének
felel meg.
Az alacsonyvizes tartománynak több
fokozata van, amelyek különböző üzemviteli kockázatokkal bírnak. A legfőbb
üzemviteli kockázat a szivattyúkban létrejövő és felerősödő kavitáció jelensége (a szivattyú szívóoldalán a nyomáscsökkenés miatt gőzbuborék keletkezik,
amely a nyomóoldalra érve összeroppan,
és kisméretű lökéshullám alakul ki, amely
károsítja a szivattyút), amely rövid távon
a kavitáció miatti rezgésnövekedés következtében a szivattyúk károsodásához
vagy a vízszállítás megszűnéséhez, hos�szabb távon a szivattyú belső szerkezeti
elemeinek intenzív „kopásához” vezet.
Az alacsonyvizes fokozat elérésekor az
erőmű szakemberei előre meghatározott
tevékenységeket végeznek annak érdekében, hogy a villamosenergia-termelés
folyamatos legyen úgy, hogy a nukleáris biztonság szintje is állandó marad.

„Az, hogy egy érzékeny ökoszisztémával bíró vizes élőhelyre nézve egy
közvetlenül a szomszédságában biztonságosan működő atomerőmű nem
hátrányt jelent, hanem a védett természeti terület szempontjából éppenséggel még kedvező is, azt kevesen
gondolnák. Pedig ez egyértelmű tény.
A Brinyó érzékeny ökológiai rendszere

az erőműből származó víz nélkül egészen biztosan kedvezőtlen irányba változna, és a Dunaszentgyörgyi-láperdő
természeti értékei jóval szerényebbek
lennének!”

Fotó: Dr. Kalotás Zsolt

Az MJO-szivattyúk az ország legnagyobb
szivattyúi, a nyolc szivattyú teljes terhelésen 100-110 m3/másodperc vízmen�nyiséget szállít, ami egy kisebb folyó
vízhozamának felel meg. A Rába közepes
vízhozama Győrnél kb. 30 m3/másodperc. E mellett a BQS-szivattyúk 3-6 m3/
másodperc vízszállítása elhanyagolhatónak tűnik, viszont fontosságukat tekintve
más megítélés alá esnek, mint az MJOszivattyúk által szállított vízmennyiség.
Ennek oka, hogy az MJO-szivattyúk a
villamosenergia-termeléshez szükséges
hűtést, míg a BQS-szivattyúk a reaktorok
üzemzavari hűtését biztosító rendszerek
hűtését látják el. A BQS-szivattyúknak
mindig üzemelniük kell, függetlenül attól, hogy mekkora a vízállás a Dunában.
A tavalyi év vízállását elemezve megállapítható, hogy az az elmúlt évektől
kismértékben eltért ugyan, de nem számít különlegesnek, mert a 2003-as év az
alacsonyvizes napok számosságában felülmúlta a 2015-ös évet, ugyanakkor az
alacsony vizek összmértékét tekintve a
tavalyi év számít az elsőnek.
Alacsony víznek számít, ha a hidegvíz-csatorna öblözetében, azaz az
MJO- és a BQS-szivattyúk előtti csator-

Dr. Kalotás Zsolt: Élet a Brinyón – A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület

Amennyiben a vízállás olyan mértékben
lecsökken, hogy a blokkok villamosenergia-termelése már nem biztosítható, akkor a cél már a blokkok biztonságos lehűtése és hűtve tartása.
Érdekes lehet az a statisztika, amely
az alacsonyvizes napok számát mutatja.
Az alábbi diagramokon az alacsonyvizes
napok számossága és azoknak a mértéke
van feltüntetve 1988–2015 között.
Az „I. fokozat” és a „II. fokozat” mutatja
meg az abban a fokozatban lévő napok
számát, a „Mérték” pedig összesíti a (85,0
mínusz adott napi öblözeti vízállás) különbségeket méter mértékegységben.
A diagramokból kiolvasható, hogy
2003 óta megnőtt az alacsonyvizes napok száma, 2003-2011-2015 években

volt a legtöbb, 2011-ben és 2015-ben a
II. fokozatú napok száma volt a legmagasabb, míg az alacsony vízállások „mértéke” 2003 és 2015-ben volt a legnagyobb.
Jelen statisztika mélyebb elemzésre
nem elegendő, mert a Duna vízjárását
sok tényező befolyásolja, például a dunai csapadékvízgyűjtőre hulló csapadék
mennyiségi és minőségi eloszlása, a vízgyűjtő területről a Dunába jutó víz útja,
a dunai vízerőművek üzemeltetési módszerei, a Duna hordalékszállító képessége
és ezáltal a medermélyülés és sok egyéb
dolog. Amit viszont meg lehet állapítani
az az, hogy az alacsony vízállás következtében előálló üzemviteli kihívásokra
folyamatosan felkészültnek kell lennünk.

Fenyvesi Csaba
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Folytatás az 1. oldalról.

Az eddig elemzett alacsony vízállásokkal szemben a magas vízállások nem okoznak különösebb üzemeltetési problémákat. A magas vízállásokkal szemben alapvetően passzív módszerekkel védekezünk. Ennek első eleme a tervezéskori azon
megfontolás volt, hogy az erőmű terepszintjét a gátkorona magassága fölé helyezték, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy az erőmű terepszintje 97,15
mBf, a gátkorona jellemző magassága 96,3 mBf, míg a tervezéskori mértékadó árvízszint 95,31 mBf volt. Modellekkel igazolt, hogy a magas vízállás még az erőmű
közelében kialakuló esetleges gátszakadások esetén sem okoz elöntést és nem
veszélyezteti az erőmű nukleáris biztonságát. 

A víz ára és mennyisége
A Paksi Atomerőmű nem ingyen és különösen nem korlátlan mennyiségben
használja közös természeti kincsünket, a
Dunát, hanem kizárólag annyit, amen�nyit a környezetvédelmi hatóság enge
délyez, és mindezért ugyanúgy díjat
fizet, mint bárki más, aki az otthonában
megnyit egy csapot. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírja
a törvény hatálya alá eső vízfelhasználók részére a vízkészletjárulék-fizetési
kötelezettséget. A felhasználni kívánt
éves vízkészletet (mennyiséget) vízjogi
engedélyben kell az illetékes hatóságnál lekötni. Ha az engedélyes a vízjogi
engedélyben meghatározott vízmen�nyiséget 10%-nál nagyobb mértékben
túllépi, a teljes többletmennyiség után

meghatározott alapjárulékot köteles
fizetni. A vízjogi engedélyben megjelölt
vízmennyiség 80%-a után akkor is köteles a járulékot megfizetni, ha nem veszi
azt igénybe.
A Paksi Atomerőmű jelenleg érvényes
vízjogi üzemeltetési engedélyében – a
felszíni vízkivétel tekintetében – a lekötött vízmennyiség 2,9 milliárd m3/év.
A Dunából kiemelt és oda visszavezetett
vízmennyiséget mérés alapján határozzák meg. A vízkészlet-használati járulékot a 43/1999. (XII. 26.) KHVM-rendeletben meghatározottak alapján számolják
ki az erőmű szakemberei. Az atomerőmű
a közelmúltban évente 4,7–5,2 milliárd Ft
között fizetett vízkészletjárulékot a felhasznált vízmennyiségtől függően.
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Élet a Dunán
Folytatás az 1. oldalról

– Azt még nem mondtam, hogy mindig kenuval vagy
kajakkal jártunk a Dunán, a motoros járgányok nem
az én világom. A sátorozás során nem az otthoni kényelmet akartuk kiköltöztetni a természetbe. Pont
fordítva, megpróbáltuk a természet adta lehetőségeket kihasználni. Volt nekünk hűtőnk is, de nem
aggregátorral. A homokos fövenybe beástunk, kibéleltük a mélyedést lombos faágakkal, és beletettük
az otthon lefagyasztott nagy üdítős flakonokat, hogy
azok tartsák a hideget. Aztán ha átjött hozzánk valaki vendégségbe, megkértük, hozzon néhány jegesüveg-utánpótlást. A túlparton jó néhány kempingezésre alkalmas helyet alakítottunk ki a barátainkkal,
amiket azóta sokan használnak. Készítettünk néhány
természetbarát bútort is, amiben a gyerekek is szívesen segédkeztek. Nem volt se tévé, se rádió, és persze
mobiltelefon sem. Pedig volt, hogy egy telefon jól jött
volna. Egyszer hatalmas vihar közeledett, óriási szél
tombolt, a családok a túlparton, a kollégámmal meg
jöttünk a munkából. Nem volt választási lehetőségünk, nem tudtuk mi a helyzet a sátornál, mekkora
károkat okozott vagy fog még okozni a vihar, el kellett
indulnunk a túlpartra. Ezt sohasem fogom elfelejteni.
Nagy megkönnyebbülés volt, amikor szerencsésen
átértünk, és mindenki jól volt.
– Milyen túrákat tettetek meg a sátorozásokon kívül?
– Egészen Újvidékig bejártuk a Dunát, sok részén
többször is jártunk, évente egy vagy két hosszabb túrát tettünk meg. Győrtől indulva, a Mosoni-Dunán
keresztül leeveztünk Paksig. Dömöstől, Budapesten
át hazáig. A régi időkben még határvízi engedélyt is
be kellett szerezni, hogy eljussunk Újvidékig vagy
Győrtől Paksig. Volt, hogy zátonyszigeten kempingeztünk.

Amikor gimis voltam, nyáron rengeteget jártunk a
túlpartra strandolni. Akkoriban még egy kisebb komp
járt, viszont a mostaninál sokkal több ember. Emlékszem, nem volt gond, ha lekéstünk egy járatot, mert
szinte folyamatosan ingázott.
Igen, és a túlparton lángossütő és büfé is volt. Ma
már a helyük sincs meg, mert a partnak az a része rég
leomlott.
Aztán volt egy időszak, amikor olyan koszos,
szennyezett volt a Duna, hogy nem volt tanácsos fürdeni benne, de mára ez megváltozott.
A hetvenes években nagyon kátrányos volt a vize.
Az olajfoltok a kilencvenes években eltűntek, mert a

déli háború miatt megritkult a hajóforgalom. A kétezres években sok szennyvíztisztító épült, és megszűntek a szennyvizek miatti gondok. Mostanában
gyönyörű tiszta, lágy a vize, különösen nyugodt,
apadó víznél. Ekkor egyméteres vízben is le lehet
látni az aljára. Szerintem jobb a vize, mint a klóros
strandfürdőknek.
Mi is gondolkodtunk már azon, hogy milyen jó
lenne egy saját csónak. Viszont ha veszel egy csónakot, azt tárolni is kell valahol, és le kell juttatni a Dunára is. Nem kis összegek kerülnek szóba, ha mindezt meg szeretnéd valósítani.
Alapító tagja vagyok a LaDIK egyesületnek (Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület). Az egyesület célja, hogy megpróbálja a Duna
adta vízi lehetőségeket jobban kiaknázni a városban lakók részére. Olyan vízi életet álmodnak, mint
mondjuk Győrben vagy Baján. A buszpályaudvar
közelében épült csónakházat is ők üzemeltetik.
Az egyesület nyújt megoldást azok számára is, akiknek nincsen csónakjuk, de szeretnének időnként a
Dunán evezni. Van két kenujuk, amelyek jelképes ös�szegért bérelhetőek, és a csónakháznál vízre is lehet
tenni azokat.
– Ennek nagyon örülök, ki fogjuk próbálni ezt a lehetőséget. Következő vízitúrátok mikor lesz?
– Felnőttek a gyerekeink, már unokáink vannak, akik kicsik hozzá, még csak négy- és kétévesek.
De néhány év múlva már szóba kerülhet a sátorozás,
egy kicsit később pedig akár a túrázás is. Örülnénk,
ha ők is megszeretnék a Dunát, és nem félnének tőle.
A Duna-part nagy értéke a városnak, a víziturizmust
támogató létesítmények fejlesztésével és számának
növelésével sokkal több paksi tudna élni a folyó nyújtotta lehetőségekkel. 
Susán Janka

Város a Duna mellett
A mai paksi ember számára természetes, hogy a Duna úgymond a város alatt folyik, ám ez nem mindig volt
így. Az élő folyam évszázadokon át önmaga formálta, alakította medrét, majd a XIX. században az ember –az
épített környezet megalkotója – is „besegített” a meder formálásába.
Régen a főmeder a Laki-Duna vonalában haladt, a község mellett csak egy zátonyos mellékága volt. Paks
még 1840-ben is kiesett a hajóforgalomból, és az 1831től indult gőzhajók füstje igencsak távolinak tűnt Paksról nézve.
A nagy változás 1841-ben következett be, amikor
átvágták az úgynevezett madocsai kanyart, és ezzel a
főmeder közelebb került Pakshoz, a település bekapcsolódott a folyami személy- és teherszállításba. A Pest
nevű hajó kötött ki először Pakson 1846. július 22-én.
Ezzel a műszaki megoldással a hajdani Dunakömlődnél
úszkáló hajómalmokat le kellett ereszteni Paks magasságába. A meglévő hajómalmok viszont komoly akadályt jelentettek a hajóforgalomban. Miután a korszerűtlen „malomköves” őrlést felváltotta az acélhengeres
őrlés, folyamatosan állították le a dunai vízimalmokat.
A város az U-alakú kanyarátvágás után sem szabadult meg az árvizek rombolásától. Közismert, hogy
Jámbor Pál, híres paksi költő családi háza a mai Szent
István téren állt, ennek ellenére az árvizek veszélyeztették, és ezt még az 1859-ben írt Pakson című versében is

megörökítette: „Az utcán köt ki már a gőzös, / Hozzánk
dobálva a habot…
A költő által megénekelt helyzetre sok idős paksi lakos emlékezhet, amikor még a volt híres Paksi Konzervgyárat is elöntötte a Duna, nem beszélve az úgynevezett Békaváros utcáiról.
Ezt az áldatlan helyzetet az 1951. december 27-én
átadott 6-os számú főút szüntette meg, amelyet az
árvizek ellen emelt töltés hordoz. Ez a töltés viszont
elvágta a várost a Dunától. Ám ez a töltésépítés nem
hozott érdemleges változást az úgynevezett társadalmi környezetre, amelyre viszont nagy hatással volt az
1969-ben megkezdett vasútépítés, mert ezzel a XX.
század legnagyobb hazai villamosenergia-beruházása
kezdődött. Az atomerőmű Paksra telepítésében viszont
a Dunának volt a legnagyobb szerepe, nagyobb és pozitívabb, mint az elmúlt évszázadok alatt bármikor. Ma
már elmondhatjuk, hogy a hajómalmok lapátjainak
forgatása helyett hűtésre használjuk a Duna vizét. Békésebb, együttműködőbb lett a Dunánk, de veszélyesBeregnyei Miklós
sége megmaradt. 

Fadd-Dombori
A Duna természeti környezetéhez szorosan
hozzátartozik a 11 kilométer hosszú Holt‑
Duna. Fadd-Dombori, ahol az erőmű is népszerű üdülőhelyet tart fenn, a közerkölcsök
iránti aggódásnak köszönheti létét: a hatvanas
években a Domboriban üzemelő KISZ-sátortábort Fadd vezetése nem engedte áttelepülni
a faluba, attól félvén, hogy az ottani fiatalok
rossz hatással lesznek a falubeliekre. Ebből a
sátortáborból alakult ki végül az üdülőtelep a
rákövetkező évtizedekben.
A kilencvenes években a Holt-Duna természetes vízutánpótlásával gondok voltak, ami
nem csupán az üdülőtelep hanyatlását hozta
magával, de a dunaszentgyörgyi lápvilágét is.
A Paksi Atomerőmű és a környékbeli önkormányzatok összefogásával végül mindkettőt
sikerült megmenteni. Az erőmű klímaberendezésének hűtővizét a holtágba vezették, a vízszint emelkedni kezdett, az élővilág megújult,
és a pihenni vágyók is újra birtokba vették a
Holt-Duna partját.




Forrás:
Együtt Domboriért Egyesület
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Duna
Sárkányhajózni szükséges

A megnevezést illetően azonnal útbaigazít
a sárkányfej a hajók elején, és a hátul levő
sárkányfarok (a hajótesten némelykor
még sárkánypikkelyek is vannak). A hajók tíz-, illetve húszszemélyesek, ami az
evezősök száma. Ők kiegészülnek még az
orrban helyet foglaló dobossal és a hátul
álló kormányossal. A csapatok lehetnek
egyneműek (csak férfiak vagy csak nők),
de a leggyakoribb a vegyes felállás, amikor férfiak és nők együtt lapátolnak.
Az evezősök párosával ülnek, az egyik
jobb, a másik bal oldalon evez. Mivel a
hely sem oldalra, sem pedig előre és hátra
nem túl nagy, mindenkinek alkalmazkodnia kell a közvetlen szomszédaihoz, azaz
meg kell találnia velük a mozgásbeli összhangot. Ehhez jön még a ritmus, amit a
dobos, illetve a vezérevezősök diktálnak, s
amit szintén mindenkinek át kell vennie.
Ilyen módon az egész hajó mintegy organikus együttműködést valósít meg, avagy
fordítva: akár egyvalaki is képes az egész
csapat teljesítményét lerontani, ha felborítja ezt az összetett harmóniát.
Pakson az ASE kajak-kenu szakosztálya adott otthont a sárkányhajózásnak,
amikor 2010-ben önálló szakágként felvette a profiljába. Bedecs Ferenc vezetőedző elmondta, hogy a fentebb sorolt

Fotó: Orbán Ottilia

– vonatkoztathatnánk a régi latin mondást (Navigare necesse est) az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendő vízi sportra. A sárkányhajózás
nemcsak kiváló szabadidős tevékenységet, szép természeti környezetet, testmozgást, edzettséget és egészséget jelent, hanem remek csapatépítő tréning is egyben. Nem csoda hát, hogy ez a távol-keleti eredetű sportág a nyugati civilizációt is meghódította, és – egyebek mellett – az Atomerőmű Sportegyesület csónakházában is szép számú művelőre talált.

előnyök mellett különösen a csapatépítő
sajátossága miatt nyerte el az atomerőmű vezetőinek, illetve munkatársainak
tetszését és támogatását. A hozzá visszajutott információk szerint a csapaépítés
nemcsak a hajóban szükséges harmónia
révén valósul meg, hanem az itt kötődő
ismeretségek, barátságok által is, amelyek
nyomán az erőműben gördülékenyebbé
válik a szakmai együttműködés és kommunikáció, főleg azok között, akik bent
nem közvetlen munkatársak. Az elmúlt
évek során számos csapat verbuválódott
már az atomerőmű, illetve az MVM Csoport és a Paks II. dolgozóiból, sőt nem kevesen csatlakoztak hozzájuk olyan paksi
lakosok közül is, akiknek nincs erőműves
kötődésük.

Az evezések megszervezéséért és végrehajtásáért Kirschner Zoltán szakágvezető a felelős. Mindenkit bátorít, hogy
próbálja ki ezt a lehetőséget, hiszen csak
nyerhet vele, a szakosztály által biztosított
feltételek pedig további csapatok fogadását is lehetővé teszik. Az idény májustól
szeptember közepéig tart, de az igazán
elszántak akár már márciustól evezhetnek, sőt „szárazföldi” illetve tanmedencés edzések télen is végezhetők. A jó idő
beköszöntével egy hajót folyamatosan a
stéghez kikötve tárolnak, tehát ekkor még
a lecipeléssel sem kell bajlódni. Mivel az
egyik legfőbb nehézség, hogy egy-egy
evezéshez összegyűljön a kellő létszámú
csapat, célszerű lenne egy olyan online
felületet létrehozni, amelyen mindenki


feliratkozhat a neki megfelelő időpontra,
így mindig látható lenne, hogy összeállt-e
a legénység (és leányság). Az ASE honlapja esetleg megfelelne erre a célra.
A rendszeres edzések mellett természetesen mód van alkalmi evezésekre is.
Az iskolai osztálykirándulások programját például egyre gyakrabban színesítik
egy kis sárkányhajózással a paksi Dunán.
(Nem akadály, ha valaki nem rendelkezik
vízbiztonsággal: a hajó rendkívül stabil,
s mentőmellényt öltve senkinek sem kell
kimaradnia a vízi kalandból.) Az erőmű
szakmai szervezetei is élnek az alkalmi
evezés lehetőségével. Legutóbb például a
Vegyészeti Főosztály dolgozói szálltak vízre (lásd a képen), akik közül sokan ekkor
ültek először sárkányhajóban, ám ennek
nyomán hagyományt szeretnének teremteni közös lapátolásukból.
Az élmények i-jére a versenyzés teszi
fel a pontot. A csapatok három szinten
is megmérethetik magukat. Így a már
hagyományossá vált, az igazgatóságok
közötti, valamint az iparági sárkányhajóversenyeken, a legfelkészültebbek pedig a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megrendezett nemzeti versenysorozaton is
rajthoz állhatnak.

