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Paks elsősorban a város határában 2000 MW villamos energiát termelő atomerőművével kapcsolatban van benne a köztudatban. De aki a felszínnél kicsit többet tud erről a
mezőföldi kisvárosról, annak előjönnek képek a fehér ruhába öltözött judósokról, a célba érő kajakosokról, kenusokról, hogy csak a legeredményesebb arcát láttassam ennek
a sporttal teli Duna-parti településnek.

Persze azért ez a kettő nem független
egymástól, sőt, szorosan összefonódik az
atomerőmű és a paksi sportélet!
Rengeteg mozgásforma közül választhatnak a város lakói, az Atomerőmű Sportegyesület (ASE) mellett a Paksi
Sportegyesület (PSE) is várja a mozogni
vágyókat, korosztálytól függetlenül.
Az Atomerőmű Sportegyesület 1979ben alakult meg az atomerőmű építésén
dolgozó munkások sportéletének megszervezésére. Kezdetben a tömegsport,
a társvállalatokkal vívott vetélkedések,
illetve a természetjárás közül válogathattak az energiájukat sportolással levezetni szándékozók, ám mára már jóval
több lehetőség kínálkozik az idő hasznos
és egészséges eltöltésére.
Az ASE sporttelepe 1983-ra készült
el, majd négy évvel később átadták a
sportcsarnokot is, amely a mai napig

rangos kosárlabda-mérkőzéseknek, illetve egyéb rendezvényeknek is helyt ad, s
nem utolsósorban Paks városának egyik
jellegzetes építménye.
Az 1980-as évek közepén fogalmazódott meg az igény, hogy sportszakemberek bevonásával a minőségi sporttal
is megismertessék az atomerőműben
dolgozókat. Ettől kezdve egyre többször lehetett és lehet a mai napig is
hallani egy-egy paksi sportoló nevét
a világversenyekről szóló híradásokban. Kajak-kenu, cselgáncs, kosárlabda,
hogy csak néhányat említsünk azokból
a sportágakból, amelyben az ASE versenyzői világszinten is kimagasló eredményt, eredményeket értek el. S hogy
milyen szakosztályokat is foglal magába
az Atomerőmű Sportegyesület?


Folytatás a 2. oldalon.

Fotó: MVM

ZEnergia – Több mint ötezren hallgatták-nézték az MVM Zrt. jóvoltából
május 8-án Balázs János zongoraművész szabadtéri koncertjét és az azt kísérő fényfestést a budapesti Szent István-bazilikánál.

Aktív nyár
Lapzártánkkal egy időben kezdődik
a nyári szünet, a szabadság, pihenés,
kikapcsolódás ideje. A sportrajongók ezen belül idén nyáron két nagy
eseményen is szurkolhatnak magyar résztvevőknek: a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokságon,
valamint a riói olimpián. Egykori
sportolóként talán beszélhetek az
olimpikonok nevében is, és elmondhatom, az ott résztvevők célja nem
csupán a győzelem, hanem a példaadás is: annak megmutatása, hogy
a sport olyan öröm és siker forrása,
amit mindenkinek érdemes átélnie.
Az Atomerőmű újság júniusi
számában ehhez kapcsolódva bemutatjuk az erőmű környezetének
sportéletét, azokat a lehetőségeket,
amelyekben bárki részt vehet, ha
aktívan szeretné eltölteni a nyarat.
A Paksi Atomerőmű gyakorlatilag a
kezdetektől, közel 40 éve tesz azért,
és nem is keveset, hogy az itt dolgozók sportoljanak, mozogjanak,
egészségesen éljenek. Az Atomerőmű Sportegyesület pontosan ezzel a
céllal alakult, az egyesületet segítők,
érte dolgozók évtizedes munkájának
köszönhetően pedig ma már négy