Prancz Zoltán

Múzeum
„Maradnék még két hetet”
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) immár harmadik éve rendezi meg nyári jutalomtáborát, amelybe a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás településeinek iskoláiból érkeznek jellemzően hetedik osztályt végzett diákok. A 2016-os azonban más volt, mint a korábbiak, mégpedig azért, mert az időjárás
idén fogadta a leginkább kegyeibe a résztvevőket. Csapadékmentes szép (pénteken már nagyon szép…) nyári
időben telt az egyhetes tábor, minden tervezett szabadtéri programot sikerült megtartani. A tapasztalt kollektíva pedig nem dolgozott hiába, amint az három kalocsai fiatal véleményéből is kitűnik.
Bán Bence közülük az egyetlen, aki nem szokott
táborozni, a vakációkat családi körben, otthon tölti. Neki
tehát minden új volt, az ötnapos távollét éppúgy, mint a
Balaton. Nem volt még a magyar tengernél, nagyon örült
neki, hogy idén eljuthatott oda. Sok információhoz jutott
az atomerőművel kapcsolatosan, hasznosnak tartja, hogy
ennyi új ismeretet nyújtott számára az erőműves tábor.
Talán az étkezések lehettek volna változatosabbak, a
csütörtöki szalonnasütés viszont nagyon elnyerte a tetszését.
Csatlakozott hozzá Bolvári Anna is, akiről elmondható,
hogy táborozni nem, táboroztatni viszont gyakran szokott. Az íjász- és lovastáborokban egyaránt segédkező
diáklány csütörtökön egyik társa jóvoltából a Dunában
is megmártózott. Mint mondta, mókás pillanatokban a
bringázások idején sem szenvedtek hiányt, a leginkább
az vidította a társaságot, amikor a táborszervezők kétke-

rekűi mondták fel a szolgálatot. Ő, ha tehetné, maradna
még két hetet. Imádta, hogy sok helyen jártak, a programok száma éppen megfelelő volt, se többet, se kevesebbet nem tenne bele a hétbe. Kiemelte, hogy néhány óra
alatt összejött a társaság, nagyon jó volt a légkör, amihez
a vendéglátók is nagyban hozzájárultak. Akárcsak Bence,
még ő sem volt állatkertben, Magyarországon legalábbis
nem, ezért is várta nagy kíváncsisággal a keddet, amikor
a veszprémi állatkertbe is ellátogatott a csapat.
Barna Martin Gábor szintén gyakran megfordul táborokban, ám ő a táborlakók oldalán, így jelentős összehasonlítási alapja van. Ezt a mostani AEM-es egy hetet
különlegesnek tartja sok és élvezetes programjával,
remek társaságával, igazán jól érezte magát. Neki is nagyon tetszett a balatoni nap, a veszprémi állatkert pedig
számára is vadonatúj élményt jelentett. Hármójuk közül
egyedüliként ő idén járta a nyolcadik osztályt, szeptem-

bertől ugyanott lakik majd hétköznapokon, mint a múzeumi tábor idején, az Energetikai Szakközépiskola kollégiumában. Felmérhette tehát a terepet, hogy aztán az
ESZI legrégebbi ágazatán, a villamos ipar és elektronika
szakon folytassa tanulmányait, ott, ahol már a suli 1986os indulása óta folyik képzés.
Jól sikerült tehát ez az öt nap, amellyel lezárult az AEM
2015/2016-os múzeumpedagógiai programsorozata.
Folytatása következik a következő tanévben.

Vöröss Endre
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Újra járnak a teherautók
a paksi terepasztalon
Digitalizált világunkban az ember mindennek örül, ami visszaidézi a régebbi
korokat. Ha közben azért még információkhoz is jut, az külön haszon.
Ilyen meggondolások is közrejátszottak abban, hogy a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) felújíttatta paksi látogatóközpontjának terepasztalát.
Az atomtörvényben előírt tájékoztatási
feladatát a társaság mindig is az egyik
legfontosabbnak tartotta. A sajtótájékoztatók, hírlevelek, szakmai kiadványok,
ismeretterjesztő előadások ugyanazt a
célt szolgálják, hogy Magyarország közvéleménye a lehető legtöbbet tudjon

A Paksra érkező csoportokat a kommunikációs osztály munkatársai kísérik körbe a látogatótérben, és a tablók
segítségével mutatják be a radioaktív
hulladék kezelésének alapismereteit,
illetve a telephelyeken – a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójában, a
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tárolóban, a bátaapáti

Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban
és a Nyugat-Mecsekben – folyó munkálatokat. A tablók 2002 óta folyamatosan cserélődtek, hogy mindig naprakész
információkkal szolgáljanak az ide látogatóknak. A bemutató ékessége, a vendégek kedvence egyértelműen a terepasztal

Az MVM külképviseleti irodát
nyitott Brüsszelben
Az MVM Csoport minden eddiginél komolyabb nemzetközi szerepvállalása
érdekében külképviseleti irodát nyitott Brüsszelben. A társaságcsoport új stratégiája értelmében sokkal aktívabb kíván lenni a közép-kelet-európai régióban,
az európai uniós és egyes távolabbi piacokon, és be kíván kapcsolódni az uniós
politikai-szabályozási folyamatokba is.
Az MVM Csoport külképviseleti irodája Brüsszel EU-negyedében kapott
helyet. Az iroda révén a cégcsoport számára lehetőség nyílik az Európai Unió
döntéshozóival, illetve a városban jelen lévő több mint száz energetikai nagyvállalat képviselőivel való személyes kapcsolat kialakítására, a brüsszeli döntéshozatali és szabályozási folyamatok első kézből való figyelemmel kísérésére. Ezáltal
a vállalatcsoport közvetlen forrásból kaphat a közép- és hosszú távú stratégiai
döntések meghozatalához szükséges információkat. A brüsszeli jelenlét emellett új üzleti lehetőségeket fog hozni a cégcsoport számára.
MVM

I. TEIT Családi Sportnap Gerjenben
Az atomerőmű környéki településeket tömörítő Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) szervezésében Gerjen adott otthont a június 25-én megrendezett I. TEIT Családi Sportnapnak, ahol sok színes
programmal várták az ide látogatókat.

meg a radioaktívhulladék-kezelés korántsem hétköznapi ügyeiből. Ám Honti
Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője úgy tapasztalja, semmi nem
pótolja egy személyes látogatás élményét,
információgazdagságát.
Nem véletlen, hogy már több mint
százezer vendéget fogadtak a telephelyek
bemutatótermei a társaság megalakulása
óta, az RHK Kft. paksi bemutatótermében pedig 2015-ben kétezer-ötszázan
fordultak meg. A látogatóközpont egyébként 2002-ben készült el, amikor a társaság új irodaépületbe költözött. Azóta
többször frissültek a falakon látható
tablók, de a terepasztal mindezidáig nem
került sorra.

volt mindig, amelyen a szállítási és tárolási folyamatokat a kisvasutak mintájára
készült modellen követhették nyomon.
Most, hogy sikerült megfelelő vállalkozót találni, a terepasztal júniustól újra,
az elmúlt évek változásaival aktualizálva, modernebb kivitelben várja a kíváncsi érdeklődőket. Nemcsak az követhető
nyomon, hogy az atomerőmű különféle
hulladékai hová kerülnek, de az is, hogy
mi történik például az oktatóreaktor, a
kórházak, illetve az egyéb intézmények
radioaktív hulladékaival.
A csoportok fogadása előzetes bejelentkezés alapján, az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges: tel.:
06‑75/519‑567, e-mail: latogatas@rhk.hu.

RHK

Első alkalommal rendezte meg a TEIT
családi sportnapját. A Gerjenben megszervezett eseményen több mint háromszázan vettek részt a társuláshoz tartozó
13 településről.
A TEIT tagtelepüléseit képviselő diákok összevetették tudásukat és
ügyességüket a családi sportnaphoz
tartozó versenyen. A vetélkedő nagy
népszerűségnek örvendett a tanulók
körében, mert nemcsak az atomerő
művel kapcsolatos ismereteikről kellett
számot adniuk játékos kvízfeladatok
formájában, de a napfényes időjárásnak
köszönhetően ügyességi vetélkedőkben,
sorversenyekben is kipróbálhatták magukat. Természetesen az ide látogató felnőttek részére is készültek programokkal
a szervezők, ők halászléfőző versenyen és
a Gerjeni Alsó Gödrökben felállított focipályán versengtek a legjobbnak járó focikupáért. A sportszerű versengések végén
ajándékokkal, nyereményekkel és egy
izgalmas nap emlékeivel térhettek haza
a résztvevők.

A családi sportnapon a társulás partnerei, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
képviselői is részt vettek egy-egy standdal, ahol kvízkérdésekkel készültek
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A családi sportnap beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a lakosság jobban
megismerte a magyar „nukleáris településszövetségek” rangidősét. A Paksi
Atomerőmű körüli társadalmi szervezet
az elmúlt években meghatározó szerepet
játszott az atomerőmű és a térség lakosainak kapcsolattartásában.
„A TEIT ma már európai mintapélda.
Ez az elismerés kötelez minket, hogy
ne engedjünk az elért eredményekből,
folytassuk sikeres működésünk meghatározó elemeit, igyekezzünk továbbra is
utat mutatni, legyünk tisztában a felelősségünkkel. Az általunk képviselt 60 000
magyar állampolgár bizalma kötelez
minket” – hangsúlyozta köszöntőjében
Gáncs István, a TEIT alelnöke.

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna

Fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

Az MVM Zrt., a MOL és a Dunaújvárosi Egyetem képviselői a WiN meghívására jártak az erőműben

Iain Lindsay brit nagykövet látogatása
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Tolna és Bács-Kiskun megye természetes határát
hazánk legnagyobb folyója képezi. A paksi látkép
szerves része a város mellett kanyargó Duna, amelyet megszoktunk, nap mint nap látunk. Mellette
élünk, de vajon ismerjük is?
A 2850 kilométeres Duna magyarországi szakasza 417
kilométer hosszú, az 1533-as folyamkilométernél ér
Paksra. A csónakház, ami Paks déli széle, az 1527 és
felesnél van. A folyásirány szerinti jobb oldalon elterülő városnak habár nincs sok közvetlen kapcsolata a
vízzel, azért a gesztenyesoron tudnak sétálgatni a kikapcsolódni vágyók, a köveknél tudják lógatni a lábat
vagy a pecát a nyugalmat keresők, illetve hajóba tudnak szállni, és valóban megélni a Duna közelségét a
vízi sportok szerelmesei.
A jó idő beköszöntével sokasodnak a folyón felbukkanó ladikok, motorcsónakok, jachtok, ám az
állandóságot a csónakházból vízre szálló kajakosok és
kenusok jelentik. Február végétől egészen november
elejéig sok sportolót látni a vízen, akik kajakban ülve
vagy kenuban térdelve gyűjtik a kilométereket és a kitartást a versenyekre. A sport egy olyan muníciót ad a
fiatalok kezébe, amely egész életüket végigkíséri.
Egy Duna mellett lévő településen élőknek fontos megtanulniuk, hogy hogyan is működik a folyó,
milyen veszélyeket és lehetőségeket rejt magában.
A kajak-kenusok ezt már kezdő korukban magukévá teszik, így biztonsággal tudnak közlekedni a vízen.
A Duna apadásakor a Pakssal szembeni part plázs
szerűvé válik és tele lesz piknikezőkkel, sátrazókkal,

Fotók: Molnár Gyula

Sport
Egy dunaparti csónakházban…

„Egy dunaparti csónakházban
Nagy a jókedv minden nap.
Úszik az ember boldogságban
És a jó Duna víz simogat.”

vízben lubickolókkal. A folyó sodrása, hőmérséklete,
az esetleges örvények mind-mind felkészültséget és
tapasztalatot igényelnek.
2013-ban kormányzati programot hoztak létre,
amely hazánk vízen és földön való bebarangolását
hivatott elősegíteni. A Bejárható Magyarország Program keretében meghatározták az 5 legjellemzőbb túrázási jármódot: gyalog, kerékpárral, lóval, kenuval
és vitorlással. Erre az 5 jármódra vonatkozóan meghatározza azokat a fejlesztéseket, amelyek közös vagy
legalább összehangolt végrehajtása által minél többen
és minél magasabb színvonalon fognak túrázni és bebarangolni Magyarországot. Pakson is várhatóak fejlesztések, a város is egy vízi megállóhely lesz.
A Duna sok kihívást és kalandot rejt magában,
amelynek egyik jeles példája a Nemzetközi Duna Túra,
a TID (Tour International Danubien). A legeltökéltebbek és időmilliomosok 2455 folyamkilométert tesznek
meg a németországi Ingolstadtból a Fekete-tengerig,
a túra teljes ideje közel két és fél hónap. Van lehetőség csatlakozni a túrához, és rövidebb távot teljesíteni
annak valamely részén. Az idei TID július 16-án érkezik Paksra, amely rendszeres megállóhelye a nemzetközi, négy fővárost, Bécset, Pozsonyt, Budapestet és
Belgrádot érintő vízitúrának.
A Duna életünk része, amelyet tisztelni kell, hiszen
már elődeink is megírták, a víz az úr.


Tóth Márton

Olimpiai indulók, az ASE helyzete és
elvárások. Dr. Kovács Antal olimpiai bajnok és az egyesület elnöke szerint nem
szabad megijedni a feladattól.
– Az ASE küzd az eddigi támogatás fenntartásáért, miközben három versenyzője az
olimpiára készül. Milyen érzések vannak ezzel kapcsolatban benned?
– Amióta az eszemet tudom, az ASEnak mindig küzdenie kellett, mindig voltak olyan ötletek, hogy a sport az, amihez
hozzá lehet nyúlni a költséghatékonyság
javítása érdekében. Ám amikor mélyebbre
néztek a döntéshozók, és látták ennek a
hatásait, akkor ez mindig elmaradt. Biztos
vagyok benne, hogy az ASE finanszírozásával kapcsolatban azért vannak problémák,
mert a döntéshozók nem rendelkeznek a
szükséges információval.
– Milyen információkra gondolsz?
– Például arra, hogy ezres nagyságrendben vannak amatőr és szabadidős
sportolók, nagyszámú utánpótlásbázisa
van az egyesületnek, rengeteg gyereket nevel. Az ASE nevével rendszeresen
találkozunk olimpián vagy világbajnokságokon, a hazai bajnokságokban. Volt év,
amikor az országban a második legeredményesebb egyesület volt a miénk, amit
saját nevelésű versenyzőkkel értünk el.
Az edzőket a sport, a gyerekek szeretete
motiválja. Noha csökkent a költségvetésünk, a szakmai munka színvonala semmit

Fotó: Nemzetközi Judo Szövetség

„Érmet várok”

nem romlott. Az eszem és a szívem is azt
mondja, hogy az ASE-nak mennie kell.
– Bor Barna a harmadik, Csoknyai László
a második, Cirjenics Miklós az első olimpiájára készül. Kiből mit válthat ez ki, befolyásolja-e az eredményüket?
– Mindegyiknek megvan a maga előnye. Miki fiatal, felelősség nélkül tud versenyezni. A legutóbbi versenyen komoly
eredményt ért el, ilyen értelemben figyelni
fognak rá, de akkor sem nyomja a felelősség. Neki egy nagy álom valósult meg azzal, hogy kijutott Rióba. Ha kifog egy olyan
napot, akkor bárkit oda tud vágni. Csoknyai Laci már kint volt Londonban, tehát
őt nem az út motiválta. Ő azért dolgozik,
hogy éremért harcolhasson, és képesnek is
tartom rá. A lehetőség benne van, nagyon
nagyot fejlődött. Több skalpot is szerzett
az utóbbi időben, ha ez Rióban is sikerül,
akkor meglehet a dobogó. Barna szerintem
a legerősebb a mezőnyben. Ezt kell, hogy
érezze, hogy ezzel a habitussal álljon szőnyegre. Ha úgy áll föl, hogy éhes, és felsza-

Túl a csúcson
badultan tud küzdeni, akkor Teddy Rineren
kívül nem tudja megfogni senki.
– Tehát mentálisan kell magát kihegyeznie.
– El kell tudnia viselni, hogy itt mindenki, én is érmet várok tőle. Nem szabad félni
kimondani, az ő tudásával neki érmet kell
szereznie. Mert ha megnézi azt a munkát,
amit az elmúlt tizenpár évben elvégzett,
azt a tapasztalatot, keménységet, amit ös�szeszedett, nem szabad, hogy beérje kevesebbel.
– Mi az, amivel elégedett lennél, amikor
visszajönnek augusztusban Brazíliából?
– Ha szerzünk egy érmet és két pontszerző helyet, akkor elégedett leszek.
Mindhárom srácban benne van, hogy ez
megvalósuljon.

Tóth Márton

Európa-bajnok
rekorderek
Az ASE kajakosa, Somorácz Tamás
Nádas Bencével, Molnár Péterrel és
Tótka Sándorral 500 méteren Európa-bajnoki címet szerzett. A kvartett
az előfutamában a világ legjobb idejével, 1:19:496 perccel győzött.
A kajakos Kiszli Vanda címet védett
a maratonisták Európa-bajnokságán.
Az U23-as korosztály aranya után a felnőttek között második helyen finiselt.

Az ATOM 150+ túljutott a félidején,
az Atomfutással beteljesedő sorozat
hívei Kaposvárra tértek vissza.
A hatállomásos futósorozat a negyedik
stációjához érkezett. A februári kaposvári futást a bajai félmaraton követte,
majd a szokásos májusi Borvidék tette
próbára az efajta testmozgás szerelmeseit.
Akiben ezek után még megmaradt
a lendület, érkeztek el a Deseda-tóhoz,
amelyet kétszer megkerülve teljesült a
28 kilométer. A tó mellett frissen épült
bicikliúton haladva rendkívül kellemes
környezet vette körül a sportolókat,
akik a második körben már nem nagyon tudták ezt élvezni, tekintve a mögöttük hagyott kilométereket és a nyári
nap melegedését.
A szeptember 3-án, a paksi Atomfutással záruló sorozat legközelebb augusztus elején várja a legkitartóbbakat a
Duna bal oldalán.


Tóth Márton

Az ATOM 150+ további állomásai:
Augusztus 6. Szelidi-tó (22,6 km)
Szeptember 3. Paks (31,6 km)
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Kultúra
,,Volt egy pusztám, Cseresznyés”
Sokan szeretünk olvasni, legyen az vers vagy próza,
na de írni? Ugye, az már nem is olyan egyszerű?
Az ihlet jön, de toll és papír nincs mindig az e mber
keze ügyében (illetve egyéb fantasztikus kütyü
sem), és a rímpár amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is szalad.
Jól tudja ezt Klippel János cseresznyési származású
költő is, aki verseiből adott ízelítőt május 30-án a Paksi Városi Könyvtár olvasótermében. Az előadás a ,,Volt
egy pusztám, Cseresznyés” címet viselte.
A szerző elmondta, sokszor előfordul, hogy a rímek az éjszaka kellős közepén kopogtatnak – ilyenkor
célszerű csendben előkeresni a tollat és a papírt, hogy
az értékes daktilusok ne tűnjenek el az éjszaka sötétjében.
János gyermekkora óta a versek bűvöletében él, a
versalkotás csínját-bínját az általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai alatt csiszolgatta, de az írás sosem volt fő kereseti forrása.
Leginkább Weöres Sándor és Arany János nyomdokain járva komponál. A szerző az esten elmondta,
hogy a cseresznyési közeg ,,rendkívüli akkumulátor” a
versek születésénél. A puszta fái, madarai és emberei
mind-mind megannyi inspiráló téma – nem is csoda,
hogy versei szerelmekről, emberi kapcsolatokról, és
nagypapa lévén, most már az unokákról szólnak leginkább. 
Lehmann Katalin

Ötven felett
Ötven felett szerényebb a május,
Ötven után halványabb az ég,
Mit megálmodtál mindenhez hozzájuss,
A másik ötven meglásd nem elég.
Szeretnél még szaladni a réten,
Megmásznád a legmagasabb fát,
Elmerengsz egy sárguló fényképen,
S meglátod majd benn’ az unokád.

A paksi korzó
Pakson csendes sétány simul a Duna partjára,
Fapadokat őrzik a gesztenyefák,
Szerelem virág ül a kikeleti ágra,
Ünnepi öltönyben az őrkatonák.
Virágszirmok hullanak a szunnyadt avarra,
Zöld zubbonya hűti a Nap sugarát,
Este leple leborul a fiúra, a lányra,
Holdfény beragyogja a szürke Dunát.
Vadgesztenyék koppannak a part menti kövekre,
Gyerekek szaladnak a kincsek után,
Deres tincsek lógnak le a mélybarna szemekre,
Emlékük elúszik a paksi Dunán.

Barátaid mikor hozzád mennek
A szerelemről alig esik szó,
Vérnyomás, meg milyen gyógyszert szednek,
Hány dioptriás szemüveg a jó.
Ötven után Pilátus a május,
Csak éget, már nem melenget a nyár,
Csábít még az őszi virágárus,
És kioszt még mindent, ami neked jár.
Ötvennél még van öregebb nálad,
Ötvennél sok feladat vár rád,
Ötvennél, ha kicsorog a nyálad,
Azt köszönd meg, és töröld meg a szád.

Kezdődhet a mulatság!