szakosztály és hat szakcsoport keretén belül, számtalan lehetőség révén
tömegeket mozgat meg. Többek között ennek is köszönhető, hogy mi
paksiak és környékbeliek büszkék
lehetünk az itt nevelt Európa-, világés olimpiai bajnokokra.
Olvashatnak az új lapszámban a
villamosenergia-iparág sportéletről
is. Bár ezek az események tudósításainkban rendszeresen szerepelnek,
az erőmű dolgozóin kívül talán kevesebben ismerik az igazi örömsportnak ezt a fórumát, amely legalább annyira szól az együttlétről,
egymás megismeréséről, a szórakozásról, mint a versenyről és győzelemről. Természetesen röviden
kitekintünk Paks másik sportbéli
zászlóshajójára, a Paksi Sportegyesületre is, amely éppen fél évszázados múltjának egyik legnagyobb
beruházását hajtja végre, és modern,
európai színvonalú stadiont épít a
városnak.
Kellemes nyarat, aktív és jó pihenést kívánok minden Kedves Olvasónknak!

Dr. Kovács Antal

kommunikációs igazgató

Stadion épül Pakson
A Paksi FC játéktere és lelátója az elmúlt hetekben jelentős változásokon ment keresztül. A stadionépítés első üteme idén tavasszal kezdődött, a kivitelezés szerződés szerinti végdátuma jövő év szeptember 30. Jelenleg a futballpálya felújítása
zajlik.

Jó, jobb, legjobb
Az elmúlt, mondhatni fél évszázadban – a Paksi Sportegyesület 1952-es
megalakulása óta – számtalan mérkőzésen és rangadón bizonyították a paksi
futballisták, hogy érdemes a munkájukat figyelemmel kísérni. Az NB II.-ben, a
2005/2006-os szezonban kiharcolt aranyéremmel a jogot is megszerezték arra,
hogy a későbbiekben a legmagasabb
osztályban indulhassanak. 2016-ot írunk,
és Paks még mindig az NB I.-ben bizonyít.
Mindig biztosított volt a lehetőség,
hogy megfelelő körülmények között,
mára már – illetve 2017 októberétől –
európai színvonalú pályán szerepelhessenek. A centerpálya felújítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. végzi.
– Minden csütörtökön van egy egyeztetés, amelyen a stadionépítés adott fázisában érdekeltek vesznek részt, az ön-

kormányzattól érkezett szakemberek és
most a pályaépítők – tudtuk meg Elbert
Gábortól, a stadionépítés koordinátorától, aki megjegyezte, a pálya felújítása
jó ütemben halad, illetve lényegesen
előrébb tart, mint azt előre tervezték.
– Körülbelül június 10. és június 15. között már fű borítja majd a Paksi FC centerpályáját, ami azért nagyon fontos,
mert ezen a megújult, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által előírt pályán
készülhetnek a játékosok a következő
szezonra – folytatta.

Csövek és fű
– Az MLSZ előírása az, hogy az újonnan
épülő stadionokban a pálya már csak úgy
készülhet el, hogy fűtés van alatta, illetve
úgy van kiépítve, hogy a ráeső csapadékot is elvezesse – tájékoztatta lapunkat
Elbert Gábor.