– Beszélgetés Halász Judittal –

– Halász Judittal interjút készíteni
olyan, mintha egy gyermekkori álom válna valóra. Megkérhetném, hogy beszélgetés után dedikálja az Önről szóló könyvet?
Testvéremnek lesz a születésnapjára. Meg
fog ölni, hogy könyvet kap ajándékba,
de ennek biztosan örülni fog. Mit gondol,
vajon hány gyermek életét tette szebbé az
elmúlt évtizedekben?
– Ilyesmit az ember nem számol,
erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Én csak azt tudom, hogy találkoztam néhány gyerekkel, akik mára már
felnőttek, és akik hozzák a gyerekeiket
a koncertekre, vagy egészen váratlan
helyeken futunk össze, akik olyan szép
dolgokat mondanak az ő gyermekkoruk
és az én dalaim kapcsolatáról és összefüggéséről, hogy nem is merem elmondani sokszor. Amikor már sok ilyen felnőttel találkoztam, elhatároztam, hogy
nemcsak a gyerekeknek fogok énekelni,
hanem ezeknek a szülőknek is. Az én
koncertjeim ma már nagyon ritkán
gyerekkoncertek, mert a családokhoz
szólnak. A dalok nem változnak, a dalok
családoknak szólnak; anyákhoz, apák-

hoz, nagymamákhoz, nagypapákhoz,
mindenkihez. Mostani koncertem is, a
„Kezdődhet a mulatság” a családi ünne
pekről, kisállataink ünnepeiről szól, sok
esetben mulatságosak is ezek a d
 alok,
mert én azt szerettem volna, hogy
jókedvre derüljenek azok az emberek,
akik hallgatják.
– Tudta azt színésznőként, még pályája elején, hogy valamikor gyermekeknek
fog énekelni?
– Nem, tulajdonképpen semmiféle
kapcsolatom nem volt a gyerekekhez.
Még az első lemezt sem igazán gyerekeknek csináltuk, hanem csak olyan
dalok voltak rajta, amelyek számomra
fontosak voltak, és miután én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gyerekkor
az ember életében, sok gyerekdal az én
gyermekkoromat idézte, mint a Süss,
fel nap!, Hová mész te kis nyulacska?,
a Micimackó, a Csudálatos Mary, amit
aztán a gyerekek szerettek meg leginkább. Abban az időben született meg
a fiam is, mikor ezek az első dalok, és
mikor kivittem őt a játszótérre, hallottam, hogy az én dalaimat éneklik. Aztán

Fotó: Bodajki Ákos

„Kezdődhet a mulatság” címmel indult koncertkörútjára Halász Judit: június 12-én
Pakson is látható és hallható volt a bájos művésznő. Gyerekek és szülők százai fogadták az egyébként a Vígszínházban szereplő, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznőt, aki érdemes művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

a második lemezzel már valóban a gyerekhallgatóságot céloztuk meg.
– Egy-egy koncerten látja a gyerekek
és a szülők arcát, és gondolom, figyeli is a
reakciókat.
– Persze. Én azért is szeretem, ha
világos van a színpadon, mert tudok
velük egy kis kapcsolatot teremteni,

mert nagyon sok olyan dalt írtunk, készítettünk, amelyek a gyerekek jelenlétét
és közreműködését igényli. Az összesét,
nem egy-egy gyerekét, hanem az ös�-

szesét, mert szeretném, ha együtt énekelnének velem. Sok kérdést felteszek a
gyerekeknek, amikre aztán ők válaszolnak is. Pakson száz éve jártam utoljára
koncertezni, nagyon-nagyon régen, és
volt egy kérdésem – hogy mit építettek
a törpék –, amire azt a választ vártam,
hogy kádat építettek (és ott lubickolt a
Balambér), ehelyett azt a választ kaptam
egy nagyon aranyos kisgyerektől, hogy
atomerőművet! Úgyhogy tudtam, hogy
Pakson vagyok.
Lehmann Katalin
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Kalocsai hírek
Egy éve nyitotta meg kapuit Kalocsán az Öko Pont
A pályázati támogatásból megújult szép régi épület és a hozzá illesztett üvegkocka a környezetvédelem ügyét hivatott szolgálni. A program végrehajtását a
Kalocsai Vagyonhasznosító Kft. kapta feladatul. A lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának sorában a közelmúltban Szőke Imre tanár úr
tartott előadást „Láthatatlan sugárzások” címmel, majd Török Ferenc képviselő
a „Bioház, bioépítészet” témakörben mondta el tapasztalatait, míg június 8-án
Sipos János, a sportolás örömeiről és fontosságáról beszélt az érdeklődőknek.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás vezetői június 24-én várták közmeghallgatásra az érdeklődőket, ahol az atomerőművel és
bővítésével kapcsolatos aktualitásokról tájékoztatták az egybegyűlteket.

2016. július

Vár állt ott, most kopjafa
Az elnyomóként megjelenő uralkodó rend ellen fellázad egy nép, akik igyekeznek
elnyerni hazájuk függetlenségét. Aztán szinte menetrendszerűen követik egymást
az események: csaták, árulás, győzelem és kudarc. Nem egy mostanában divatos történelmi fantasyban járunk, még csak nem is egy népi történetben. Magyarországon,
sőt Pakson, igaz pár száz évvel korábban.

***

Most a hídkorlátot javítják
A közelmúltban a Kalocsa Szíve Program újabb eleméről derült ki, hogy az komoly tervezési hibával lett megvalósítva. A foktői úti Vajas híd korlátjáról derült
ki, hogy az nem óvja meg a figyelmetlen kerékpárosokat attól, hogy a Vajas vizében kössenek ki, mivel a Csillás Park felőli felhajtórésznél túl alacsonyra sikeredett. A napokban már elkészült a korlátelem kijavítása, azonban a vas pályaszerkezet rozsdás felületének időjárásálló kezelése még várat magára.
Sajnos a hídon átfutó útkanyarulat íve sem teszi lehetővé, hogy azt bárki is
25 km-nél nagyobb sebességgel megközelítse. Az is tény, hogy egy nagyobb
járművel való találkozás alkalmával sem oldható meg a járművek hídon való
egyszerre történő áthaladása, mivel az út íve ezt nem teszi lehetővé. Így megoldásként az előre haladás helyett a tolatás marad.
***

Hiába kezdődött el a turistaszezon, és volt már kész
hónapok óta a kalocsai Schöffer Múzeum épülete,
a kiállítási tárgyak mégis ideiglenes helyükön, a
volt zsinagógában voltak láthatóak. Július elsejétől
azonban újra látogatható a világhírű és kalocsai
születésű Schöffer Miklós, a kinetikus (interaktív)
művészet jeles alkotójának műveit bemutató állandó tárlat.
***

Fotó: Péjó Zoltán

A Schöffer Múzeum
újra látogatható

Búcsú és templomnyitás az érseki városban
Az idei volt immár a 154. alkalom, hogy megtartották Kalocsán, a Szent István
király templomban a templom és a szállástelepülések búcsúünnepét. Az ünnepségsorozat népénekes szentmisével kezdődött, majd másnap szentségimádással folytatódott. A vasárnapi körmenetet népviseletbe öltözött hívek tették
szebbé, míg az azt követő érseki szentmisére zsúfolásig megtelt a volt jezsuita
templom. Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus csak egy parancsot adott az
embereknek, ez pedig az egymás iránti szeretet mindenhatóságára vonatkozott. Jézus életével mutatott példát ennek a parancsnak a gyakorlására, és így
tanította az embereket.
Június 25-én egy újabb ünnepnek is örvendhettek a hívek, hiszen a papszentelés időpontjára az évek óta felújítás alatt álló kalocsai főszékesegyház is megnyitotta kapuit. Az öröm azonban nem lehet teljes, hiszen ezt követően is folynak majd az építési munkálatok, így a székesegyház csak a szentmisék idejére
nyílik meg a hívek előtt.
***

Alkotók találkoztak Dusnokon
Dusnokon adtak egymásnak randevút a térség képzőművészei. Hubert László
festőművész és a helyi alkotókör meghívására festők, szobrászok találkoztak, és
alkottak együtt a Vajas-parti településen. Az elkészült alkotásokból egy tárlatot
is összeállítottak, amely méltán színesíti majd a helyi programok sorát. A táborban több korosztály is képviseltette magát, akik különböző technikai eljárásokat alkalmazva hoztak létre új, szép és mondanivalóval bíró alkotásokat.
Az alkotótáborok sora ezzel nem ért véget Dusnokon, hiszen július 3–7-ig a szabadkai „Horvát Festőkör” tagjai vendégeskedtek az idei esztendőben alapításának 800. évfordulóját ünneplő településen.

Péjó Zoltán

A XVIII. század elején a magyar történelem egy kettős megítélésű, ám meghatározó eseménye zajlott: a Rákóczi-szabadságharc. A kuruc–labanc-összecsapások
magyar sikerrel indultak, a fővezér II.
Rákóczi Ferenc tehetséges alvezéreinek,
Esze Tamásnak és Bottyán Jánosnak köszönhetően az 1705-ös évre a harcok már
a Dunántúlon zajlottak. Bécs mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Dunától
nyugatra fekvő területeket megtartsa és a
határt Buda–Paks–Mohács-vonalon húzza
meg. A kurucoknak, hogy átkeljenek a folyón és szilárdan megvessék lábukat a túlparton, komoly stratégiai tervre volt szükségük, amelynek kidolgozására B
ottyán
Jánost bízta meg Rákóczi.
„Jótevő János” – ahogy a nép hívta –
végvári harcokban edződött császári tiszt
1704-ben csatlakozott a kuruc mozgalomhoz. A híd megépítésére legalkalmasabb helyet Paksnál találta meg. A folyón
átkelve hajdúival biztosította a területet,
majd ezt követően megindultak az erődítési munkák és a hídnak a felépítése. Maga
az erőd három részből állt: a bal parti, a
jobb parti hídfő és a Sánchegy tetején lévő
fellegvár, ismertebb nevén a Bottyán-vár.
Az építkezést a mozgalommal szimpatizáló parasztok is segítették.
Az erőd 1705 júniusára készült el.
Az építkezés alatt a császári seregek egyszer próbálták meg elfoglalni, sikertelenül.
Bottyán János innen kiindulva szervezte
meg portyáit, valamint a közeli Dunaföldvár elleni ostromot. A földvár elfoglalására
tett kísérlet kudarcba fulladt, ráadásul az
osztrákok azonnal ellentámadásba lendültek, visszaszorítva a kuruc erőket a
Bottyán-
várba. Hogy a felmentő sereg
nem érkezett meg, köszönhető az egyik
kuruc ezredesnek, aki az osztrákokkal ös�szejátszva szándékosan késleltette csapatait. A Sánchegyen ragadt, ráadásul súlyosan megsebesült Vak Bottyánnak sikerült
kitörnie az ostromgyűrűből, és a hídon
keresztül elmenekülnie. A Bottyán-vár

császári kézre került, akik Budianwarnak
nevezték el.
A kuruc generális nem nyugodott bele
az erőd elvesztésébe, 1705 novemberében
indult útnak seregeivel, ám nem egyenesen Paksra vonult, először sikeresen elfoglalta Dunaföldvárat, majd onnan kiindulva
vette vissza várát.
A császári ellentámadás nem váratott
sokáig magára, a következő év februárjában ismét ostrom alatt állt a Bottyán-vár.
A generális Dunaföldvárról szerette volna
vezetni a felmentést, az ellenséges tűzerő azonban meghátrálásra kényszerítette a védőket, az osztrákok pedig félve egy
újabb kuruc akciótól, felgyújtották és lerombolták a sánchegyi erődöt.
A Rákóczi-szabadságharc kimenetele
mindenki számára ismert. A magyarok
– Bottyán döntésének értelmében – meg
sem kísérelték visszafoglalni a magaslatot,
így az 1705-ben épült erődítés egy év után
romokban hevert. A maradványokat még
sokáig lehetett látni a vízparton, illetve a
Sánchegy tetején. A legtovább megmaradó
parti részeit a Duna nyelte el, amiben közrejátszott a folyószakasz szabályozása is.
A híres kuruc generális emlékét Paks
városa hűen őrzi: a helyi gimnázium v iseli
nevét, az imsósi hídfőnél pedig kopjafa
jelzi a rövid, ám mozgalmas időszak helyszínét, ahol a gimnázium diákjai minden
évben koszorút helyeznek el, leróva tiszteletüket.
Forrás: Paks város monográfiája

Szabó Zoltán
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Erőműves híradások
Időszakos központi oktatás – Biztonsági kultúra
Az ez évi munka-, tűzvédelmi, baleset-elhárítási, rendészeti és biztonsági kultúra központi oktatásra a már megszokott kétféle bontásban, vezető és műszaki beosztású, valamint adminisztratív állományú munkavállalókra szabottan került sor. Újdonságot jelent azonban az elmúlt évek gyakorlatához képest, hogy a képzés – az
eddigiekben nem szereplő biztonsági kultúra témájával kiegészülve – összességében dupla óraszámban zajlott le. Az Atomerőmű újságban témakörönkénti bontásban,
folytatólagosan adunk összefoglalót a központi oktatásról. Ez alkalommal – sorozatunk zárórészében – az új elemet jelentő biztonsági kultúra előadást tekintjük át,
amelyet Mátrai Zsolt szakterületi mérnök (Technológiai Oktatási Osztály) prezentált a hallgatóság számára.
A biztonsági kultúrával kapcsolatos oktatás az OSART
és a WANO vizsgálatain megfogalmazott javaslatok nyomán került be az éves központi oktatás tematikájába.
A biztonsági kultúra definíciója a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Tanácsadó Csoportja (INSAG) szerint: „A szervezetekben és az egyénekben meglévő tulajdonságok és
viselkedési módok olyan együttese, ami mindenek feletti
prioritásként biztosítja, hogy az atomerőmű biztonsági
kérdései megkapják a kellő figyelmet.” A biztonsági kultúra tehát komplex tényező, avagy jellemző, amely nem
mérhető egyetlen olyan paraméterrel, ami eltérés esetén azonnal korrigálható lenne. A biztonsági kultúra fő
összetevői, illetve kulcsterületei a következők: vezetői
elkötelezettség, eljárásrendek használata; konzervatív
döntéshozatal; jelentési kultúra; tanuló szervezet; kommunikáció, egyértelmű prioritások, szervezeti kérdések; nem biztonságos tevékenységek kezelése. Az előadó
ezeket a kulcsterületeket tekintette át, konkrét példákkal – esetenként üzemi eseményekkel is – illusztrálva a
tudnivalókat.
A biztonság iránti elkötelezettség a vezetői deklarációban és a különböző társasági politikákban – kiemelten a biztonságpolitikában – jelenik meg dokumentáltan. Az ezekben a dokumentumokban megfogalmazott
céloknak tükröződniük kell a vezetői példamutatásban
és a mindennapi cselekvésekben.

Az utasításaink, eljárásrendjeink az elvárt működést
képezik le, a jó gyakorlatot tükrözik. Szabályaink leírják
a lépéseket, a felelősségeket, a feltételeket, a biztonsági
intézkedéseket és az ellenőrzéseket. Az előadó emlékeztetett arra, hogy a szabályokat mindig be kell tartani.
Nem utolsósorban azért, mert így csökken a felelősség
okozta nyomás, kevesebbet hibázunk. Ám a szabályokat
csak úgy tudjuk betartani, ha ismerjük azokat.
A konzervatív döntéshozatal alapelve: Kétely esetén válaszd az óvatosabb megoldást! Módszere az ún.
STOP módszer (Állj meg! Gondolkozz! Cselekedj! Ellenőrizz!), valamint a kérdésfelvető magatartás (például:
Megértettem a feladatot? Megvan-e minden tudásom
a végrehajtáshoz? Van-e szükségem segítségre? Milyen
következményei lehetnek az esetleges hibáknak? stb.).
A jelentési kultúra fő szempontja, hogy ne éljünk
együtt a hibákkal – még a kis jelentőségű eltérésekkel
sem. Ennek technikai támogatását – egyebek mellett – a
Kisjeles-rendszer biztosítja.
A tanuló szervezet fogalma azt takarja, hogy a munkaszervezetek folyamatosan fejlesztik az ismereteiket
(például a hibákból is tanulnak). Mindez magába foglalja többek között a tapasztalatok megosztását, a jobbító
ötletek támogatását és a csapatmunkát.
A kommunikáció, az egyértelmű prioritások és a
szervezeti kérdések kapcsán az előadó elmondta: a jó
kommunikáció kialakítása felöleli a közlést, a vételt és

a megerősítést (háromutas kommunikáció). Elengedhetetlen a biztonsággal kapcsolatos célok ismertetése (illetve ismerete), a fontosságuk és a vonatkozó felelősségek
meghatározása. A szervezeti struktúra folyamatalapúságát és a felelősségeket az elvégzendő feladatok során
mindig szem előtt kell tartani.
A biztonság érdekében alapelv a hibák megelőzése.
A hibák általában rajtunk múlnak, megelőzni is csak
mi tudjuk azokat, alkalmazva a megfelelő hibamegelőző
eszközöket. Ezek az utasítások, eljárásrendek használata, követése, a munka előtti eligazítás, a munka utáni
megbeszélés, az önellenőrzés, a társellenőrzés, a vezetői
ellenőrzés és támogatás, valamint a biztonságtudatos
kommunikáció. Az előadó részletesen bemutatta a hibamegelőző eszközöket. Alkalmazásuk fontosságát kivizsgálásokból gyűjtött gyakorlati példákkal támasztotta alá.
Az előadás zárásaként az előadó a hallgatók figyelmébe ajánlotta a biztonsági kultúra füzeteket, amelyek
a biztonsági kultúra egy-egy aspektusát foglalják röviden és közérthetően össze (például hibamegelőző eszközök, hibakockázatok stb.), valamint az Apolló-13
űrhajó legénységének megmentése során elhangzott
(Gene Kranznak tulajdonított) kijelentéssel összegezte a
biztonsági kultúrával kapcsolatos végső üzenetet: a hibázás nem alternatíva – azaz a hibázás számunkra sem
megengedhető.

Prancz Zoltán

NAÜ Safeguards tanfolyam a Paksi Atomerőműben

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nukleáris biztosítéki (Safeguards) rendszerének egyik alappillére a helyszíni ellenőrzések végrehajtása a nukleáris létesítményekben. A NAÜ ellenőreinek tevékenysége nagymértékben
hozzájárul a nukleáris anyagok békés célú felhasználásának biztosításához. Tekintettel a nukleáris létesítmények
sokféleségére és összetettségére, rendkívül fontos az
ellenőrök megfelelő képzettsége, szakmai tapasztalata,
helyismerete. Az ellenőrök képzése egy hosszas folyamat,
amelynek vége minden esetben egy atomerőműben végrehajtott egyhetes tanfolyamot követő vizsga.
A Paksi Atomerőmű Nukleáris Biztonsági Osztályának
Safeguards csoportja évek óta szervez a NAÜ, az E URATOM
és az Országos Atomenergia Hivatal felkérésére biztosítékokkal kapcsolatos tréningeket. Az idei évben egy
NAÜ-s felkérésnek eleget téve június 20–24. között rendeztek meg egy úgynevezett CIE (Comprehensive Inspection Exercise) -tanfolyamot az Nukleáris Biztonsági Osztály
szervezésében. A tanfolyamon hat leendő NAÜ-ellenőr és
négy NAÜ-oktató vett részt.
A tanfolyamon minden, az ellenőrzések tárgykörébe
tartozó tevékenységet végrehajtottak kis létszámú csoportokban egy tapasztalt NAÜ Safeguards oktató felügyelete mellett. A leendő ellenőrök megismerkedtek olyan vizuális és méréstechnikai feladatokkal, amelyek alkalmasak

Fotó: Mesterházy Dávid

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) leendő ellenőrei képzésének adott otthont júniusban a Paksi Atomerőmű. Az egyhetes tréningen tapasztalt ellenőrök oktatták
a következő generációt, élesben is bemutatva nekik azokat a feladatokat, amelyeket a későbbi munkájuk során is el kell majd végezniük annak érdekében, hogy megbízható
képet kapjanak az egyes vizsgált atomerőművek biztonsági állapotáról, és megfelelő tanácsokkal szolgálhassanak a további fejlődéshez.

nukleáris anyagok jelenlétének (hiányának) verifikálására.
Az oktatóknak (akik maguk is ellenőrök) a tanfolyam lehetőséget biztosított széles körű tapasztalataik átadására,
egy új ellenőr-generáció kitanítására és a mindennapi
munka során felmerülő kérdések tisztázására.
A tanfolyam tantermi oktatással kezdődött, ahol a
résztvevők az általános munka- és sugárvédelmi előadások mellett az erőmű felépítésével és üzemanyag-gazdálkodásával is megismerkedtek. Ezenkívül bemutatták az
erőműben alkalmazott nukleáris anyagkönyvelési rendszert is mint az erőmű biztosítéki rendszerének központi
részét.

Kedden, szerdán és csütörtökön került sor a leendő
ellenőrök gyakorlati képzésére, éles ellenőrzés végrehajtására való felkészítésére. A pihentetőmedence ellenőrzését Cserenkov-sugárzás-vizsgáló berendezéssel hajtották
végre. A módszer lehetővé teszi a kiégett üzemanyag-
kazetták darabszám szerinti ellenőrzését és a kiégett
üzemanyag-kazetták jelenlétének verifikálását.
Második gyakorlatként a frissüzemanyag-tárolóban az
üzemanyag darabszám szerinti ellenőrzését végezték el
(az előzetes adatszolgáltatás függvényében), illetve meggyőződtek arról, hogy az üzemanyag-kazetták uránt tartalmaznak.
A harmadik gyakorlat a telepített megfigyelőrendszert
érintette. A leendő ellenőrök új kamerák üzembe helyezését és alapvető javítási munkálatokat végeztek a kamerák
telepítésekor. Konténerek, tartályok, valamint a megfigyelőrendszer egyes elemeinek biztosítására a NAÜ és az
EURATOM plombákat használ. Ezek szakszerű felhelyezése
és szabályos eltávolítása szintén az ellenőrök feladata, ennek megfelelően ezt a gyakorlatot is végrehajtották.
A tanfolyamot pénteken egy gyakorlati vizsga zárta,
ahol a jelöltek párokban végrehajtották az ellenőrzési feladatokat, majd tevékenységüket értékelték.


Mesterházy Dávid
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OSZTÁLYTABLÓ

Munka- és Személyügyi Osztály
munkaerő- és jövedelemgazdálkodási csoport

Homoki Zoltán
csoportvezető
Munkáját 2014-ban Igazgatósági
Nívódíjjal ismerték el.
Csoportjának feladatai közé
tartozik többek között a létszámgazdálkodás, az ösztönzési rendszer működtetése, a bérelszámolással és társadalombiztosítási
tevékenységgel kapcsolatos ügyfélforgalom ellátása és az erőmű
területére belépők személyi adatainak rögzítése.
Zoltán szerencsésnek érzi magát, hiszen a mindennapi munkavégzés során számíthat kolléganői
szaktudására és szorgalmára.
A nyugdíjazásokból fakadó
generációváltás következtében a
szervezeti egység tagjainak jelentős hányada kicserélődött a közelmúltban, ezért a legfőbb célja az,
hogy a csoport fiatal munkavállalóit felkészítse a jelen és a jövő kihívásainak kezelésére.
Szabadidejét szívesen tölti olvasással, kerékpározással, zenehallgatással, utazással. Legkedvesebb

hobbija azonban a sportesemények látogatása. Az idei évben
nagy örömére szolgált, hogy
Szentpéterváron láthatta, amint

a magyar jégkorong-válogatott
77 év után először nyert mérkőzést a legmagasabb osztályban.
OrbánO

alkalmazták. A Paksi Atomerőmű
Munka- és Személyügyi Osztályára
2014. október 28-án vették fel mint
humánpolitikai munkatárs. Munkája során a társaság munkaerő-
gazdálkodásához
kapcsolódó
feladatait látja el. Elsősorban a
munkaerő-felvétellel és kiléptetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok, az SAP-rendszerben
történő adatrögzítés, munkaszerződések, tájékoztatók, megbízási
szerződések előkészítése tartozik
hozzá. Az elmúlt időszakban a
korkedvezményre jogosító szolgálati idő felvétele a legnagyobb feladatuk – emeli ki –, melynek során lehetősége van személyesen is
megismerni a területéhez tartozó
kollégákat.
Jelenleg Pakson él párjával,
akivel a közeljövőben tervezik a
költözést Tolnára. Összetartó családban, két fiútestvér mellett nőtt
fel – mondja, kiemelve azt, hogy
a kapcsolatuk a mai napig nagyon
erős. Édesapja az atomerőműben,

a Karbantartási Igazgatóságon
dolgozott műszerészként, ma már
nyugdíjas. Édesanyja varrónő, akihez bármikor fordulhat, ha éppen
egy új, általa megálmodott ruhadarab megvalósításáról van szó.
Szabadidejét elsősorban sportolással szereti eltölteni, a futás és a

torna a kedvencei. Szívesen járnak
a párjával moziba és koncertekre,
jelenleg azonban minden idejüket
és energiájukat közös házuk felújítására fordítják.

Fotók: Bodajki Ákos

Szekszárdon született 1982-ben.
A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi
Tudományegyetemen folytatta
tanul
mányait, ahol humánszervező szakon szerzett diplomát.
2011 óta az ELTE munkaügyi és
társadalombiztosítási szakember
oklevelét is magáénak tudhatja.
Atomerőműves pályafutását
tizenegy éve az Atomix Kft. alkalmazottjaként kezdte a személyzetfejlesztési csoport állományában. 2006. szeptember 1-jén lett
a Paksi Atomerőmű munkavállalója. A munkaerő-gazdálkodási
csoport humánpolitikai előadójaként és a jövedelemgazdálkodási
csoport humánpolitikai munkatársként eltöltött tanulóévek
után 2013-ban kapott felkérést
a jövedelemgazdálkodási csoport vezetésére. 2016 márciusa
óta az összevont munkaerő- és
jövedelemgazdálkodási csoport
csoportvezetői feladatait látja el.

Szabó Katinka
humánpolitikai munkatárs
Szekszárdon született 1987. május
24-én, gyermekkorát és az iskolás
éveket is Tolnán töltötte. A tolnai
Sztárai Mihály Gimnáziumban
érettségizett 2006-ban, ezt követően a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán
folytatta tanulmányait munkaügyi
és társadalombiztosítási szakon.
Az itt töltött évek során a munkajogi és munkaügyi kapcsolatok
területén szerzett bővebb ismereteket. A mesterképzés elvégzését követően, 2011-ben okleveles
munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberré vált. Ezután sikerült a szakmájában elhelyezkednie
egy tolnai autóalkatrészeket gyártó
cégnél munkaügyi előadóként. Itt
rengeteg tapasztalattal gazdagodott – teszi hozzá –, munkája során
bérszámfejtéssel, tb-ügyintézéssel
foglalkozott, illetve munkaügyi
feladatokat is ellátott. Paksra a
Mezőföldvíz Kft.-nél való elhelyezkedés révén került 2013-ban, itt az
előzőekhez hasonló feladatkörben
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Borné Pettesch Ildikó
humánpolitikai munkatárs
Szekszárdon született 1988. április 8-án. Gyermekkorát Pakson töltötte, a Bezerédj Általános Iskolába járt,
majd az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban
érettségizett. Ezt követően szakiránynak megfelelően
elvégezte a pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-képzést. Tanulmányait most fejezte be a veszprémi egyetemen mint okleveles közgazdász. Először alapszakos
diplomát szerzett gazdálkodási és menedzsment szakon. Januárban pedig vezetés és szervezésből fog mester szakon záróvizsgát tenni.
Jelenleg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkaés Személyügyi Osztályának munkaerő- és jövedelemgazdálkodási csoportjában dolgozik. Pályakezdőként helyezkedett el 2011-ben a Jóléti Osztályon, egy
évvel később került jelenlegi munkahelyére. Feladatai
közé tartozik a bérfelhasználás és a társaság bér- és
jövedelemgazdálkodásának elemzése, a társasági és
igazgatósági szintű bértömeg-gazdálkodás koordinálása, humánpolitikai adatszolgáltatások, jelentések,
beszámolók előkészítése. Ellátja a bérfejlesztés és a 13.
havi fizetés végrehajtását. Továbbá feladata a bérek és

egyéb személyi jellegű kifizetések meghatározása,
nyilvántartása, a munkavállalókkal történő felhasználói és megbízási szerződések díjazásának számfejtése
és az MVM Kontó Zrt. felé történő feladása. Nagyon
jól érzi magát ebben a csoportban, úgy gondolja, már
az elején sikerült beilleszkednie a társaságba.
Párja, Bor Barna cselgáncsozó, akivel 4 éve él
együtt, és tavaly szeptemberben házasodtak össze.
Szabadidejét főként férjével tölti. Szívesen ellátogatnak wellnessfürdőbe, megnéznek egy filmet a moziban, vagy csak sétálnak egyet a természetben. Egyik
fő célja az életmódváltás, és az utóbbi időben heti
négy-öt alkalommal tornára is jár.
Gyakran szurkol férjének a szüleivel, testvérével
együtt a televízió előtt, és már szinte hagyomány a
szülőknél a vasárnapi közös ebéd és néhány óra beszélgetés.
Ildikó végül azt is hozzátette, hogy számára mindig is a család, az egészség és az egymás iránti szeretet
volt és lesz a legfontosabb.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Kurucsó Andrea

ellátásba vonuló dolgozók nyugdíjkérelmének elkészítése. Az atomerőmű társadalombiztosítási
kifizetőjével is ő tartja a kapcsolatot. Nagyon jól
érzi magát ebben a munkacsoportban. Korábban
Szekszárdon, a Tolna Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságán dolgozott előadóként közel 15 éven keresztül. Munkái közé tartozott
elsődlegesen a szolgálati időszámítás, nyugdíj-megállapítás, hozzátartozó ellátások elbírálása.
Andrea férje közgazdász, 11 éve házasok, és informatikai területen dolgozik. Hatéves kislányukkal
együtt Szekszárdon élnek, nemrég vásároltak egy
családi házat, amelynek felújítása most a feladat.
Családjával szeretnek kirándulni, természetet járni. Mindegy, hogy a Balaton északi partja, a
Gemenci-erdő, a Duna-part, a Mecsek vagy a közeli
erdő, mindenhová szívesen mennek gyalog vagy kerékpárral, télen és nyáron egyaránt. Másik hobbija
a síelés, ilyenkor az egész család együtt van, aktív
pihenés, hatalmas bohóckodással. A legfontosabb
számára a család és az egészség.
OrbánO

humánpolitikai munkatárs
Békés megyéből származik, Szeghalmon született.
Háromévesen, a nyolcvanas évek elején költözött
erre a vidékre szüleivel. Az általános iskolát Pakson
és Szedresben végezte, a tolnai gimnáziumi évek
után pedig Szegeden tanult, a JATE jogi karán társadalombiztosítási szakon, és párhuzamosan elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakát is.
Az atomerőmű Munka- és Személyügyi
Osztályának munka- és jövedelemgazdálkodási
csoportjában 2015 májusától dolgozik. Feladatai
közé tartozik a társadalombiztosítással kapcsolatos tanácsadás, ezen belül a családtámogatási,
egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási ellátásokkal
kapcsolatos ügyintézés, a keresőképtelenné vált
munkavállalók bérszámfejtéséhez szükséges iratok
beszerzése, a hatályos nyomtatványok alkalmazása, az öregségi nyugdíjba, illetve korhatár előtti

Páskuly Bianka
humánpolitikai munkatárs
Szekszárdon született 1990. szeptember 15-én. Az
általános iskola 6. osztályát követően a Paksi Vak
Bottyán Gimnáziumban tanult tovább. Az érettségit
már az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban
szerezte, majd annak iskolarendszerű képzésén idegen nyelvi titkár végzettséget is szerzett, és részt vett
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen is. Ezt
követően a Dunaújvárosi Egyetem andragógia szakán
tanult, ahol személyügyi szervező szakirányon végzett. Egy év pihenő után folytatta tanulmányait a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Karán, emberierőforrás-tanács
adó
mesterképzésen, amelyet június elején sikeresen
lezárt.
2013 novemberében nyert felvételt az atomerőműbe, a Humánpolitikai Főosztály Munka- és
Személyügyi Osztályának munkaidő-nyilvántartási
csoportjához humánpolitikai előadó munkakörbe.
2016 áprilisától a Munka- és Személyügyi Osztály
munkaerő- és jövedelemgazdálkodási csoportjában

dolgozik humánpolitikai munkatárs munkakörben.
Feladatai a munkájából adódóan, a Vezérigazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, a Humán Igazgatóság
és a Vegyészeti Főosztály munkaügyi adatainak rögzítése az SAP-rendszerbe, valamint a munkavállalók
adataiban bekövetkező változások karbantartása, az
új belépőkkel és a kilépőkkel kapcsolatos munkaügyi
adminisztráció elvégzése, részükre a szükséges igazolások kiállítása, kapcsolattartás az MVM KONTÓ Zrt.
munkavállalóival a hatékony együttműködés érdekében, nyugdíjazással kapcsolatos egyeztetések. Ezenkívül egyéni feladatai közé tartozik a törzsgárda- és a
jubileumi jutalmak ügyintézése.
Bianka szabadidejét szívesen tölti családja körében, velük és barátaival szervez közös programot.
Rendszeres látogatója a fesztiváloknak, rendezvényeknek, kedveli a sportot. Mindezek mellett párjával
éppen a közelgő költözésre készülnek. Örömmel tölti
még idejét két belgajuhász kutyájával, akik a szülői
háznál élnek.
Úgy gondolja, hogy legfontosabb dolog az életében
mindenekelőtt az egészség és a boldogság, valamint
az, hogy az ember megtalálja számításait az életben.
OrbánO
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WANO partneri vizsgálat
Paks 2016
A WANO partneri vizsgálat programjának a célja az, hogy a tagerőműveknek
lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb
nemzetközi tapasztalatokkal egy külső,
nemzetközi atomerőműves partnerszakemberekből álló szakértői csoport által
lefolytatott alapos és objektív vizsgálat
során. A nevéből eredően is ez egy nyílt,
őszinte légkörű információcsere, hiszen
atomerőműves szakemberek osztják
meg tapasztalataikat egymással.
Eddig három WANO partneri vizsgálatra került sor Pakson, az első 1992-ben,
a második 2005-ben, a hármadik pedig
2012-ben.
A Paksi Atomerőmű kezdeményezésére 2016 februárjában sor került a sorrendben negyedik WANO partneri vizsgálatra, amelynek során az erőmű ismét
összehasonlította működését a jó nemzetközi nukleáris szakmai színvonallal.
A vizsgálat az erőmű mind a négy blokkjára kiterjedt. A tapasztalt nukleáris szakemberekből álló csoport áttekintette az
erőmű üzemeltetési tevékenységének
szinte teljes spektrumát. A vizsgálat célja
volt a javításra, fejlesztésre szoruló területek beazonosítása mellett azon eredmények felmutatása és továbbadása is,
amelyekben a Paksi Atomerőmű az élen
jár.
A vizsgálat már az új, 2013-ban bevezetett WANO-módszertan szerint zajlott.
A korábbi vizsgálatokhoz képest újdonság volt, hogy a vizsgálók az elsődleges
területek (üzemvitel, karbantartás, vegyészet, műszaki háttér, sugárvédelem
és oktatás) mellett szervezeti határokon
átnyúló, az erőmű működési hatékonyságát mutató ún. keresztfunkcionális területekre vonatkozóan is megfigyeléseket tettek. A célkitűzések és kritériumok
alkalmazására és értékelésére a WANO

vonatkozó alapdokumentuma és ajánlásai, továbbá a csoport tagjainak tapasztalatai és az iparágon belüli követendő jó
gyakorlat fényében került sor.
A vizsgálócsoport a vizsgálat lezárultával összefoglalta annak eredményeit,
és azokat előzetes jelentés formájában
a záró értekezleten nyújtotta át a Paksi
Atomerőmű vezetésének.
A partneri vizsgálat nem tárt fel olyan
működési hiányosságot, amely megkérdőjelezné az atomerőmű biztonságos
működését. Kiemelték továbbá, hogy a
Paksi Atomerőműben a nukleáris biztonsági kultúra kellően magas színvonalú és
megfelelő figyelmet kap.
A vizsgálat során a csoport tizennégy
javítandó területet – hét területet újként, hét területet folytatódóként – azonosított be. Ezek jellemzően olyan, az
MVM PA Zrt. egyes tevékenységeinek
végzésében észlelt hiányosságok, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy még
tovább kell javítani a folyamatok hatékonyságát, az együttműködés formáit,
továbbá egyes tevékenységeket még
alaposabban, még több odafigyeléssel,

célzottabb vezetői kontroll mellett kell
a jövőben végezni. A javítandó területek
száma nemzetközi összehasonlításban
és az előző WANO- és OSART-vizsgálathoz képest is alacsonynak mondható.
Ez egyértelműen az erőmű állapotának,
biztonsági színvonalának pozitív tendenciáját mutatja.
A WANO partneri vizsgálócsoport vezetője a záró megbeszélésen a feltárt
fejlesztendő területek közül kiemelte
azokat, amelyek az erőmű működését a
leginkább átfogóan érintik, így az itt elérendő javulás a biztonsági teljesítményünket tovább erősítheti. Ezek alapján
a következő időszak fontos feladatai
lehetnek a következők:
A vezetés hatékonyságának, a vezetői
elvárások érvényre juttatásának további
javítása.
A közelmúltban bevezetett teljesítménymutatókon alapuló értékelési
rendszer fejlesztése, a hatékony átfogó
és szervezeti szintű használat elősegítése, javítani kell továbbá a teljesítményés biztonsági mutatók célértékeinek
meghatározását.

Vállalkozók szisztematikus és hatékony ellenőrzésében és irányításában
fellelhető hiányosságokat ki kell küszöbölni.
Az átalakítások gyorsabb végrehajtásának elősegítése, az átalakítási folyamat
során erősíteni szükséges a biztonsági
prioritások érvényre juttatását.
A fejlesztendő területeken túlmenően két működési erősséget is megneveztek a vizsgálók, amelyeket érdemesnek
találtak arra, hogy a WANO hálózatán
keresztül azokat más erőművek is megismerhessék.
Május 30-án az erőmű vezetője megkapta a WANO Moszkvai Központja által
véglegesített vizsgálati jelentést és az ennek alapján készített erőmű-értékelést,
továbbá a WANO és a Paksi Atomerőmű
együttműködését jellemző erőmű-kategorizálási besorolást. A vizsgálati jelentés tartalmában megfelel a vizsgálat során egyeztetett előzetes jelentésnek, új
szempont nem merült fel. A 2016-tól bevezetett WANO-értékelés alapján az erőmű „jó” értékelést kapott. A WANO-központtal megvalósított együttműködési
kategória az „A”-tól „E”-ig tartó skálán „B”
minősítést nyert, vagyis az együttműködés megfelel a WANO elvárásainak, az
erőmű aktívan részt vesz a WANO-programokon, és teljesíti a WANO által megfogalmazott célokat.
Már az előzetes jelentés alapján megtörtént az okok szakmai és vezetői szintű
elemzése és a javító intézkedések meghatározása. A teljes intézkedési tervet
június közepén véglegesítik, és részben
a cégvezetés által felügyelt feladatokat,
részben a szakmai igazgatóságok által
felügyelt intézkedéseket tartalmazza.
Az intézkedési tervet július 20-ig kell eljuttatni a WANO Moszkvai Központba.

Tarnóy László

Gyökerek
50 éve történt
Előzetes kormányközi egyeztetés alapján 1966. július első napjaiban a magyar kormány megbízásából dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnökének
vezetésével kormánydelegáció utazott Moszkvába.
A delegációnak én is tagja voltam.
A hivatalos célkitűzésünk az volt, hogy a KGST
keretében átadott tájékoztató jellegű szovjet tervdokumentáció mellett, kiegészítő információkat
szerezzünk a szállításra javasolt atomerőművet
illetően, személyesen megtekintsük a már üzemelő
blokkot és egy számunkra megfelelő, minél részletesebb kormányközi egyezményt írjunk alá.

34 éves voltam, lelkesedtem az útért, hogy megismerhettem egy számomra teljesen új technikával
működő erőművet, reménykedve, hogy nálunk is
az ipari méretű atomtechnika teret hódít, és atomerőművet fogunk építeni.
50 év elteltével hálás vagyok minden embernek, akiknek részük volt a további döntésekben,
építésben, szerelésben, üzemeltetésben, tovább-

fejlesztésben, hogy az akkori reménykedésemből
valóság lett.
Országunkban 34 éve, nemzetközi elismerés
mellett üzemel egy nagy teljesítményű atomerőmű,
és jelenleg az éves hazai villamosenergia-termelésünknek több mint 50%-át biztosítja.
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Biztonsági tanácsok külföldi utazáshoz

Fotók: internet

Az elmúlt évtizedekben – részben a globalizációból eredően vagy a hatékony üzletvitel céljából, részben az életkörülményeink javulása okán – többet utazunk külföldre, mind hivatalos, illetve üzleti jelleggel, mind magáncélból. A nyári időszakban természetesen a nyaralás és a pihenés céljából történő
külföldi utaké a főszerep, és jelentős számban utaznak magyar polgárok ebben az évszakban európai és Európán kívüli országokba. Egy idegen országban általában kevésbé mozgunk otthonosan, az esetlegesen felmerülő váratlan szituációkra lassabban reagálunk. Emellett olyan veszélyforrások is
megjelentek – sajnálatos módon – amelyek Európában nem voltak az utóbbi évtizedekben jellemzőek, mint pl. a terrorkockázatok. A veszélyforrások
változásait is figyelembe véve – a teljesség igénye nélkül – célszerű a külföldre utazók figyelmét felhívni néhány fontos tényezőre.

A biztonsági szakértők szerint a júniusi
labdarúgó-Európa-bajnokság rendezvényei mellett a július végén, Lengyelországban megrendezendő katolikus ifjúsági világtalálkozó lehet olyan jelentős
tömeget megmozgató esemény, amely
kiemelt terrorkockázatot hordoz. Korábban hallani lehetett az olasz tengerpartot, az ott nyaralókat érintő terrorveszélyről is. Egzotikus országokba utazók
– pl. a korábban kedvelt egyiptomi, tunéziai utak – tekintetében még határozottabban jelenik meg ez a kiemelt kockázat. A globális terrorfenyegetettség – a
közelmúlt eseményeitől függetlenül is –
változatlan, különösen azokban a térségekben lehet számolni terrorveszéllyel,
amelyek a múltban is terrorcselekmények célpontjai voltak, ahol polgárháborús állapotok uralkodnak, katonai műveletek folynak, és ahol a terroristák a
helyi lakosság támogatását élvezik.
Bármely külföldi nyaralás során a
turisták gyakran kerülhetnek bűnözők
célkeresztjébe, mert idegen országban a
pihenés, kikapcsolódás közepette sokan
megfeledkeznek az elemi óvatosságról,
illetve a helyi viszonyokat kevésbé ismerik. Turistaparadicsomokban jellemzően számítani kell a zsebtolvajokra,
de nem lehet kizárni a rablást, sokszor
az agresszív módon végrehajtott rablási célzatú támadást, egyes országokban
az emberrablást sem. Emellett a kevésbe erőszakos cselekmények, mint pl.
szórakozóhelyeken (különösen éjszakai
klubokban) a turisták különböző módszerekkel történő „lehúzása” is jellemző,
és a hivatalos pénzváltóhelyen kívüli ha-

misított valutaterjesztést is meg kell említeni ebben a körben.
Ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy amennyiben a munkavégzésre is
használt infokommunikációs eszközeiket magukkal viszik a nyaralásra – különösen kiemelt beosztásban dolgozó
kollegák esetében – újabb kockázat is
jelentkezhet. Ebben az esetben arra
kell gondolni, hogy ellenérdekelt felek
megkísérelhetik a hordozható személyi
számítógépek, esetleg mobiltelefonok
„feltörését”, és ezáltal üzleti vagy egyéb
szempontból releváns információk megszerzését vagy nem kívánatos, a későbbiekben visszaélésre lehetőséget adó
szoftverek telepítését.
Mindezek figyelembevételével dr. Nagy
József Attila humánbiztonsági főszakértő a következő jó tanácsokat, viselkedési
szabályokat ajánlja a külföldre utazók
figyelmébe:
– A pihenés, a nyaralás során is figyeljenek arra, hogy az önvédelmi reflexeiket ne kapcsolják ki teljesen. Turistaként is szükség van a megérzésekre,
és azonnal távozzanak olyan mikrokörnyezetből, amely bármilyen szempontból gyanússá válik.
• A terrorkockázatok csökkentése
szempontjából célszerű lehet a jelentősebb tömegrendezvények kerülése. (Az MVM Zrt. Biztonsági
Igazgatósága az intraneten közzétett anyagban fogalmazta meg a
közelmúltban, hogy mit kell tenni egy esetleges terrorcselekmény
során. Érdemes felfrissíteni ezeket
a tanácsokat is!)