Folytatás a 3. oldalon.
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Aktív nyár
Folytatás az 1. oldalról.
A tömegsporton kívül 5 versenyszakosztállyal is büszkélkedik az ASE, melyek
közül a judo a legeredményesebb, ám
nem marad el tőle sokkal a kajak-kenu,
valamint a kosárlabdások, a futballisták
és a sakkozók is szereztek már örömet a
városnak.
Miért a judo a legeredményesebb az
ASE-nél? A sportág első és máig egyetlen
olimpiai aranyérmét – idén három paksi,
Bor Barna, Cirjenics Miklós és Csoknyai
László száll harcba a másodikért – 1992ben, és nem mellékesen első világbajnoki
elsőségét egy esztendővel később Kovács
Antal szerezte. Az 1979-es megalakulás
után Tuncsik József hozta be a profizmust
a sportágba, majd 1989 óta a májusban
Örökös Tagsággal elismert Hangyási
László vezeti a szakosztályt. A sikerekben
óriási szerepe van az utánpótlásnak. Évtizedek óta a Bezerédj Általános Iskola a
paksi cselgáncs-utánpótlásnevelés egyik
fellegvára. 1986-ra a szakosztály és az
iskola kapcsolata odáig fejlődött, hogy a
judo oktatása hivatalosan is bekerült az
iskola testnevelési tantervébe.
A judo jelenleg a város egyik legnépszerűbb szakosztálya, hiszen 150 igazolt
versenyzővel dolgoznak itt az edzők.
Ezen versenyzők többsége paksi születésű, mások fiatal korukban kerültek ide
– mind itt váltak érett versenyzővé, ami
tovább emeli a szakosztály ázsióját. Braun Ákos Európa- és világbajnoki (2005)
címet szerzett, Bor Barna az ezüstig jutott
mind a világbajnokságon (2011), mind
az Európa-bajnokságokon (2010, 2011,
2012), a hölgyeket méltóképpen képviseli
Mészáros Anett, aki Európa-bajnoki
címe (2010) mellé még két világbajnoki
ezüstöt (2009, 2010) is hozott Paksnak,
illetve Pupp Réka, akiért remélhetőleg
négy év múlva szoríthatunk Tokióban.
A kajak-kenu szakosztály célja az volt,
hogy az épülő atomerőmű dolgozói él-
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hessenek a Duna közelségéből adódó lehetőségekkel. A csónakházban 1980-ban
megalakult a versenyszakosztály is, majd
1982 őszén szerződtette az egyesület Hajba Antal mesteredzőt, volt kenus világbajnokot a szakosztály vezetésére, akitől
2006-ban Bedecs Ferenc vette át a stafétát.
A szakosztály fejlődése szempontjából
elengedhetetlenül fontos volt a csónakház bővítése, sportolásra alkalmassá tétele, amely az 1986 és 1989 közötti időszakban valósult meg, ekkor alakították ki a
csónakház mai formáját, ahol a melegebb
napokon száznál is több vízre szállóval lehet találkozni.
Ötkarikás érmet, bronzot, abból
kettőt is, Kozmann György szerzett (2004
és 2008) kenu párosban, ám a kajakos
Boros Gergely is világ- és Európa-bajnoki címekkel büszkélkedhet. A tavalyi
esztendő kiemelkedő volt a kajak-kenusok életében, hiszen a felnőtt-Eb-n
kívül az összes versenyről hoztak érmet
a versenyzők, ráadásul szeptemberben a
Hónap Műhelyének is megválasztották a
szakosztályt.

A csónakház ma is nyitva áll a vízi életet, a vízi túrázást kedvelők előtt, s a sárkányhajózásra kíváncsiak is élményekkel
gazdagodhatnak a csónakházba betérve.
A sárkányhajózás remek lehetőséget kínál a csapatépítésre, amelyet az atomerőmű ki is használ, hiszen több csapata is
vízre teszi nyáron a sárkányfejjel és -farokkal díszített monstrumokat.
A kosárlabda paksi alapítói 1946-ban
a kereskedelmi középiskola tanulói voltak, majd az Atomerőmű SE 1979. évi
megalakulásával egyidejűleg megalakult
a kosárlabda-szakosztály is. A játékoskeretet kezdetben az atomerőmű dolgozói
képezték, akik a sportágat hobbiszinten
űzték. A 80-as évek második felére született meg az elhatározás a kosárlabda
élsporttá fejlesztésében. A játékosállomány fokozatos megerősítésével és a
szakmai munka minőségének javításával
a férfi kosarasok a 90-es években a bajnokság stabil részesévé, meghatározó
csapatává váltak, összesen négy bajnoki
és ugyanannyi Magyar Kupa elsőséget
hoztak a városba. Az utolsó bajnokságot 2009-ben nyerte a gárda, ám azóta
is rendre komolyan számolni kell velük
a finisekben.
A labdarúgó-szakosztály az utánpótlással foglalkozik, a célja az, hogy már
5-6 éves kortól az egészséges életmódra,
a sport szeretetére nevelje a gyerekeket
a futballon keresztül. Több mint 100
fiatallal foglakoznak a klubban, lányokkal
és fiúkkal egyaránt. A fiúk egészén 14
éves korukig az ASE-ban nevelkednek,
majd utána a Paksi Futball Clubba kerülnek, hogy lehetőségük legyen minél
magasabb bajnokságban fejlődni. Több
játékos az ASE-tól elkerülve az NB I.-ben
focizott tovább, valamint többen korosztályos válogatottságig is eljutottak.
A sakkszakosztály nagy menetelése
a 90-es évek elején indult, amikor nemzetközi mesterek – kiváló edzőként, de
eredményes játékosokként is – leigazolásának köszönhetően a csapat öt év alatt a
megyei osztályból az NB I.-be jutott.