• Különösen Európán kívüli (kiemelt kockázatú) országokban célszerű barátokkal, családdal együtt
maradni, így nagyobb eséllyel kerülhető el az áldozattá válás, pl.
rablás áldozatává válás, mintha valaki egyedül van, egyedül mozog az
adott helyen.
– Tájékozódjanak az utazás előtt az
adott ország biztonsági helyzetéről.
Ennek során célszerű tanulmányozni
a közbiztonsági helyzetet is.
• Magyarország Konzuli Szolgálatának honlapján http://konzuliszolgálat.kormány.hu/) naprakész
információkat lehet gyűjteni az
utazásra nem javasolt országokról,
aktuális kockázatokról, hasznos
utazási tanácsokról, és hozzájuthatunk az egyes magyar külképviseletek elérhetőségeihez.
• Regisztráljanak a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Konzuli Szol-

gálatának a Regisztráció konzuli
védelemhez oldalán (http://konzved.mfa.gov.hu/).
– Ha a külföldi tartózkodás során bűncselekmény áldozatává válnának,
eltulajdonítanák vagy elhagynák
utazási okmányaikat, irataikat (pl.
útlevelet), vegyék fel a kapcsolatot
az adott országban működő külképviselet konzuli szolgálatával, és
kérjenek konzuli segítséget. A konzul
kiállíthat egy egyszeri hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet, felajánlhatja tolmács segítségét, jogi képviselőt, közreműködhet abban, hogy
Magyarországról anyagi segítséget
biztosítsanak önöknek, kivételes
esetben konzuli pénzügyi segítséget
nyújthat. A konzuli szolgálat segítséget nyújt súlyos sérüléssel járó baleset

–
–
–
–
–
–

áldozatának, súlyos és sürgős ellátást
igénylő betegnek, valamint válsághelyzet közvetlen érintettjének.
Az atomerőműves belépési engedélyt
(belépőkártyát) soha ne vigyék magukkal külföldre!
Hivatalos irataikat, dokumentumaikat mindig tartsák maguknál.
Repülőtéren ne hagyják őrizetlenül
csomagjaikat.
Értéktárgyaikat ne hagyják a
szállodai szobában, azokat lehetőleg
tartsák maguknál.
Kerüljék a kompromittálásra alkalmat adó szituációkat.
Lehetőleg hivatalos, üzleti anyagokat, adatokat tartalmazó laptopot (és
okostelefont) ne vigyenek magukkal, illetőleg minden érzékeny adatot
mentsenek le ezekről az utazás előtt,
vagy lehetőleg tartsák folyamatos
kontroll alatt az infokommunikációs
eszközeiket. Nyílt hálózatok haszná-

latát (pl. szállodai wifi) kerüljék el.
Idegen számítógépen keresztül ne
lépjenek be céges felületre, e-mailfiókba.
Végül egy, a külföldi nyaraláshoz
közvetve kapcsolódó és hazai környezetben is hasznos tanács, mivel a bankkártyákkal kapcsolatos visszaélések elkövetésére számtalan bűnözői csoport
szerveződött, és külföldi utak során is
számítani kell az ilyen jellegű kockázatokra. A bankkártyák PIN-kódjainak védelme érdekében – kényelmi meggondolások helyett – válasszanak az ismétlődő
elemeket tartalmazó kód helyett „erős”
PIN-kódot, soha ne tárolják azt a kártyával egy helyen, és ne adják ki másnak, ne
használják ugyanazt a biztonsági kódot
több bankkártyához.
 Laszlóczki Ivetta, Dr. Nagy József Attila
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MVM Csoport
– A munkám megítélése nagyon
szorosan kapcsolódik a kollégáim által
elvégzett munkához, mivel csapatot vezetek. Tehát amit elértem, azt bizonyos
szempontból általuk értem el – m
 ondta
Böjte Csongor, az MVM Partner Zrt.
Eszközalapú Kereskedelmi Osztályának
vezetője, és hozzátette, eddig nem nagyon állt módjában kifejezni azt, hogy
köszönet illeti a kollégáit: – Leegyszerűsítve a dolgot, nélkülük nem kaptam
volna meg az MVM Csoport Év Embere
díját, hiszen az én munkám az ő munkájukra épült, ezért az elismerés őket is
illeti.
Nagyjából öt évvel ezelőtt kezdett el
dolgozni Böjte Csongor jelenlegi munkahelyén, előtte pedig három évig Svájcban, egy ottani, tőzsdén jegyzett hasonló energetikai cégcsoportnál gyűjtötte a
tapasztalatokat.
A tudatos döntések mellett a szeren– A hosszú távú villamosenergia-
kereskedelemért feleltem a kelet- cse is közrejátszott abban, hogy Böjte
közép-európai országok egy részében. Csongor a tervei szerint alakíthatta a
Természetesen, tekintettel a nemzeti- karrierjét.
– Azért mentem ki, mert tapasztaségemre, Magyarország állt a tevékenységem fókuszában. Egyébként a kar- latot szerettem volna gyűjteni, tanulni
rierem szempontjából mindenképp akartam, és eleve három évre tervezhangsúlyosnak tekintem azt a három tem az ottlétet. Szerencsére úgy alakult,
évet, mert ott a svájci mentalitást – pre- hogy amikor én már haza készültem, az
cizitást, hatékonyságra való törekvést – MVM Partner a nemzetközi terjeszkesikerült magamévá tennem. Úgy érzem, déshez készülődött, ezért szüksége volt
hogy ezek közül számos pozitív dolgot a hozzám hasonló, tapasztalt szakemberekre, az én svájci munkaelőzményem
meg is honosítottam az MVM-ben.

Fotók: MVM

A svájci szemléletmódú vezető
Interjú Böjte Csongorral

pedig ehhez jó háttérnek bizonyult. Így
amint letelt az általam kitűzött három
tanulóév, örömmel tudtam beleásni
magam a rám váró itthoni munkába,
amely számos kihívást tartogatott.
Csatlakozott tehát ehhez a csapathoz, amelynek a későbbi átalakításokat
követően lett a vezetője.
– Lassan öt éve dolgozom itt, és úgy
érzem, hogy sok mindent sikerült elfogadtatnom abból a hatékonyságra
törekvő szemléletmódból, amit az előző
munkahelyemen tapasztaltam. Ugyan-

akkor volna még pár dolog, amelyeket
szívesen meghonosítanék itt.
Az osztályvezető leginkább azt tartja
említésre méltónak a munkájából, hogy
az Eszközalapú Kereskedelmi Osztály
az elmúlt időszakban igen szép eredményeket ért el az MVM Csoport terjeszkedése kapcsán. Mint részletezte, bővültek
a régiós kereskedelmi kapcsolatok, sikerült tehát kialakítani egy olyan kereskedelmi portfóliót, amely hozzáadott értéket jelent a cégcsoport számára.
– A díjról hallottam a korábbi években, de igazság szerint én csak az előttem álló feladatra szoktam koncentrálni, tehát nem volt célom ezt megkapni
– folytatta Böjte Csongor gondolatait
az elismerés kapcsán. – Szerencsés esemény, hogy a képességeimnek és
lehetőségeimnek megfelelően elvégzett
munkám végül a díj elnyeréséhez vezetett. Ez egyúttal az önmagammal szemben állított követelményeknek is a vis�szaigazolása a vállalat részéről.
– A díjban mindenképp szerepe van
az otthoni dolgoknak, így a családnak
is: nálam ez egyelőre gyermekeket nem
jelent, a feleségem támogatott abban, ha
esetleg több napig távol kellett lennem
a munka miatt. Megfelelő hátteret biztosított, hogy elegendő energiát tudjak
a munkámra fordítani. A kevés közös
szabadidőt pedig igyekszünk hatékonyan eltölteni.
MVM

„Vágyom a kihívásokra”
Interjú Nagy Imrével

Nagy Imre informatikus mérnök, az
MVM Kontó Zrt. Szolgáltatástámogatási Igazgatóságának informatikai
munkatársa külső támogatás nélkül,
saját belső erőforrásokkal alakított
ki számos, csoportszintű folyamatot
támogató megoldást. Mint elmondta,

számára a Kontoline nevű, választható
béren kívüli juttatási nyilatkoztató
rendszer a legfontosabb a sok fejlesztése
közül. A program az MVM Csoport kétezer dolgozójának juttatásait kezeli.
– Ez egy önállóan, 2012 óta hiba nélkül futó rendszer. Egyrészt már annak
is nagyon örültem, hogy megcsinál-

hattam, emellett persze annak is, hogy
a visszajelzések is azt támasztják alá,
hogy igen jól sikerült.
Kilenc éve, 2007 júliusában került
Nagy Imre a Kontóhoz, előtte a paksi
városi könyvtárban dolgozott, ahonnan viszont szeretett volna tovább
lépni.
– Új kihívásokat kerestem, így kerültem kapcsolatba a Kontó Zrt.-vel.
Paksi vagyok, és a cég is Pakson van,
és bár annak idején felmerült, hogy
Budapestre költöznék, szerintem v égül
jól alakult, hogy az élet azt hozta, hogy
itt maradtam. Itt édesanyámmal és a
nővéremmel élek együtt, akik mindketten nagyon büszkék voltak rám,
amikor tudomást szereztek a kitüntetésemről. Mivel nem lehettek ott a díjátadón, nagyon várták, hogy az ott készült fotókat is megtekinthessék.
Nagy Imre családjában az informatikai szakmának semmilyen előzménye nem volt, ő elsőként foglalkozik a
területtel, nővére például óvónő. A dí-

jazása tükrében elmondható, hogy jól
döntött, amikor ezt a pályát válasz
totta.
– Nem tudtam a díjról, meglepetés
volt. Már magát a jelölést is elég nagy
örömmel fogadtam, és bíztam benne,
hogy el is nyerem a kitüntetést. Egyébként már az is nagy elismerés volt számomra, hogy én csinálhattam meg a
Kontoline programot, hiszen a cég a
pénzügyi-számviteli területen működik, tehát igazából nem is profilja az
informatikai tevékenység.
Én nagyon örülök minden fejlesztési lehetőségnek. Egyáltalán nem vagyok az a típusú ember, aki mindennap ugyanazt tudná csinálni. Szeretek
alkotni, mindig valami újat csinálni,
fejleszteni olyasmit, amit más ember
örömmel használ majd. Szükségem
van arra, hogy kiélhessem a kreativitásomat, hogy olyan problémákkal
találkozhassak, amelyekre nekem kell
megtalálnom a megoldást – sorolta
Imre, mondatról mondatra egyre lel-

kesebben. Továbbra is keresi a hasonló
lehetőségeket a cégnél, és mint mondta, ebben vezetői is támogatják.
– Úgy látom, hogy a cégnél tudják,
hogy ilyen vagyok, és próbálnak is számomra ilyen lehetőségeket keresni. Értik, hogy nyitott vagyok, sőt vágyom az
ilyen típusú kihívásokra. Úgy érzem,
hogy teljes mértékben támogatnak felülről, a vezetői bizalom nélkül nem is
sikerülhetne ilyen rendszerek létrehozása.
A mérnök jelenleg az MVM Csoport jogosultságkezelő-igénylő rendszerének kiépítésén dolgozik. De a háta
mögött van már többek között a csoportszintű helyi adó tömeges bevallás
és nyilvántartás kezelését támogató informatikai rendszer kialakítása, emellett az a program is, amely segítségével
a szállítói és vevői számlákat, valamint
a bankszámlakivonatokat és a helyi
adók dokumentumait tartja nyilván az
MVM Csoport.

MVM
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 12. 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 fegyverkezési verseny logikája szerint
kifejlesztett még nagyobb robbanóerejű
hidrogénbombák tesztjeit az északi Jeges-
tengeri, gyéren lakott Novaja Zemlján kialakított kísérleti telepen hajtották végre,
köztük a nukleáris történelem legnagyobb
bombájának, a „cárbombának” is nevezett, AN602 kódnevű, háromfokozatú,
névlegesen 101,5 Mt-s töltetnek a felrobbantását. [1]

Az An602 végellenőrzése a szerelőüzemben és
a bomba az Arzamasz-16 múzeumában [1]

Az Arzamasz-16-ban 1954-1961 között megtervezett és megépített eszköz
első, indító fokozata 1,5 Mt-s fissziós töltet, második fokozata 50 Mt-s fúziós bomba volt, tervezett harmadik fokozata az
első kettőt körülvevő, 2800 kg-os U238
köpeny lett volna, ugyancsak 50 Mt robbanóerővel. Ez utóbbit azonban Szaharov

javaslatára és követelésére – elkerülendő
a kísérleti telep és a Jeges-tenger végzetes radioaktív elszennyezését – 1600 kg-os
ólomköpenyre cserélték. Így a névleges
101,5 Mt helyett csak (!) 51,5 Mt-s eszközt
próbáltak. [1]
A 26,5 t össztömegű bomba célba juttatására a legnagyobb teherbírású Tu-95V
négy hajtóműves, iker-turbólégcsavaros
távolsági bombázót választották, azonban a 8 m hosszú, 2,1 m átmérőjű eszköz
még ennek a legnagyobb hordozónak a
bombaterében sem fért el, ezért külső,
hárompontos, egyenként 9 t teherbírású,
villamos kioldású, törzs alatti felfüggesztést kellett alkalmazni, és jelentősen megerősíteni a törzs vázának vonatkozó szerkezeti elemeit. [1]
1961. október 30-án a Kola-félszigeti
Olenogorszk melletti Olenya repülőtérről
szállt fel az AN602-vel az Andrej Durnovcev kapitány vezette Tu-95V hordozó és
a Tu-16 mérő-megfigyelő repülőgép, és
2 óra múlva, 900 km megtétele után értek
a Novaja Zemlja-i célterület fölé. [1]
A bombát 11:30-kor, 10 500 m magasságban oldották ki, a három felfüggesztés
szinkron nyitásával. Az 5 db kihúzó ernyő
segítségével kinyitott 1600 m2-es fő ejtőernyővel fékezett 188 másodperces zuhanás
után a földfelszín fölött 4000 m magasságban barometrikus indítással gyújtott a
bomba, melynek tényleges robbanóerejét
57 és 58,6 Mt közé becsülték. [1]
A robbanás pillanatában a Tu-95V 39
km-re, a Tu-16 mérő-megfigyelő gép 53,5

Az AN602 a Tu-95V elhagyása utáni pillanatokban, 10 500 m magasban és az ejtőernyős
leereszkedés első szakaszában, a kísérő Tu-16-ról felvéve [1]

km-re volt az epicentrumtól. Ennek ellenére a hordozót utolérő lökéshullám úgy
megdobta a gépet, hogy egyszerre 800 m
magasságot vesztett, amíg a pilóták stabilizálni tudták helyzetüket. [1]
A bomba hatásai:
– Az epicentrum 35 km sugarú környezetében minden felszíni tereptárgy megsemmisült.
– A tűzgömb átmérője 4,6 km, a gombafelhő magassága 67 km, szélessége 40
km, a tóruszszerű két külső öv átmérője
95 km volt.
– Az intenzív fénysugárzás 100 km sugarú körön belül harmadfokú égési sérülést okozhatott a bőrön.
– A robbanás fénye 1000 km-ről is látszott.
– A robbanás hangját a 800 km-re keletre, a Jenyiszej torkolatában lévő Dikszon-szigeten is hallották.
– A nyomáshullám háromszor megkerülte a Földet.
– A légkör ionizálódása miatt 40 percig a
környéken semmilyen rádió nem működött.

– Mivel a fissziós indítótöltet robbanóereje (1,5 Mt) a fúziósénak (~50 Mt) csak
3%-a volt, a helyszín kevéssé szennyeződött radioaktív hasadási termékekkel. Két órával a robbantás után már a
helyszínen mérhettek a dozimetrikusok.
– A robbantás alatt és után emberéletben
nem esett kár. [1]
Ilyen robbanóerejű termonukleáris
kísérletet többé nem végeztek.
Forrás: [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Царь-бомба

Kimpián Aladár ny. főmérnök

Az 50 Mt-s AN602 hidrogénbomba 67 km
magas gombafelhője és kettős gyűrűs felhőöve. A jobb alsó sarokban a 8848 m-es Mount
Everest méretarányos sziluettje látszik. [1]

Fiataljaink
Bemutatkozik Wartig Gábor,
Családomat is az erőműépítés vonzotta Paksra,
édesanyám Hajdúböszörményből, édesapám pedig
Dunaföldvárról költözött ide. Bátyámmal már ide
születtünk. Iskoláimat is itt végeztem, a Bezerédj
Általános Iskolát követően a Vak Bottyán Gimnázium reáltagozatán tanultam tovább. Ha szószólóra
volt szükség, társaim gyakran engem választottak,
valamint mindig is szerettem tenni a közösségért,
így bekapcsolódtam a diákönkormányzat munkájába is. Társadalmi munkám elismeréseként Vak Bot�tyán-díjjal tüntetett ki az iskola. Az érettségi megszerzését követően a Pécsi Tudományegyetemen
tanultam tovább, itt szereztem közgazdász végzettséget pénzügyi szakirányon. Családom és barátaim miatt Paks felé húzott a szívem, ezért hazaköltöztem. Az erőműhöz csak közvetett kapcsolatom
volt, édesapám révén, aki a jogsegélyszolgálaton
keresztül már több évtizede segíti a munkavállalók
apróbb-cseprőbb jogi ügyeinek intézését, de azért
szerettem volna itt dolgozni. A társasághoz végül

Fotó: Bodajki Ákos

a Minőségirányítási és Működésfejlesztési Osztály gazdasági elemzője

2011-ben nyertem felvételt, a Minőségirányítási
és Működésfejlesztési Osztályon helyezkedtem el
gazdasági elemzőként. A kezdeti időszakban az akkoriban felülvizsgálat alatt álló vállalati stratégia kidolgozásában vettem részt, feladatom volt továbbá

a stratégiai kontrollingrendszer megújítása és a működtetésében való közreműködés. A későbbiek során munkaköröm különböző mutatószámrendszerek kezelésével és kockázatkezeléssel kapcsolatos
tevékenységekkel bővült, többször bekapcsolódtam a folyamatok felülvizsgálatával, kiadásával kapcsolatos feladatokba is. Munkaköröm egyik nagy
előnyének tartom a változatosságot, valamint hogy
a munkám során megismerhetem az egyes szervezetek feladatait, felépítését, átfogó rálátásom nyílhat a tevékenységükre. Az osztályon a kollégákkal
jó kapcsolatot ápolok, az együtt töltött idő alatt
sokat tanultam tőlük.
Szabadidőmben szeretek túrázni, sok időt töltök
a barátaimmal, akikkel gyakran szervezünk közös
programokat. Ilyenkor szívesen vállalom a szakács
szerepét, legyen szó akár bográcsgulyásról, grillhúsokról vagy egyszerű szendvicsekről, bármit szívesen elkészítek.

Az interjút készítette: Krausz Attila
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Műszaki Alkotói Pályázat – 6/6
Dicséretben és jutalomban részesülő pályázat

Fotók: Bodajki Ákos

08. A 10ZB12B012-es jelű
eldugult nagy aktivitású
zsomp tisztítása, forrópont
megszüntetése

Tarczal László

Gyutai Attila

Szóba került, hogy átcsoportosítják más zsompokhoz a leürítővezetékeket, de azok nem voltak kellően
nagy kapacitásúak – elvetették.
A zsomp a bukólemezig padlóburkolattal volt feltöltve. Palástját megfúrva további vizsgálatokra és
mérésekre volt lehetőség. Megállapították, hogy az
elvezetőcsőben nincs lerakódás, ép és tiszta. Valószínűsítették, hogy egy nagy aktivitású szemcsét – forrópontot – valamikor „bemosatták”, és az a csőben megtapadt – innen eredhet a sugárzás. A zsomp közelében
az elvezető csővezeték nem dugult el, csak a zsomp a
bekerült hulladékoktól: cérnakesztyűk, hegesztőpálcacsonkok, és a már megkötött padlóburkolat.
Felmerült, hogy égetéssel eltávolítható lesz a
zsompból a padlóburkolat (krautoxin – bizton
sági
adatlapja szerint rendkívül mérgező égéstermék).
A ZB-tanpályán készítettek egy műhelymintát, amin kipróbálhatták a technológiát, mérésekkel ellenőrizték,
hogy a hőtől nem károsodik-e a beton. Végül elvetették az égetés tervét az égéstermékek miatt, s maradt a
mechanikus eltávolítás – kifúrás.
Árnyékolópaplanokkal csökkentették a sugárveszélyt, megteremtették a megfelelő munkakörnyezetet a zsomptisztításhoz.
A felfúrt, részlegesen megnyitott zsompon keresztül elvégezhető volt a tisztítás. A tiszta vízzel történt
mosatás nem hozta meg az elvárt eredményt – a forrópont a helyén maradt, de az aktivitása a felére csökkent.
Tarczal László, GMO, berendezésmérnök
– Madocsáról származom, Pakson születtem 1959ben. Szekszárdon, az 505-ös Ipari Szakmunkásképző
Intézet, a Rózsa Ferenc Szakközépiskola, Dunaújvárosi
Gépipari Technikum és a BME Energetikai Gépészmérnöki Kara voltak az iskoláim. A Mezőgazdasági
Gépgyártónál kezdtem dolgozni Bölcskén 1976-ban.
Az erőműhöz 1977-ben vettek fel, a Kalorikus Osz
tályra. Részt vettem kölcsönadott dolgozóként több
primer köri berendezés építésében (reaktor, gőzfej-

el-KÉP-esztő
Németh András

A „zsomp” német eredetű szó (der Sumpf). A bánya
legmélyebb pontján az innen-onnan összegyűlő vizet
vezették bele, ahonnan már könnyebben távolították
el azt.
Az erőmű bonyolult technikai rendszerében üzemi
állapot ellenőrzéséhez, karbantartáshoz tolózárakat,
csapokat nyitnak, technológiai rendszereket ürítenek,
és az eddig zárt folyadék szétfolyik. A kicsorgó vizeket
a padlóba süllyesztett zsompok gyűjtik össze, mint a
fürdőszobában a kádon kívüli összefolyó.
Az üzemvitel jelezte, hogy az egyik primer köri
zsomp (10ZB12B012) nem úgy nyeli a vizet, mint ahogyan kellene. Először a Pöyry ERŐTERV Zrt. tervezőjével
egyeztetve egy gyűjtőtölcsér beépítését javasolták, de
a munkaterület előkészítése során a Dozimetriai Szolgálat kiemelkedően magas sugárzási értékeket mért,
ami miatt nem adta ki a munkaengedélyt.
Felmerült, hogy az elvezető csővezetéket végig ki
kell cserélni (80 cm mélyen betonban), ez a + 6 m-es
födém szerkezetét rendkívüli mértékben károsította
volna, azon kívül, hogy embertelenül nagy munka lett
volna – ezért elvetették.