Kiemelkedő sikereit az utánpótlás-nevelés területén érte el a műhely, 11 alkalommal lettek országos bajnokok az
ifjúsági csapatversenyben. Nagyon sok
országos bajnokot nevelt a szakosztály,
Ács Péter junior-, Berkes Ferenc ifjúsági
világbajnoki címmel dicsekedhet, mindketten olimpiai válogatott nagymesterek.
Fodor Tamás korcsoportos világbajnoki
eredményével pedig egyedülálló módon
három világbajnoka van az atomos csapatnak. Az NB I.-ben az utóbbi hat évben
ezüstérmes helyen végzett a többségében
saját nevelésű játékosokból álló csapat.
A szabadidő-szakosztály (asztalitenisz, karate, sí, öregfiúk kosárlabda, as�szonytorna, kosárlabda, természetjárás,
vitorla, rádióamatőr) a szakcsoportok
edzésein túl egész évben sok programot
szervez az érdeklődőknek, akiknek lehetőségük van együtt mozogni, játszani a
lelkes sportbarátokkal.

Az ASE szervezésében megvalósuló, szeptember elején sorra kerülő Paksi Sportágválasztó a gyerekek és szülők
óriási lehetősége, hogy megalapozzák
a fiatalok jövőjét azzal, hogy az ott bemutatkozó több mint 20 sportág közül a
lehető legtesthezállóbbat kiválasszák és
elkezdjék a rendszeres edzést. Ez megadja az alapot egy teljes élethez.
Egy nappal követi a sportbörzét az
Atomfutás, az idei évben ötödik alkalommal. A térség legnagyobb futóversenyére
ezret meghaladó nevezés szokott beérkezni, és jellemzően egy szép esős szombaton az egész várost megmozgatja így
vagy úgy ez az őrület. És persze itt lesz az
Atom 150+ befutója, ami a cikk szerzőjére komoly kötelezettséget ró!
A kínálat tehát rendkívül széles, minden más csak az elhatározáson múlik!
Kapcsolódj rá a sportra, megéri!

Tóth Márton
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Amikor nem csak a győzelem fontos
– A villamosenergia-ipari sporttalálkozók immáron több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ön szerint minek
köszönhető a találkozók népszerűsége?
– A Villamosenergia-ipar a Sport
ért Alapítvány koordinálásában zajló
rendezvények évről évre több ezer, az
iparághoz szervesen kapcsolódó embert mozgatnak meg. A találkozók nevében is megmutatkozik, hogy a sport,
a mozgás az a közös nevező, ami ezeket
az embereket összeköti, és kezdetben a
megmérettetés csábítja a találkozókra
az érdeklődő résztvevőket. Ugyanakkor
a találkozók deklarált célja, hogy általuk
az iparágban dolgozók és családjaik jobban megismerjék egymást, és a közös
élmények során új kapcsolatokat, akár
életre szóló barátságokat alakítsanak
ki. Úgy gondolom, e közösségteremtő
filozófiában rejlik a mozgalom fő ereje.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a találkozón évről évre részt vevők számára
az elért eredmény mellett legalább olyan

fontos a sportbarátokkal, ismerősökkel
kialakított kapcsolat ápolása. Elmondhatjuk tehát, hogy a mozgalom sikere az
iparági szinten betöltött közösségteremtő szerepében rejlik.
– Hogyan jellemezné az atomerőmű
e mozgalomban betöltött szerepét?
– Társaságunk évtizedek óta jelentős szerepet vállal az iparági sportéletben. Egyrészt az alapítvány támogatójaként segítjük a találkozók létrejöttét,
másrészt szervezőként, az Atomerőmű
Sportegyesület révén vagyunk jelen.
Az elmúlt évtizedben évente átlagosan
2-3 találkozónak voltunk sikeres házigazdái. Nem mehetünk el csapataink
találkozókon elért kiváló eredményei
mellett sem, az atomerőmű versenyzői,
csapatai a legtöbb esetben előkelő helyen végeznek a megmérettetések során.
A fentieken túlmenően meg kell jegyezni, hogy az új sportágak bevezetésében
is élen járunk, ennek kiváló példája a ma
már hagyományosnak mondható sár-

Stadion épül Pakson

Fotó: Bodajki Ákos

A villamosenergia-ipari sporttalálkozók iparági kapcsolatokban betöltött szerepéről, az atomerőmű szerepvállalásáról és a személyes élményekről beszélgettünk Bognár Péterrel, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. humán igazgatójával.

kányhajó-találkozó, amely népszerűségével is bizonyítja közösségépítő erejét.
– Személy szerint mi a tapasztalata a
találkozók hangulata kapcsán?
– A saját rendezésű találkozók fővédnökeként az elmúlt években több alkalommal volt szerencsém belekóstolni
az iparági sporttalálkozók hangulatába.
Érdekes látni, hogy miként kovácsolja össze a sport a kollégákat, eltűnnek
a napi munkatársi „csatározások”, és az

önfeledt baráti hangulat veszi át a szerepet. Izgalmas küzdelmek, hangos szurkolás és sok esetben kiváló sportteljesítmények jellemzik a napközben zajló
versenyeket, a vacsorával egybekötött
esti programokon pedig már a felhőtlen szórakozásé a főszerep. Az iparági
sporttalálkozók résztvevői rengeteg élménnyel gazdagodnak, s azt gondolom,
számukra valóban nem csak a győzelem
a fontos.
Krausz Attila

Mozgásban a város
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Az Atomerőmű Sportegyesület operatív vezetését Bedecs Ferenc látja el, ő
koordinálja az 1400 fős klub életét, és emellett a kajak-kenu szakosztálynak
immár tizedik éve a vezetője.

Folytatás az 1. oldalról.
Jelenleg harmincezer folyóméter fűtéscső
van beépítve a pályába, hogy kedvezőtlen
időjárási körülmények között is minőségi
játék folyhasson. A beszélgetésből kiderült,
hogy a paksi pályát az évek során elég sok
kritika érte, amely részben jogos, de jogtalan
is volt.
– A megújult pálya megfelel majd a kor
és az UEFA előírásainak és elvárásainak, így a
közeljövőben elkészülő stadionban jelentős
minőségbeli különbségeket tapasztalhatnak
majd a játékosok és a nézőközönség is.
– MLSZ-előírás, hogy a most épülő és átépülő pályákba már (Szerk.: profi ligák esetében) be kell építeni ezt a rendszert – adott
választ Kádár Péter, az Eurogreen-Tiszafa Kft.
ügyvezető igazgatója a műszaki jellegű kérdéseinkre.
– Olyan sportfű borítja majd a pályát,
amely terhelhető, jól regenerálódik, mivel

nemesített fűfajták keveréke, amely nem
messze innen, Apostagon nevelődik már
másfél éve. Jó vízáteresztő képességű, gyommentes állomány fog Paksra is kerülni. A telepítést követően egy hónap gyökeresedési idő
szükséges, amely idő alatt szakszerű ápolásra lesz szüksége a pályának, ezt követően a
pályát – nyolcezer négyzetméteren – újra fű
borítja majd.
Mint Kádár Péter ügyvezetőtől megtudtuk, a legközelebbi hasonló jellegű centerpálya a dunaújvárosi futballstadionban lévő pálya, amelynek felújítására egy éve került sor.
A stadion számokban
– 4500 férőhelyes stadiont adnak át, várhatóan 2017. szeptember 30-án a paksi Fehérvári úti Paksi FC jelenlegi helyén.
– A rendelkezésre álló 1,4 milliárd forintból 800 milliót az állam, 600 milliót három év
alatt az önkormányzat biztosít.