Szösszenetek és sztorik az
erőmű egykori mindennapjaiból
„Immár hagyomány, hogy brigádunk
igyekszik minden segítséget megadni az úttörőknek. Ennek keretében
került sor a cseresznyéskerti úttörőtábor ivóvizének biztosításához nyújtott műszaki és kiviteli segítségre.
Reméljük, hogy jól fogják érezni magukat a gyerekek a táborban.”
(Forrás: 1980-as vegyészeti szocialista brigádnapló)
OrbánO

lesztő, főelzáró tolózár, tartálypark, csővezetékek stb.).
Most a csövekkel, csőtartókkal foglalkozom.
Megnősültem 1985-ben. Két fiunk született, s már
két unokánk is van.
Szeretek kertészkedni.
Gyutai Attila, GSZO, művezető
– Budapesten születtem 1967-ben. Az általános
iskolát Ősiben (Veszprém megyei település Várpalota
közelében) és Pakson végeztem. Szekszárdon az „505ben” gépi forgácsoló szakmát szereztem. Pakson érettségiztem, majd Pécsett, a Zipernowskyban gépszerelő-karbantartó, valamint gépgyártás-technológus
technikusi okleveleket szereztem már a munka mellett.
Első munkahelyem az erőműben volt, ma is itt dolgozom.
Feleségemmel, Gyutainé Péger Rózsával és Adrián
fiammal alkotunk családot.
Motorversenyző voltam, fiam is örökölte ezt a szenvedélyt – jelenleg az olasz bajnokságban szerepel. Sok
időt leköt a versenyre készülés, az utazás. Van egy kis
baráti társaság, akikkel sokat túrázunk. Ebbe évenként
egy-egy hosszabb kerékpártúra is belefér. Most értünk
haza Bécsből, a Duna mentén egy ötnapos túráról.
Németh András, GSZO, technológus
– Pakson születtem 1973-ban. A II. Számú Általános Iskolába jártam a „hegyen”, majd Szekszárdon, az
„505-ben” gépi forgácsoló szakképesítést szereztem.
A munka mellett 1993-ban a Vak Bottyánban Pakson
leérettségiztem.
Első munkahelyem az erőmű (1990. április). Pécsett
a Zipernowskyban gépgyártás-technológus technikusi
oklevelet kaptam. A napokban államvizsgáztam Dunaújvárosban karbantartás szakon.
Családi házban lakunk Pakson. Feleségem adminisztrátor a MÉH-telepen. Zsanett lányom gimnazista,
Barnabás fiam általános iskolás. Sokat kirándulunk,
túrázunk motorral vagy kerékpárral. A házunk is sok
munkát ad még.gyulai
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Műszaki átalakítások – A dízelhajtású tűzivízszivattyú-telep összekötése a melegvíz-csatornával
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatok, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások mellett folyamatosan végeznek felújításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.

Fotó: Bodajki Ákos

A Duna közelsége alapvető szempont volt az atomerőmű telephelyének kiválasztásakor, hiszen a villamosenergia-termelés során megvalósuló hőkörfolyamat
– ezen belül a turbinákat meghajtó gőz kondenzációja – nagy mennyiségű hűtővizet igényel. Azonban ezen túlmenően számos további előny meríthető legnagyobb folyónk vizéből. Rovatunkban ezúttal egy ilyen jellegű műszaki átalakítást mutatunk be, Nyékiné Bach Éva projektvezető segítségével.
ló dízelbetáplálással rendelkező tűzivízszivattyú-telep. Azonban ennek a szivattyútelepnek a vízbázisa a
mostani kialakításnak megfelelően csak üzemelő biztonsági hűtővízrendszer esetén érhető el. A beruházás célja a melegvíz-csatornákban levő, kb. 11 500 m3
víztartalék felhasználhatóvá tétele az említett rendszer esetleges kiesésekor is.
A tervezett megoldás szerint a vízkészlet biztosítása a zárt szelvényű melegvíz-csatornából a jelenlegi dízelszivattyú nyomóágra csatlakozó, telepíthető,
dízelhajtású felszívó típusú szivattyú alkalmazásával
történik. A dízel-tűzivízrendszer meglévő rendszerkialakításának meghagyásával a 00UJ(21,22)D001
A dízelhajtású tűzivízszivattyú-telep összekötését a jelű dízel-tűzivízszivattyúk 00UJ30 jelű nyomóági
30-40VE50 alfanumerikus jelű melegvíz-csatornával csővezetékét össze kell kötni a 02VX51 jelű csővezea fukushimai atomerőmű balesete nyomán elvégzett ték 40VE50 jelű melegvíz-csatornához kapcsolódó
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) eredménye- zsilipaknához telepített felszívó típusú szivattyúként határozták el. A nemzetközi szintű felülvizsgálat val, valamint a 02VD71 jelű csővezeték 30VE50 jelű
a biztonság további növelésének lehetőségeit hiva- melegvíz-csatornához kapcsolódó zsilipaknához tetott feltárni. Ebben a szellemben fogalmazódott meg lepített felszívó típusú szivattyúval. A felszívó típusú
az említett átalakítás alapgondolata, vagyis az, hogy szivattyúk szívóágai a zsilipakna fenekéig nyúlnak
baleseti helyzetben, a II. kiépítésen telepített, dízel- majd le. Ez a konstrukciós kialakítás lehetővé teszi a
motoros meghajtású tűzivízszivattyúk segítségével melegvíz-csatornának a szívókosár magasságáig (kb.
fel lehessen használni a zárt szelvényű melegvíz- 0,5 méteres szintig) történő leürítését. A melegvíz-
csatornában lévő víztartalékot, ha a biztonsági hűtő- csatornákban a rendelkezésre álló közeget a mobil dízelszivattyúk a kondenzátorhűtővíz-
vezeték
vízrendszer bármilyen okból üzemképtelenné válik.
Jelenleg rendelkezésre áll a II. kiépítésen egy föld- alatti kármentő árokba fektetett (felszín közeli)
rengésálló, mintegy nyolc óra üzemre alkalmas, önál- csővezetéken keresztül juttatják be a 00UJ21D001

jelű tűzivízszivattyú 00UJ23 jelű nyomóági vezetékébe. Az átalakítás tehát lehetővé teszi, hogy teljes
feszültségvesztés esetén a 30(40)VE50 jelű melegvíz-csatorna víztartalékát felhasználják. Amennyiben
szükségessé válik (üzemzavari helyzetben) a mobil
dízelszivattyúkat villás targoncával szállítják ki a tárolóhelyről a telepítési helyre, majd a zsilipaknák mellé
történő telepítést követően üzembe állítják.
A beruházás a megvalósulást követően lehetőséget biztosít arra, hogy a tűzivíz-biztonsági hűtővíz
átkötésen keresztül legalább 14 órán keresztül bejuttassuk a rendelkezésre álló vízkészletet a felhasználás
helyére. Az új rendszer az elrendelést követően rövid
időn belül képes ellátni tűzoltási vagy hűtési funkciót a rendszerátkötéseken keresztül: a 02UJ01 tűzivíz-
gerincvezetékbe szivattyúzott közeg felhasználható
gépházi tűzoltásra, vagy a (01,02)V(Y,X,W)11-(01,02)
VD11-(01,02)UJ01 átkötéseken keresztül eljuttatható
a biztonsági hűtővízrendszerekbe hűtés céljából.
Az átalakítás generálkivitelezője a Kópis és Társa
Kft. Jelenleg az átalakítás engedélyezéséhez szükséges dokumentumok (KMMEU, beszerzési dokumentációk) készítése, összeállítása folyik. Az engedélyezést követően még az idén elkezdődik a kivitelezés,
és ha minden a tervek szerint alakul, jövőre be is fejeződik.


Prancz Zoltán

Leibniz-év
Háromszáz éve halt meg Hannoverben Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) német polihisztor, jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus, filozófus,
többek között a négy alapműveletes mechanikus számítógép megszerkesztője.

Fotók: internet

Leibniz Lipcsében született. Apja erkölcstanprofesszor
volt az egyetemen, példájára a tudományokkal kezdett
foglalkozni. 15 évesen már egyetemre járt, filozófiát
tanult. Tanulmányai után jogi doktori címért folyamodott, de fiatal korára tekintettel itt elutasították, végül
Altdorfban (Nürnberg mellett) húszéves korában megkapta a címet, sőt tanárnak kérték fel, de nem fogadta el.
Nürnbergben beáll a Rózsakeresztesek rendjébe.
1672-ben diplomáciai úton járt Párizsban XIV. Lajos, a
Napkirály udvarában. Itt előterjesztette egy közös hódító háború tervét Egyiptom ellen, ám ezt a javaslatát
elvetették. Számos tudóssal megismerkedett, többek
között Huygensszel, a matematikussal. Megismerte és
továbbfejlesztette Pascal mechanikus számítógépét,
mely nemcsak összeadni, kivonni, de szorozni és oszta-

Leibniz számológépe

választották. Találkozott Nagy Péter
ni is tudott, sőt egyes források szerint
cárral, és szorgalmazta az orosz akagyököt is vont. Ezért a felfedezésért
démia felállítását.
beválasztották az angol és a francia
Kiterjedt levelezésben állt a kor
akadémiába 1673-ban. Számológéneves tudósaival, mintegy 1300 levepének egy rendkívül díszes kivitelező partnerrel több mint 20 ezer lelű másolata látható Hannoverben, a
velet váltott, és ő adta ki az első szakSchloß Herrenhäuser Museumban, a
folyóiratot.
doboza nyitva, így a bonyolult szerA bányák szellőzését az érchegykezet feltárul a látogatók előtt. Leibségben szélmalmokkal hajtott leveniz kidolgozta és alkalmazta a kettes
gőpumpákkal tervezte megoldani.
számrendszert.
A hercegi kastély hatalmas parkjába
Élete végéig veszekedtek Isaac
„bevezette a vizet” csobogókon, vízNewtonnal, hogy ki találta fel a difkerekeken, szökőkutakon keresztül,
ferenciál-számítást. Az utókor eléghogy élménydúsabb legyen.
tétele, hogy az ő jelöléseit használjuk
Utolsó éveiben betegség kínozta,
(=, ., ~, dy/dx, ∫), valamint a függpártfogói meghaltak.
vény, a koordináta, a differenciálGottfried Wilhelm Leibniz
Nagyon szép, 1499-ben épült reés az integrálszámítás fogalmait.
1676-ban visszatért a Német-római Birodalomba, és neszánsz polgárházban lakott az óváros központjában,
egy kis hercegség, Braunschweig-Lüneburg és Hanno- a fapiac téren. Háza nevezetességként 1840 óta szerepel
ver hercegének szolgálatába állt könyvtárosként. Ud- a várostérképeken. Néhány szobából múzeumot alakívari, majd igazságügyi tanácsos lett. 1687–1690 között tottak ki, mely 1893-tól látogatható. A II. világháborúbeutazta egész Németországot és Olaszországot. Az ud- ban bombatalálatot kapott, megsemmisült, majd 1983varnál a francia, a tudományban a latin nyelven érte- ban újjáépítették, az eredeti, négyemeletes reneszánsz
homlokzattal.
keztek, de a német nyelv használatát is szorgalmazta.
Leibniz tervei szerint megalakították az első négyulai
met akadémiát Berlinben (1700), amelynek elnökévé
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Az ördög nem alszik!
A Dunának nincsen gerendája
Pakson nem nyár a nyár a Duna nélkül, s ezt bizonyára hasonlóképpen gondolják minden Duna-menti településen. A folyó rengeteg programot, kikapcsolódási lehetőséget kínál, amelyek között kitüntetett helyen állnak a fürdőzés és a vízi sportok. Azonban mindezek veszélyeket is rejtenek – amint a címadó
szólásmondásunk is figyelmeztet. Az alábbiakban néhány olyan szempontot idézünk fel, amelyekre mindenkinek tanácsos odafigyelnie élete, egészsége megőrzésének érdekében.
Nincs olyan év, hogy ne hallanánk
tragikus híreket Dunába
fulladt emberekről.
Az áldozatok általában meggondolatlan
fürdőzők. Esetük tragikumát csak növeli, hogy – egyes kimutatások szerint – a vízbe
fulladtak nyolcvan százaléka
tudott úszni, és viszonylag
közel a parthoz lelték halálukat.
A fürdőzés alapvető szabályait mindig szem előtt
kell tartani – még a kifejezetten veszélytelennek tűnő
állóvízi, tavi fürdőhelyeken is. Ilyen alapvető szabályok például a következők: felhevült testtel nem szabad vízbe ugrani, alkoholos állapotban kerülni kell
a fürdőzést, olyan helyeken, ahol engedélyezett az
ugrálás, ne merüljünk hosszabban a víz alá, nehogy
ránk ugorjanak, az ismeretlen helyeken fokozott óvatosság indokolt, például a vízmélység, az aljzat, a víz
alatti tárgyak felderítése szempontjából, hasonlóképpen indokolt a fokozott óvatosság, ha valaki szív- és
érrendszeri betegségben szenved. A Duna tekintetében a fenti szabályok csak szigorodnak, illetve továb-

biakkal egészülnek ki. A dunai fürdőzés és sportolás
fokozott veszélyei elsősorban a víz folyásából fakadnak. A hirtelen mélyülő, alámosott mederszakaszokkal, az akár rövid távolságon is jelentősen változó – az
állóvizekénél jellemzően általában is lényegesen alacsonyabb – vízhőmérséklettel, a víz sodróerejével, illetve a limányok, forgók hatásával egyaránt számolni
kell. A folyó gyakran szállít uszadékot is – különösen
áradások idején –, ami ugyancsak veszélyforrást jelent. A dunai hajóforgalom pedig egy sor további
szempontot generál. A legalapvetőbb ez utóbbiak közül, hogy hajóúton, hajóállomáson tilos úszni vagy
fürdőzni. Emellett a hajók keltette hullámok is odafigyelést kívánnak. A tiltott helyen történő fürdőzést
a vízi rendőrség ellenőrzi, és helyszíni bírsággal sújthatja (ideértve természetesen a Duna átúszását is).
Hajóutat keresztezni vízi járművekkel – például
csónakkal, kajakkal, kenuval – is csak nagy körültekintéssel és a hajóktól való kellő biztonsági távolság
megtartásával szabad. (Talán nem felesleges megemlíteni itt, hogy a gumimatrac és a hasonló, felfújható
alkalmatosságok nem minősülnek vízi járműnek, az
ezekkel „közlekedőkre” a fürdőzési szabályok vonatkoznak.) A hajózási szabályzat – amelyet egyébként
is érdemes tanulmányoznia a „dunai embereknek”

– minden vízi jármű esetében meghatározza a kötelező felszereléseket, amelyek meglétét szintén ellenőrzi a vízi rendőrség. Külön figyelemfelhívásra méltó
ezek közül a mentőmellény, aminek viselése előírás a
tizennégy évnél fiatalabb gyermekek, illetve az úszni
nem tudók számára a vízi járműveken.
A kajakozás, kenuzás, illetve a vízitúrázás során
sajátos veszélyforrást jelent a fülhallgatós zenehallgatás. Sajnos történt már katasztrófa abból, hogy az élvezeteket ilyen módon halmozók nem hallották meg,
így nem vették észre a közeledő tolóhajót. Érjük be
tehát azokkal az örömökkel, amelyeket a környezet,
a mozgás, a napsütés kínál, hiszen ezek is bőségesek.
Joggal tart számot a fürdőzők, túrázók érdeklődésére a Duna vízének minősége is. Jó hír, hogy számos,
a közelmúltban megjelent tudósítás szerint legnagyobb folyónk vízminősége javul, és általában alkalmas az említett programokra (köszönhetően annak,
hogy a korábbi viszonyokhoz képest az ipari szen�nyezés jelentősen csökkent, a háztartási szennyvizet
pedig már nagy arányban tisztítják, mielőtt a Dunába
engednék). Egyes dunai strandok esetében az interneten is közzéteszik az aktuális vízminőséget (lásd
például: www.iloveduna.hu).

Prancz Zoltán

GMF-konferencia Svédországban

A nagy érdeklődést jól mutatta, hogy a
Nyugat-mecseki Tájékoztató és Információs Társulás, az Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulás, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás, valamint a Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás képviseletében több
mint húsz polgármester és önkormányzati tisztségviselő volt jelen. Ami többek
között annak köszönhető, hogy az atomerőmű telephelye mellett található a kis
és közepes aktivitású végleges radioaktívhulladék-tároló, valamint ezen a helyszínen kívánja Svédország kialakítani a
végleges nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolóját is. Így a helyszín jó lehetőséget nyújtott a nukleáris technológia
megismerésére, de ami legalább ennyire
fontos, a konferencia során közvetlenül
lehetett tapasztalatot gyűjteni a lakossági
kapcsolattartás és kommunikáció svédországi gyakorlatáról.
Svédországban több évszázados hagyománya van a lakosságnak a döntéshozatalokba való bevonásába, és a svéd
állampolgárok élnek is jogukkal, hogy be-

leszóljanak az őket érintő döntések megszületésébe. Ezt nemcsak nemzeti szinten,
de nemzetközi fórumokon is megteszik.
Néhány évvel korábban svéd polgármesterek kezdeményezték azt, hogy kezdődjön dialógus a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének témájában. Azóta a
GMF konferenciáin helyet és időt biztosít arra, hogy a tagok megvitathassák az
adott témában történt fejleményeket.
A konferencia első napján a svéd nukleáris helyzettel ismerkedhettek meg a
résztvevők. Előadást hallgattak meg
a svéd nukleáris ipar helyzetéről és a kihívásokról. Külön előadás keretében képet
kaphattak az oskarshamni atomerőmű
két blokkjának tervezett leállításáról és
leszerelési folyamatáról. A kiégett kazetták jelenlegi tárolási technológiájáról és
a tervezett végleges tároló kialakításáról
is tájékoztatást kaptak a vendégek. A délután során üzemlátogatásokra került sor.
A résztvevők több csoportban látogatást
tettek a forsmarki atomerőműben, a kis és
közepes aktivitású felszín alatti tárolóban,
megtekintették a hűtővízcsatornát, ahol a

Fotó: Dohóczki Csaba

Svédországban a forsmarki atomerőműben tartotta nemzetközi konferenciáját 2016. június 1–3. között a GMF-szervezet (Nukleáris Létesítmények Közelében Található
Európai Önkormányzatok Csoportja). A rendezvényen közel száz önkormányzati vezető vett részt többek között Belgiumból, Finnországból, Litvániából, Németországból, Spanyolországból és Szlovákiából. Magyarországról mind a négy, tervezett és üzemben levő nukleáris létesítmény közelében található társadalmi tájékoztató
társulás részt vett a kétnapos eseményen.

tengerbe ömlik az erőműben felhasznált
hűtővíz.
A nap végén a hivatalos vacsora során
lehetőség nyílt az addig szerzett tapasztalatok megosztására és további kérdések
megfogalmazására.
A második napon a tagtársulások számoltak be tevékenységükről országonkénti bontásban bemutatták tevékeny-

ségüket, majd fórumra került sor, ahol
megvitatták az egyes gyakorlatokat.
A kétnapos rendezvény kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy az érintettek tapasztalatot cseréljenek, megismerjék és
összehasonlítsák az egyes országokban a
nukleáris létesítmények és az önkormányzatok között kialakult gyakorlatokat.

Dohóczki Csaba
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából
Üzemidő-hosszabbítás az üzemanyaggyárban
Újabb 10 évig működhet az üzem

A spanyol nukleáris hatóság jóváhagyta a Salamancában található, Juzbado nevű
gyár üzemeltetésére és a nukleáris üzemanyag előállítására vonatkozó engedélykérelmet. A jelenlegi engedély idén júliusban jár le, ennek meghosszabbítását kérvényezte az Enusa cég az illetékes minisztériumnál. A minisztérium illetékességből
2015 júliusában a hatóságnak továbbította a kérelmet. A hatóság az engedély kiadásakor számos szempontot értékelt, illetve figyelembe vette a legutóbbi engedély kiadása óta végrehajtott intézkedések teljesülését is. Az engedély egyúttal vonatkozik
a fizikai védelem jelenlegi elemeire is. A Juzbado telephely 1985-ben kezdte meg a
termelést, kiszolgálja a spanyol atomerőművi blokkok és egyéb európai megrendelők igényeit is.

Második üzemidő-hosszabbítás a Surry atomerőműben
A Dominion Virginia Power az első lehet a listán

Konkrétan azon a listán, amin majd az újabb hosszabbítási kérelmeket fogják benyújtani a hatóságnak az üzemeltetők. Ha sikerrel járnak, akkor a két blokk üzemideje elérheti a 80 évet is. A cég hivatalosan eljuttatta a hatóságnak azon szándékait tartalmazó bejelentését, amely szerint várhatóan a további üzemeltetést is kérvényezni
fogják. A cégnek felül kell vizsgálnia a kérelem alapjául szolgáló műszaki szempontokat, meg kell szerezni az igazgatótanács hozzájárulását, de egyelőre semmi akadályt
nem látnak a folyamatban. A cég ügyvezető igazgatója, David Christian egy, a Fehér
Házban tartott rendezvényen közölte terveiket 2015 decemberében. Az újabb 20
éves hosszabbítás jó hír a fogyasztók, a regionális gazdaság és a környezet számára
– közölte az igazgató. A Surry telephely biztosítja Virginia állam villamosenergia-
fogyasztásának 20%-át. A folyamatos üzem segít az államnak betartania az alacsony
CO2-kibocsátásra vonatkozó előírásait. A blokkok 1972-ben és 1973-ban kezdték
meg működésüket (840 MW-os, nyomottvizes egységek). A többi amerikai blokkhoz
hasonlóan 40 éves üzemidőre tervezték azokat is, annak lejártakor meg is kapták a
kért újabb 20 évet, így most 2032-ig, illetve 2033-ig engedélyezett az üzemeltetésük.
Forrás: World Nuclear News, 2016. június

Varga József

ROSATOM
NEWSLETTER
Orosz-amerikai megállapodás üzemanyag szállítására
Egyezményt írt alá a GNF-A és a TVEL

A Global Nuclear Fuel Americas (a GE Hitachi leányvállalata) és az orosz TVEL által kötött
egyezmény célja az amerikai nyomottvizes reaktorokba szánt nukleáris üzemanyag engedélyeztetési, piackeresési és gyártási műveleteinek összehangolása. A két cég stratégiai szövetségre lép annak érdekében, hogy az orosz fejlesztésű TVS-K típust bevezessék az
Egyesült Államokban, és ehhez kapcsolódóan megszerezzék alkalmazásához az amerikai
nukleáris hatóság engedélyét. A GNF-A biztosítja a hazai bázisú projektmenedzsmentet,
az engedélyeztetést, a minőségbiztosítást és bizonyos műszaki szolgáltatásokat, míg a
TVEL adja a tervezési szakértelmet, a műszaki támogatást és a bevezető tételek gyártását. A továbbiakban az üzemanyag gyártása az amerikai partner wilmingtoni telepén
történik.
Az említett üzemanyag egyedi termék, tervezési és gyártási technológiája „genetikusan” különbözik a megszokott típusok jellemzőitől – nyilatkozta Oleg Grigorjev, a TVEL
alelnöke. A termék európai bevezetése már megtörtént, és az első eredmények alapján
nincsenek kétségeink a termék megbízhatóságát, biztonságát és üzemeltetési mutatóit
illetően. Nagy öröm a cég számára, hogy olyan világszerte ismert cég sorakozik mellénk,
mint az GNF-A, és segítségünkre van az amerikai piacra való belépés terén. Bízunk a projekt sikerében, ami biztosan versenyhelyzetet teremt majd az Egyesült Államok nyomottvizes reaktorainak piacán – zárta mondandóját az alelnök. Az új üzemanyagot a háromés négyhurkos nyomottvizes reaktorokhoz fejlesztették ki, ezekből harmincöt üzemel az
USA-ban. Tervezési alapjai a kipróbált és jelentős üzemeltetési tapasztalattal rendelkező
VVER-1000 típusra mutatnak vissza. A TVEL 14 országban 78 kereskedelmi reaktorba szállít üzemanyagot. Ezenkívül ellát még kilenc kutatóreaktort és számos hajót is.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2016. június

Varga József

Megsemmisítő veszteség az atomerőművek bezárása
Idő előtt leállítják a Quad Cities és a Clinton telephely blokkjait
Don Brandt, a Nuclear Energy Institute elnöke mondta ezt, miután az üzemeltető Exelon Corporation közölte a hírt. Az Exelon szerint a leállítás elsődleges
oka, hogy Illinois állam energiaügyi törvénykezésében nem megfelelő az előrehaladás. A kétblokkos Qued Cities és a monoblokkos Clinton erőművek ös�szesen közel 800 millió dolláros veszteséget hoztak össze az elmúlt hét évben
annak ellenére, hogy a legjobban termelő egységek voltak a cégnél. A bezárások, a foglalkoztatási problémák és az adóelmaradások jelentős negatív hatással lesznek a térség közösségeire. Az elnök úgy látja, hogy az Egyesült Államok gazdasági növekedése és a szén-dioxid-kibocsátás ezzel párhuzamos
csökkentése nem valósítható meg atomerőművek nélkül.
A Clinton atomerőművet 2017. június elsején, a Quad Cities blokkjait egy
évvel később fogják leállítani – közölte a társaság. Összesen mintegy 1500
munkahely szűnik meg. A cég addig természetesen számít az alkalmazottak
munkájára, a leállítást követően is hat hónapon keresztül segítséget nyújt
a dolgozóknak. Chris Crane, az Exelon elnöke beszámolt arról a többéves
egyeztető folyamatról, amelyet a szövetségi hatóságokkal, a piaci vezetőkkel, az állami döntéshozókkal, a helyi lakossági vezetőkkel és a környezetvédő
szervezetekkel folytattak – sajnos a törvényi lehetőségek kimerültek, a blokkok leállítása elkerülhetetlen. Persze a cég vezetői teszik a dolgukat tovább:
igyekeznek sikerre vinni a következő időszakra vonatkozó energetikai terveiket, amelyeket kritikusnak tartanak az állam környezeti és energetikai jövője
szempontjából.

2017-ben indul az uránbank
A NAÜ közlése szerin 2017-ben megkezdi működését Kazahsztánban az
alacsony dúsítású urán kereskedelmével foglalkozó üzemanyagbank. A napokban lépett érvénybe az az együttműködési egyezmény, amelyet az ügynökség és a kazah Ulba Metallurgical Plant cég kötött, ennek eredménye
realizálódik a jövő évben. Az ügy előzménye az a 2015-ben kötött jogi keretmegállapodás, amely a NAÜ és Kazahsztán között született. Ennek alapján
az üzemanyagbank létrehozásának legfőbb célja, hogy a NAÜ-tagországok
atomerőművei stabil és előre jelezhető módon üzemanyaghoz juthassanak
abban az esetben, ha az általuk bejáratott kapcsolatban szállítási nehézség
mutatkozik. Nyilván a bank egy fontos eszköz a hasadóanyagok ellenőrizetlen vagy fegyverkezési célú felhasználásának elkerülése terén is. Az uránbank
költségeit önkéntes résztvevők fedezték, nem befolyásolta a NAÜ költségvetését. Az alapba befolyt összeg 143 millió euró, ez tíz évig biztosítja a rendszer
működését.
Forrás: NucNet, 2016. június
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NEI SmartBrief
A minireaktorok alkalmazását vizsgálja a tengerészet
A Haditengerészeti Testület érdeklődik a téma iránt

A tengerészeti bázisok telephelyét szeretnék függetleníteni az országos
villamosenergia-rendszer távvezetékeitől, bár már most is használnak
helyi szél- és napenergiát azokon. A tárca vezetője, Ray Mabus úgy fogalmazott, hogy eljött a harmadik lehetőség, az atomenergia felhasználásának ideje. A hajók esetében mintegy húsz százalékban már atomenergia-meghajtásról beszélhetünk, a szárazföldi bázisokon más a helyzet.
A miniszter szeretné a kisméretű moduláris reaktorokat minél jobban
alkalmazásba venni, hogy függetlenítsék magukat a „kapukon kívüli” forrásoktól. Ehhez ki kell építeni a belső mikrohálózatokat is. A most megjelenő új technológiák biztonságosak, kevesebb radioaktív hulladékot
termelnek, ezeket a lehetőségeket ki kell aknázni – tette hozzá a miniszter. Az új technológiák berendezései kompaktak, előgyárthatók, számos
automatikus védelmi megoldással rendelkeznek, és akár földfelszín alá
is telepíthetők.
Forrás: NEI SmartBrief, 2016. június
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15 éves a Sárgödör téri egyesület

Újabb sikerek az iparági
sporttalálkozókon

15 éve alakult meg a paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete, amely alkalomból a szervezet
tagjai felidézték élményeiket, az egyesület megalakulását, a kezdeti idők nehézségeit és azt a nagy ívű
fejlődést, amelyen a tér a présházak és az oda szervezett programok révén az elmúlt másfél évtizedben
keresztülment. A hajdani sárga gödör löszbe vájt pincéit és ráépített présházait ma is megcsodálhatjuk
ezen a különleges, kettős formájú téren, amely két egymáshoz kapcsolódó szilvamaghoz hasonlít, és
ami mára gondos gazdákra talált a présháztulajdonosok személyében.

Szinger Ferenc önkormányzati képviselő javaslatára a
Sárgödör teret 1997-ben Paks város képviselő-testülete helyi védelem alá helyezte. Az épületek felújítása,
a présházak eredeti funkciójukba való visszaállítása
1998. január 1-jén kezdődött meg.
Hosszú egyeztetési folyamat lezárásaként
2001. május 29-én összeült a présháztulajdonosok
többsége, és a présházak tulajdonosainak összefogásáról határoztak, valamint Kovács Mihály megkereste Mayer Istvánt egy egyesület megalakítása céljából.

Az első újboráldásra 2002-ben került sor Polgár
Zoltán présházában. A későbbiek során a Márton-
napi újboráldás nagy városi rendezvénnyé nőtte ki
magát.
Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerőmű
hathatós közreműködésével 2005-ben az egyesület
elnyerte a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Alap
pályázatát, amely lehetővé tette, hogy állami támogatással, városi önerő hozzáadásával a közmű- és egyéb
infrastruktúra-építési munkák megkezdődhessenek
a Sárgödör téren.
Az ünnepélyes téravatót 2006. szeptember 9-én
tartották. Elkészült az ivóvíz-, a csatorna-, a villanyés az úthálózat, és ezzel Paks igazi gyöngyszeme, nevezetessége, közösségi rendezvényeinek hangulatos
színhelye méltó körülmények közé került. Múltbéli
építészeti értékét megőrizve elnyerte a mai kor által
megkívánt színvonalat.
A sillerfesztivál úgynevezett 0. változatát 2007ben tartották. A siller egykor híres paksi borfajta
volt, ennek emlékét a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete sillerfesztivál keretében igyekszik
újjáéleszteni, amelyből jövőre rendezik a jubileumi
tizediket.

Wollner Pál

Női sportnap – a DreamTeam harmadszor győzött
Minden évben május végén, június elején szervezi az Atomerőmű Sportegyesület nők számára kedvcsinálónak
a sportoláshoz a női sportnapot. Csapatunk – a DreamTeam – idén nehezen állt össze. Az elején úgy tűnt, hogy
többen is vagyunk a megengedett nyolc főnél, de aztán néhány csapattagnak közbejött egyéb program, és hatan
maradtunk.
Miből is áll egy ilyen nap?
Közös bemelegítéssel kezdődik, aztán mindenki nekiindul a
pontgyűjtésnek, kipróbálni a különböző sportágakat, néhány mókás feladatot. Hasonlíthatnám egy
mini-sportágválasztóhoz is.
A csapatszellemet a kötélhúzás építi talán a legjobban. Most
az egyiket megnyertük, de a másodikra már nem maradt erőnk,
elhúzott bennünket szó szerint
a másik csapat. Jót tollasoztunk,
röpiztünk, de a gránáthajítással a
legtöbbünknek meggyűlt a baja,
az tényleg inkább a fiúknak való.
A dartsos fiúk idén is kitelepültek,
a dobások során hasznos tanácsokkal is elláttak minket, és így a
technikánk is fejlődött. Az ugrálókötelezés sem maradhatott ki, és a
hulahoppkarika sem.
Bíztatok mindenkit, hogy jövő
májusban figyelje majd a program meghirdetését, szervezzen
egy csapatot, és vegyen részt ezen
a mindig jó hangulatú rendezvényen!
Susán Janka

Fotó: Molnár Gyula

Asztalitenisz-eredmények:
Női csapat: 1. Főfainé Balics Viktória – Gyarmathy Katalin
– Riszter Margit
Női egyéni: 3. Gyarmathy Katalin, 3. Riszter Margit
Női páros: 2. Gyarmathy Katalin – Riszter Margit
Női igazolt egyéni: 4. Főfainé Balics Viktória
Férfi amatőr csapat: 1. PA Zrt. I. Angyal János – Gyimesi
Norbert – Németh Zoltán, 2. PA Zrt. II. Gódor Tibor – Szabó
Sándor – Sike Gábor
Férfi amatőr egyéni: 1. Németh Zoltán, 3. Angyal János,
5–8. Sike Gábor
Férfi amatőr páros: 1. Angyal János – Sike Gábor, 2. Gyimesi Norbert – Németh Zoltán, 3. Gódor Tibor – Szabó
Sándor
Férfi igazolt egyéni: 5–8. Németh Károly
Férfi igazolt páros: 3. Németh Károly (– Urbán Erika MVM
Zrt.)
Vegyes páros amatőr: 1. Riszter Margit – Németh Zoltán, 2.
Gyarmathy Katalin – Szabó Sándor
S + 50: 1. Németh Zoltán, 2. Németh Károly, 3. Angyal János
Horgászverseny eredmények: · Csapat „A” kategória 1. hely
· Egyéni „A” kategória 1. hely (Rácz István), 3. hely (Schäffer
Kárloy) · Csapat „B” kategória 1. hely · Egyéni „B” kategória
1. hely (Kertész András) · „Mi vagyunk a legjobbak” nagyvállalati kategória 2. hely
Krausz Attila

Fotó: Wollner Pál

Június hónapban három villamosenergia-iparági sporttalálkozón vettek részt a Paksi Atomerőmű csapatai.
Az asztalitenisz- és a horgásztalálkozó, valamint a saját rendezésű labdarúgó-selejtező egyaránt sikeresen
zárult.
A 27. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz-találkozót ebben
az évben a MAVIR Zrt. sportegyesülete rendezte. A június
10-ei hétvégén tartott hangulatos találkozón 12 társaság
123 versenyzője állt asztalhoz 15 versenyszámban a Budapesti Elektromos Sportcsarnokban. A csapatversenyeknél
a csapatok kiemeléssel, csoportokba sorsolva körmérkőzéseket vívtak, majd a csoportokból továbbjutók egyenes
kieséssel jutottak a döntőig. Az egyéni és páros versenyek
kiemeléssel, különböző rendszerben zajlottak. A versenyszámok dobogós helyezettjei serleg díjazásban részesültek. Társaságunk csapata a versenyszámonkénti pontozás
alapján a legtöbb pontot érte el, a részt vevő 1000 fő feletti társaságok között a „MI VAGYUNK A LEGJOBBAK!” versenyben pedig a másodikként zárt. Versenyzőink minden
kategóriában pontot szereztek, három versenyszámban
pedig „házidöntőnek” örülhettünk.
2016. június 17–19-e között a paksi Füzes-tavak adtak
otthont a 34. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozónak.
Az Atomix Kft. rendezésében megtartott verseny során
a remek időjárási viszonyok mellett a megszokottnak
mondható, kiváló körülmények várták a versenyzőket. 20
társaság vett részt, összesen 169 résztvevővel, akik ismét
remek fogási eredményeket produkáltak. Társaságunk 4
csapattal képviseltette magát, akik az „A” és a „B” osztályban egyaránt diadalmaskodni tudtak, így megérdemelten
hozták el a legeredményesebb társaságnak járó díjat.
A labdarúgó-Európa-bajnokság izgalmai közepette,
június utolsó szombatján került sor a 2016. évi villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó-bajnokság déli csoportjának selejtezőjére Pakson. Hatalmas kánikula várta
a részt vevő 10 csapatot, a kiélezett küzdelmek során a
házigazda atomerőmű csapata a 2. helyen végzett, ezzel
biztosította helyét a szeptemberi döntőn.
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Régi motorosok
Akik a kezdetektől itt dolgoznak
– Hol és hogyan kezdődött a pályafutásod? Mióta vagy erőműves, illetve
„atomos”?
– 1977-ben végezetem a 
Miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemen feleségemmel együtt. Ez pont az az év
volt, amikor, bár nagyon szerettünk
volna Paksra jönni, az atomerőműnél
nem volt felvétel, így a Vegyépszernél
tudtunk elhelyezkedni, ahol 1979 novemberéig dolgoztunk. Közben másfél
évig katona voltam, de azért követni
tudtam az építkezést is. Így elmondhatom, hogy 1977 szeptemberétől voltam
részese az erőmű építésének. 1979-ben
a Reaktor Osztályra nyertem felvételt.
Rögtön bekerültem a betanítási folyamatba, így már 1980 januárjában mentem ki az oroszokhoz blokkügyeletesi
betanulásra. Közben részt vettem az
1. blokk üzembe helyezésében és indításában. Az erőmű üzemelésének első
éveiben technológusként dolgoztam,
ami nagyon izgalmas munka volt, mivel részese lehettem annak az időszaknak, amikor „ki kellett találni”, hogy
lehet üzemeltetni az erőművet. Egy
darabig a közös üzemi rendszereknek
voltam a felelőse, majd a 3-4.blokki
magyar blokkszámítógép tervezésében vettem részt. 1983 közepén dr. Petz
Ernő, a Műszaki-Fejlesztési Osztály
vezetője keresett meg azzal, hogy a
szimulátorprojektbe keres olyan szakembert, aki a technológiában dolgozik. Így aztán Borbély Sándor és Szepes
Károly mellé bekerültem a csapatba,
akik Ernő irányításával előkészítették
a szimulátorprojektet. 1985-től három
izgalmas év következett, amit sok más
paksi és budapesti kollégával együtt
nagyrészt Finnországban, Helsinkiben
töltöttem a Szimulátorlétesítési Projektben. Ez nagyon szép feladat volt,
ami nagymértékben meghatározta későbbi pályafutásomat is. Sok mindent
lehetett tanulni abban a környezetben,
többek között a csapatmunkát és a küzdelmet egy komplex munka eredményes, határidőre történő befejezéséért.
1988 nyarán hazakerült a szimulátor.
A Szimulátor Osztályon (SZIMO) Pákai László vezetése mellett csoportvezetőként dolgoztam. Itt a nagy fealadat
az volt, hogy a szimulátoros képzést el
kellett indítani. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy az új eszközzel az oktatást egy instruktorral, a Kapocs Gyurival kezdtük el, így előfordult, hogy a
Borbély Sanyival kellett beugranunk,
helyettesíteni őt. A ’90-es évek elejét a
SZIMO-nál töltöttem izgalmas, alkotó
munkával, sok-sok kihívással. Egy kis

Fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Kiss István, a Humán Igazgatóság Oktatási Főosztályának vezetője 2016. december 30-án vonul nyugdíjba. Szakmai pályafutása, életútja mások számára is példaértékű lehet.

kitérőként párhuzamosan a Végleges
Biztonsági Jelentés (VBJ) készítésében
is részt vehettem, mivel Tóth Csilla
projektvezető NAÜ-be történő távozása után egy rövid ideig a VBJ készítését
koordináló csoport vezetésével bíztak meg. Ez nagyon nagy feladat volt,
örömmel vettem részt benne, a sok
kedves munkatárs közül talán Weisz
Józsit emelném ki, de nem csak rá, hanem a többiekre is szívesen emlékszem.
A SZIMO-tól egy időre búcsút vettem,
amikor a NAÜ Oktatási Modell Projektje (OMP) beköszöntött, amelyben
1994-től a SAT-munkacsoport vezetője lettem. Ebben a projektben a Paksi
Atomerőmű jelenleg is működő képzési rendszerét alakíthattuk ki. A NAÜ
Oktatási Modell Projektje olyan keretet
adott a munkának, hogy a feladat fontosságát átlátva, a szakterületek vezetői az üzemben tapasztalatot szerzett
legjobb szakembereket adták a munkához. Ezek a szakemberek kezdetben
delegáltként vettek részt a projektben,
később főállásba átkerültek az oktatáshoz. Tulajdonképpen a főosztály szakembergárdájának a gerincét ma is azok
a kollégák alkotják, aki egykor részt
vettek a projekt munkájában. A projekt
lezárásával, 1998-ban alakult meg a
Technológiai Oktatási Osztály (TEOO),
amelynek 2000 elején kerültem az élére. Ennek az osztálynak a Karbantartó
Gyakorló Központ (KGYK) üzemeltetése mellett feladata volt az új képzési
rendszer „beüzemelése” is. A cég vezetésének támogatásával mai szemmel
nézve hihetetlen erőforrásokat tudtuk
megmozgatni, a SAT-alapú képzési programok kidolgozásában, majd a
munkaköri oktatási anyagok fejlesztésében száznál is több szakemberrel
dolgoztunk együtt. Itthon sokan csak
a KGYK-t tekintik a projekt kézzel fog-

ható eredményének, pedig a NAÜ és a
nemzetközi szakma ennél nagyobbra
értékelte azt, hogy a SAT-alapú képzést
ilyen terjedelemben és ilyen eredményességgel sikerült megvalósítani. Külön ki kell emelni, hogy abban az időben Paks rendelkezett egyedül komplex
karbantartóképzési programcsomaggal. Két év múlva, 2002-ben történt
egy váltás, a TEOO-tól az üzemviteli
oktatócsoporttal együtt átkerültem a
SZIMO-hoz. Ennek az osztálynak az
élén 2005-ig voltam, és azóta az oktatási főosztályt vezetem. Mondhatom,
hogy ez egy eléggé egyszerű karrierút,
mert rövid üzemviteli időszak után,
gyakorlatilag 1983 óta az oktatás területén dolgozom.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Miután elég sokat dolgoztam, úgy
gondolom, hogy most több időt kell szakítanom azokra a dolgokra, amit eddig
nem tudtam igazán élvezni, amivel nem
tudtam foglalkozni. Rengeteg lehetőség kínálkozik, hogy ne unatkozzak a
nyugdíjas éveimben sem. Nem fogom
elfelejteni az erőművet, a kapcsolatot
tartani fogom a kollégáimmal is. Úgy
érzem, hogy nyugodtan tudom átadni a
stafétát, az utódom – aki Frányó István
személyében már nevesítve is van –
gondolom, alig várja, hogy felkészülten,
friss erővel nézzen szembe a jelen kihívásaival. Szeretném a következő éveket
a magánélettel, annak a tartalmasabb
részével, a családommal tölteni. Dunakömlődön lakunk már több mint húsz
éve, ahol közel vagyunk a természethez.
Nagyon szeretjük ezt a házat. Két fiam
van, mindkettő Budapesten él, egyik
Pesten, a másik Martonvásáron dolgozik. Egyelőre egy unokánk van, de türelmesen és a nagyszülői szerepben felkészülten várjuk feleségemmel a többit
is. Szigligeten van egy házunk, ami az

elkövetkezendő időben fontos szerepet
fog betölteni az életünkben. A Balaton
mindig nagy szerelmünk volt. Én a Balaton partján, Balatonlellén nőttem fel,
tehát ez egyfajta visszatérés. Szigliget
rengeteg lehetőséget kínál kirándulásra, horgászásra, vitorlázásra, kertészkedésre. Jelenleg is két, egymástól távol
levő kertet művelek, ami eddig a munka
után a kikapcsolódást jelentette. Remélem, hogy nyugdíjas éveimben a kertápolásban és hobbijaim művelésében is
megcélozhatom akár a tökéletességet is.
– Sok dologról szó esett, az elmúlt
évekről, a jelenről és a jövőről. Úgy gondolom, hogy egy fontos kérdés még mindig van, amit fel kell tenni. Mi a legfontosabb dolog az életedben?
– Az eddigi munkában is nagyon
fontos volt számomra, hogy amit csinálok, azt teljes szívvel és odaadással
végezzem. Nagyon sok emberpróbáló
kihívás volt az egyébként egyenes pályafutásom során. Az évek során sok
külső hatás érte tevékenységünket,
amelyekkel szemben vagy amelyek között helyt kellett állni, meg kellett védeni az addigi munkánk eredményét. Ez a
helytállás az, ami a legfontosabb számomra. Az nem kérdés, hogy a munkámat, az erőművet olyan mértékig szeretem és szerettem, hogy mindenféle
személyes érdekeket félretéve tudtam
az erőműért, a kollégáimért dolgozni.
Jövőben ezt a helytállást más fronton,
elsősorban a családom érdekében szeretném folytatni. OrbánO

Egykori kollégák
a TLK-ban
Nemrégiben ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát a Tájékoztató
és Látogatóközpont (TLK), amely alkalomból a régi és jelenlegi kollégák
együtt töltöttek egy délelőttöt. A TLK
indulásánál tevékenykedő, már nyugdíjas munkatársak részletes, lelkes élménybeszámolókkal örvendeztették
meg a résztvevőket. Örömmel emlékeztek az intézményben betöltött
szerepükre, majd szívesen osztották
meg tapasztalataikat, javaslataikat.
A kötetlen beszélgetéseket egy látogatás követte a főépület körül, majd
megtekintették a sokaknak újdonságnak számító Karbantartó Gyakorló Központot és az Atomenergetikai
Múzeumot.

Sipos-Szabó Csilla
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Tóth Tamás Bernát és felesége, Gyöngyi

Gyógyfürdőbe nagyon szeretünk járni, Gyula
és Hévíz a kedvenc helyünk. Amikor a kertben
már nincs sok tennivaló, akkor lazítunk, és hos�szabb időt töltünk ezeken a csodás helyeken.

Nyugdíjba vonult kollégáink

ESZI-gyűrű az év legjobb
tanárának

2016. július
Mezőfi Krisztina műszerész

KAIG ÜFFO BRO

Füstös Tibor projektfelelős

MIG PFO PTO

Mester János projektfelelős

MIG PFO PTO

Kiss János vezető mérnök

MIG MFO

Kovács Gyula osztályvezető

BIG MINFO MEO

Kiss István főosztályvezető



HUIG OKFO

Kissné Farsang Erika

Törzsgárdatagsági elismerések
Fotó: Tibay László

– Hogyan kerültetek Paksra, mióta vagytok a város lakói?
Tamás: – Zalai vagyok, a gépipari technikumot
1971-ben végeztem Zalaegerszegen, majd Pétre mentem dolgozni a Gyár- és Gépszerelő Vállalathoz.
Gyöngyi: – Pétfürdői lány voltam, és az épülő nitrogéngyárban dolgoztam. Az élet úgy hozta, hogy Tamással egy folyosón volt az irodánk, és mindig úgy
intéztük a dolgainkat, hogy minél többször összefussunk.
Tamás: – Közben behívtak katonának Székesfehérvárra – de ott föntről biztosan figyeltek engem –,
mert a két hónapi kiképzés után az egész századot
átvezényelték Pétfürdőre. Nagy volt a boldogságunk
Gyöngyivel, és a két év katonaidő letelte után, 1977ben összeházasodtunk. A Paksi Atomerőműnél 1978
áprilisában kezdtem meg a munkámat. Fiatal házasként 1979 januárjában költözhettünk az új lakásba. Két hét múlva Novovoronyezsbe kellett utaznom
többhetes betanulásra, és közben megszületett az első
lányunk. A szükséges vizsgák letétele után a Turbina Osztályra kerültem, ahol egy rendkívül összetartó
csapat kovácsolódott össze. Végigjártam a ranglétrát,
amikor az 1. blokk indult, akkor a vezénylőben dolgoztam, turbina-segédoperátorként, majd az ötödik
műszak megalakulásakor már operátorként végeztem
a munkámat. Közben tanultam, főgépész lettem, majd
mint művezető, 2007-ben a Turbina Osztályról mentem nyugdíjba.
Gyöngyi: – Amikor Paksra kerültünk, a Gyár- és
Gépszerelő Vállalatnál kezdtem dolgozni. Két lányunk
születését és a gyest követően a Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1982 novemberében az Oktatási Osztályra
nyertem felvételt. A kisfiam születése után a Gépészeti Főosztályra, az üzemvitelre kerültem mint titkárnő.
Egy átszervezés alkalmával megalakult a Biztonsági
Főosztály, ahova a főnököm vitt magával, innen tovább vezérigazgatói, majd ismét a biztonsági főosztályi titkárnői feladatokat láttam el. Szerettem a munkámat és a kollégáimat, de amikor elértem a 40 éves
munkaviszonyomat 2012-ben, éltem a lehetőséggel, és
nyugdíjba vonultam.
– Mivel telnek a nyugdíjas évek?
– Családi házban lakunk, ami igen sok tennivalót ad a mindennapokban. Virágba borult a kert,
és folyamatosan, a fagyok beálltáig pompáznak a
csodálatos virágok. Tavaly az óriás kaktuszunkon
52 db virágot számoltunk meg. Szeretünk kertészkedni, a család számára szükséges zöldséget, gyümölcsöt megtermeljük. Nagyon sok befőttet, szörpöt, savanyúságot teszünk el télire. Van egy szőlőnk
a Vácikában, ami tavasztól őszig igényli az emberi
kezek törődését. A nehéz fizikai munkákat Tamás
gépesítéssel kiváltotta, így öröm kint lenni a szabad
levegőn. Többnyire vörösborunk van, de készítünk
rozét és kevés fehérbort is. Nagy szívfájdalmunk,
hogy a szomszéd szántót betelepítette a gazda
akáccal, ami a szőlőnek igen ártalmas. Elszomorítja azt, aki örömmel műveli a szőlőjét, kertjét, hogy
közvetlenül a szőlők mellett engedélyezik az erdő
telepítését.
Most az egyik nagy projektünk a télikert építése,
amivel a virágok teleltetését szeretnénk megoldani, illetve a szuterénba való lehordásukat elkerülni.
A téli időszakban Tamás kedvelt időtöltése az olvasás, én pedig ilyenkor töltök több időt a kézimunkázással.

Nagyon kellemes a paksi gyógyfürdő vize is, ha az
időnk engedi, szívesen elmegyünk felfrissülni.
– Amikor az interjúra kértelek benneteket, énekpróbán voltatok, milyen kórusban énekeltek?
– Közel 15 éve járunk énekelni a katolikus egyházközség énekkarához. A gyülekezet tagjaiból állt össze
az énekelni szerető csapat. Énekes szolgálatnak érezzük ezt a feladatot az esküvőkön, egyházi ünnepeken,
ökumenikus imahét alkalmain. Kórusvezetőnk szervezésében rendszeresen részt veszünk az egyházi kórusok találkozóján. Tavaly – a plébános úr közbenjárásával – a kórussal felejthetetlen kiránduláson vehettünk
részt Pannonhalmán és Zircen. Reméljük, hogy minél
több embert sikerül a közös énekkel megszólítanunk.
– Családotokról mondanátok pár szót?
– Mindkettőnk édesanyja az idén tölti a 92. évet,
édesapáink már nincsenek közöttünk. Három gyermekünk van, Boglárka, Hajnalka és Ákos. Mindhárman diplomás felnőttek, a lányok Budapesten élnek és
dolgoznak, Ákos Dombóváron él a családjával. Nagy
boldogságunkra tavaly megszületett Benjamin kisunokánk. Amikor hazajönnek, az örömünnep a számunkra, és ez a csöppség a szeretetével bearanyozza a
napjainkat. Boldogan várjuk a további kisunokák érkezését.
Vadai Zsuzsa

2016. június
– 10 éves –
Schönveicz Ferenc
Bodor Mihály
Kis László

VT
VT
KAIG SZFO GSZO

– 30 éves –
Halász Sándor Ferenc
Varga József
Hosszú István
Lakatos János
Illés Gyula
Kálya Zoltán
Fülöp István
Varga László András
Aranyás Ferenc
Mácsik György Tamás
Szél István
Braun Tibor

ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO VÜO
ÜVIG ÜVFO IÜO
MIG MFO VIMO
MIG NUFO RFO
KAIG ÜFFO BRO
KAIG ÜFFO MÜ
BIG SKVFO DO
GIG LOGFO
GIG LOGFO BSZO
HUIG OKFO SZIMO

– 40 éves –
Oláh Imre


KAIG SZFO GSZO

Kissné Farsang Erika

Az ESZI-gyűrűt 2005 óta minden évben a pedagógusnapon adják át, adományozója az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI)
Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány.
Az ESZI-gyűrűt minden évben az intézményben végzett tevékenység elismeréseként, illetve
a kiemelkedően végzett pedagógiai, tanári, oktatói munkáért, a példamutató magatartásért
ítélik oda.
A gyűrűt 2016-ban Nagyné Lakos Mária
matematika-fizika szakos tanár vehette át, aki
2008 óta az ESZI tanára. Oktatómunkája magas színvonalú, tanítványai szeretik, tisztelik,
írták méltatói. A fizika tantárgy és tudomány
népszerűsítésének elkötelezett híve. 2007-ben
„ERICSSON a fizika népszerűsítéséért” díjban
részesült. A „Tehetséges Paksi Fiatalokért” Alapítvány kiemelt díjazottja. Nagy gondot fordít a
tehetséggondozásra és a gyengébbek felzárkóztatására. Országos fizikaversenyeken több kiváló tanítványa is elért már sikereket.

Orbán Ottilia
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Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Szenior Energetikusok Klubjának 2016. II. félévi programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum eredményes működésével. Szeretném külön is felhívni a paksi szakemberek, elsősorban nyugdíjas korúak figyelmét,
hogy érdemes vállalni az utat arra az előadásra, amely a legjobban felkelti érdeklődésüket.
A látogatottságunk jó. Különösen
örvendetes számomra, hogy a résztvevők jelentős része vidékről rendszeresen részt vevő szakember, Tata
bányától Orosházáig. Mint ahogy
a programból látni lehet, nem csak
az energetika területéről halhatnak
új információkat. Igyekszünk több

irányba kitekinteni neves, elismert
előadókkal.
Klubunk nyitott, minden érdeklődőt
szívesen látunk az előadásunkon függetlenül attól, hogy tagja-e valamely
szakmai egyesületnek, vagy sem.

Szeptember 15.: Wiegand Győző
ETE-elnökhelyettes
Meglepő fejlemények, nem várt folyamatok és azok hatásai az energetikában
KLUBNAP
Házigazda: Szabó Benjamin

tésében és Paks I. élettartam-hos�szabbításában
Házigazda: Dr. Szondi Egon

Szeptember 22.: Valaska József nyugalmazott vezérigazgató
A szén jövőbeni szerepe az európai villamosenergia-termelésben. A
Mátrai Erőmű fennmaradása???
Házigazda: Vojuczky Péter
Szeptember 29.: Kovács Pál MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói
tanácsadó
Atomerőmű-fejlesztések nemzetközi áttekintése
Házigazda: Elek János
Október 6.: Kiss Zoltán J. Független
Kvantum Energiakutató
A tér-idő mátrix és a jövő energiája
Házigazda: Szabó Benjamin
Október 13.: Dr. Illés Erzsébet csillagász
Hogyan látjuk ma a naprendszert
Házigazda: Szabó Benjamin
Október 20.: Bács Zalán, a Rosatom
CentraL Europe magyarországi fióktelep igazgatója
Rosatom – megbízható partner az
atomerőmű-fejlesztési projektekben
Házigazda: Szabó Benjamin
Október 27.: Dr. Petz Ernő címzetes
egyetemi tanár
Energiafordulat: Németország energiapolitikája
Házigazda: Dr. Závodai Lajos
November 3.: Dr. Zsolnay Éva Mária
egyetemi docens, BME NTI
A reaktordozimetria szerepe az
atomerőmű biztonságos üzemelte-



Tisztelettel: Szabó Benjamin

November 10.: Kimpián Aladár ny.
főmérnök, a Triórd Art Bt. ügyvezetője
Ausztrália villamosenergia-rendszere: egy kontinensnyi szigetüzem
– II.
Házigazda: Forgács János
November 17.: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának meglátogatása (Arany János u. 1., Haffner
Rita osztályvezető)
Az Akadémia könyvtárának története és gyűjteményei
Házigazda: Lengyel János
November 24.: Dr. Stróbl Alajos, az
ETE elnökhelyettese
Változások a világ erőműrendszer-fejlesztési irányaiban
Házigazda: Elek János
December 1.: Dr. Szekér László építészmérnök
Zéróenergiás építészet
Házigazda: Szabó Benjamin
December 8.: Dr. Blaskó György orvos professzor
Miért olyan drágák a gyógyszerek a
betegeknek
Házigazda: Torda Miklós
December 15.: Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Természetvédelmi
Egyesület, a Madárbarát kertprogram
vezetője
A Magyar Madártani Egyesület küldetése, munkája – Települési madárvédelem
KLUBNAP
Házigazda: Gázmár László
Az ülések helye és ideje:
Magyar Elektrotechnikai Múzeum,
Zipernovszky terem, II. emelet.
Budapest, VII., Kazinczy u. 21., 10 óra

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Időpont: 2016. augusztus 1. hétfő, 14:00-16:00 óra
Helyszín: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Részletes tájékoztató az iskolában induló
nappali, levelező és esti képzésekről,
tanfolyamokról.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
www.eszi.hu

Elhunyt Csőglei István
Gyászolók sokasága kísérte utolsó útjára
június 27-én Csőglei István nyugállományú tűzoltó ezredest. A családtagok mellett
végső búcsút vettek tőle az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetői, a
megyei igazgatóság munkatársai, a társszervek vezetői, az önkormányzati és önkéntes
tűzoltó-egyesületek vezetői. Részvétét fejezte ki a Magyar Tűzoltószövetség képviseletében Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok.
Csőglei István 1953 júniusától töltötte
be a Tolna Megyei Tűzoltó Parancsnokság
tűzrendészeti előadó beosztását. 25 évesen
lett városi parancsnok Szekszárdon. 1957ben Bonyhádon folytatta a munkát. 1961-től
visszakerül a megyére, ahol 1965-től 1986ban történt nyugdíjba vonulásáig a megyei
parancsnokhelyettesi beosztást töltötte be.
Munkássága során a Paksi Atomerőmű építésén hatósági, szakhatósági feladatokat
látott el, ami élete végéig büszkeséggel töltötte el.
Nyugdíjas évei legalább olyan aktívan
teltek, mint a hivatásos tűzoltós évek. A Paksi Atomerőmű üzemeltetésében előbb szakmai tanácsadói minőségben vett részt, majd
hosszú időn át látogatócsoportokat vezetett.
Nevéhez kötődik a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum létrehozása is. Részt vett a Magyar Tűz-

oltó Szövetség újjáalakításában. 1991-ben
a Tolna Megyei Tűzoltószövetség elnökének
választották, következő évtől kezdve pedig
az országos vezetőség munkájában is részt
vett. Elnökként 2000 áprilisáig, örökös tiszteletbeli elnökként pedig a végső pillanatig a
tűzoltókért dolgozott.
Számos publikációja jelent meg, kutatta
a tűzoltóságok történetét. Megírta a paksi, a
tamási, a dunaföldvári, a dombóvári, a faddi,
a tolnai, a zombai önkéntes tűzoltó egyesületek, az Atomerőmű Tűzoltóság, a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 100 éves történetét,
de megjelentek életrajzi művei is.
Régi vágya teljesült akkor, amikor a Szent
Flórián Alapítványt létrehozta, amely azóta
is töretlenül segíti a rászoruló tűzoltó bajtársakat.
Nyugodjék békében!

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Bán István (1950–2016)

2016. május 23-án, életének 66. évében elhunyt Bán
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1950. április 15-én született Madocsán. 1983. április 19-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1990. június 24-én történő rokkantsági nyugdíjazásáig a Karbantartási Igazgatóságon dolgozott.
Temetése 2016. június 3-án, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Kissné Farsang Erika
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
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Babahírek
Lőrinc Luca Eszternek hívnak. Pécsen születtem 2016. március 27-én.
Súlyom születésemkor 3950 gramm,
hosszúságom 53 centiméter volt.
Második gyermekként érkeztem a
családba, bátyám nagy örömére. Nagyon jó baba vagyok, bár néha az alvással hadilábon állok. Érdeklődöm,
és sokat mosolygok, gügyörészek,
amivel mindig megörvendeztetem
szüleimet és a látogatóimat. Anya,
Lőrinc-Boross Lilla Eszter, a Szolgáltatási Főosztályon, apa, Lőrinc Zoltán,
az MVM Nukleáris Alapú Termelési
Osztályán dolgozik.
A nevem Andics Botond. Szekszárdon születtem 2016. március 29-én.
Születésemkor súlyom 3290 gramm,
hosszúságom pedig 53 centiméter
volt. Második gyermek vagyok a családban, testvérem Zétény, négyéves
és nagyon szeret engem, segédkezik
körülöttem, és mindenkitől nagyon
félt. Nagyon szeretem a pocakomat,
már három kilót híztam. Napközben
szeretek nézelődni, de az éjszakákat általában átalszom. Szeretem, ha
sokan vannak körülöttem, és ha beszélnek hozzám, azt mindig széles
mosollyal viszonozom. A fürdést nem
szeretem. Apukám, Andics István, az Atomix Kft.-nél betanuló primer köri gépész. Anya, Andics Anikó, születésemig a Kajdacsi Általános Iskolában tanítóként dolgozott.
Köhler Hanga vagyok. Szekszárdon születtem 2016. március 29-én. Születéskori súlyom
3700 gramm, hosszúságom 57
centiméter. A családban az első
baba, első unoka, első dédunoka
és első ükunoka vagyok. Nagyon
jó kisbaba vagyok, sokat mosolygok, jól alszom és jól eszem, nem
panaszkodhatnak a szüleim.
Anya, Wiedemann Ágnes, a Közgazdasági Osztályon gazdasági elemző. Apa, Köhler Norbert,
Szekszárdon dolgozik a JAKO
Fémárugyár Kft.-nél.
Frast Mírának hívnak, és 2016. március 31-én 17 óra 27 perckor születtem
Szekszárdon. Születésemkor súlyom
3750 gramm, hosszúságom 55 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a családba. Általában jó baba
vagyok, nagyon szeretek aludni, és
már az éjszakát is átalszom. Szeretek
fürödni és enni. Nagyon tudok harcolni a hasamért, ha tele a pocakom,
mindig mosolygok. Szeretem, ha babusgatnak, dajkálnak. Anya, Frastné
Krausz Erika, születésemig a Raktározási Osztályon raktárosként dolgozott. Apa, Frast Zoltán, vagyonőr az
S.L.Staff Security Kft.-nél.

Molnár Dávid vagyok. 2016. április 28-án,
Siófokon láttam meg a napvilágot 4510
grammal és 56 centiméterrel. Első gyermek vagyok a családban, akit már nagyon
vártak. Jelenlegi fő elfoglaltságom az evés
és az alvás. Nagyon jó étvágyú és nyugodt
baba vagyok. Ezért súlyom is szépen gyarapszik, viszont ha üres a pocakom, annak
hangot adok. Szeretem a friss levegőn való
sétákat, főleg teli pocakkal, és az autóban
való utazást is, mindeközben jó nagyokat
szundítok. És amit még a hetek múlásával egyre jobban szeretek, az esténként a
pancsolás. Amikor viszont ébren vagyok,
nézelődök, felfedezem a környezetem, minden érdekel, ami körülöttem zajlik.
Apukám, Molnár Zoltán, a HumanSoft Kft.-nél szervizvezető. Anyukám, Tóth
Éva, a Munka- és Személyügyi Osztályon dolgozott érkezésemig.
Rauth Áronnak hívnak, és Szekszárdon
születtem 2016. május 6-án. Születéskori súlyom 3190 gramm, hosszúságom
54 centiméter volt. Szüleim és nagyszüleim már nagyon várták az érkezésemet,
lesik is minden kívánságom, mert első
gyermek és első unoka vagyok a családban. Anya szerint nagyon érdeklődő, jó
baba vagyok, sokat eszem, gyorsan növök. Az időjárás-változást nem szeretem,
mert olyankor nem tudok aludni. Imádom, ha szüleim a karjukban ringatnak,
mert ott a legjobb pihenni. Nagyon szeretek a friss levegőn sétálni a szüleimmel
és a vizslánkkal. Apa, Rauth Tamás, berendezésmérnök a Villamos Műszaki Osztályon. Anya, Rauth Gabriella, az MVM
Paks II. Zrt. Műszaki Igazgatóságán projektasszisztens.
A nevem Pach Míra Rózsa. 2016. május 9-én születtem Budapesten, a Szent
Imre-kórházban. Születésemkor súlyom
2650 gramm, hosszúságom 49 centiméter
volt. Első gyermekként, mindenki meglepetésére a vártnál jóval előbb érkeztem,
nagyon kíváncsi voltam erre a nagy világra. Mostanra már bőven behoztam a súlybeli lemaradásomat a jó étvágyamnak
köszönhetően. Nem vagyok egy hangos
baba, de ha bármi bánt, édesanya megnyugtató közelségére van szükségem.
Nagyon szeretem, mikor édesapám fürdet, eközben nagy szemekkel nézek fel
rá, amitől ő mindig elolvad. Édesanyám, Pach-Fülöp Rózsa, közgazdász. Édesapám, Pach János, a Biztonsági Rendszer Osztály technológus mérnöke.
Dömötör Lénának hívnak, 2016. május
28-án 18 óra 7 perckor születtem Szekszárdon. Első gyermek vagyok a családban,
akit már nagyon vártak. Születéskor 2600
gramm és 52 centiméter voltam. Szeretek enni, aludni és nagyokat sétálni a friss
levegőn. A fürdés viszont nem tartozik
a kedvenc elfoglaltságaim közé, aminek
napi szinten hangot is adok! Az apukám,
Dömötör Tamás, betanuló karbantartó lakatosként dolgozik a Turbina és Forgógép
Karbantartó Osztályon. Az anyukám, Őri
Enikő, születésem előtt a Beszerzési Osztályon dolgozott logisztikai szakértőként.
Kissné Farsang Erika