Lehmann Katalin

– A tavalyi sikerek – kajak-kenus
és judós Eb- és vb-aranyak – után mik
a klub célkitűzései a közeljövőben?
– Elsősorban az, hogy a hat szakosztály, amelyek egytől egyig eredményesen működnek, a továbbiakban
is ugyanazt a színvonalú munkát el
tudják végezni, amit az elmúlt évtizedekben. Ehhez az anyagi támogatáson
túl nagyon fontos, hogy az utánpótlás
eltaláljon az ASE-ba, és ott az edzők
hasznos munkát tudjanak velük végezni. Ehhez a szülők nagyon sokat
hozzá tudnak tenni. Meggyőződésem,
hogy egy még szorosabb edző-szülő
együttműködéssel eredményesebbé
válhatunk.
– És ha esetleg a szülő is szeretne
mozogni?
– Ők is tárt kapukat találnak, a tömegsport mindenki számára kínál lehetőségeket. Az ase.hu-n hétről hétre
újabb programokat kínálunk, ráadásul
a klubbal kapcsolatos legfrissebb hírek
is elérhetőek a honlapon. Az Atomfutás 1000 fölötti indulói létszáma a térség legnagyobb futóversenyévé teszi
a paksit, az atomerőműves sárkányhajóversennyel is nagyon sok mindenkit megmozgatunk. Ezt azért is
tartom nagyon fontosnak, mert Paks

egy Duna mellett fekvő város, és ezt az
adottságát így lehet a legjobban megélni.
– Tehát az amatőröknek és a versenyzőknek is vannak lehetőségeik.
– Az iparági versenyek mellett
vannak országos és nemzetközi viadalok is a városban. A judósok nyári
Atomkupája nagy hagyományokkal
rendelkezik, 20 ország részvételével
közel 500 cselgáncsos lép évről évre
szőnyegre. Februárban az ország minden tájáról 600 fiatal kajak-kenusnak
fizikai felmérőt tartunk, és nyáron is
sok versenyt szervezünk Fadd-Domboriban.
– Milyen fejlesztések várhatóak a
közeljövőben?
– Megújul a II. Rákóczi-iskola tornaterme az ASE-nak befolyó TAO-támogatás (70%) és a város (30%) összefogásával. Az odajáró sok száz iskolás
mellett délután 3-tól 9-ig az egyesület
használja, így rengeteg fiatal sportolási lehetőségének körülményei javulnak a beruházás folytán. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség segítségével felújítottuk a Gesztenye sornál lévő
csónakházat, valamint új stég is került
a vízre. 
Tóth Márton
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Múzeum
Az Atomenergetikai Múzeum a
21. Múzeumok Majálisán

Fotók: Bodajki Ákos

Első alkalommal állított ki a Múzeumok Majálisán az Atomenergetikai Múzeum (AEM). A fesztiválon múzeumok sokasága mutatkozott be, ahol két napban lehetőség nyílt az intézmények programkínálatának ismertetésére, szórakoztató ismeretszerzésre minden korosztály számára.

Az idén négyéves Atomenergetikai
Múzeum a múzeumi intézmények legjelentősebb rendezvényén képviseltette
magát 2016. május 21–22-én. A Magyar Nemzeti Múzeum előtt, illetve
a Múzeumkertben kihelyezett sátrak
között frekventált helyen, a Rádió- és
Televíziótörténeti Múzeum, valamint
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum mellett kapott helyett az
AEM standja.
A kiállítást a rendezvény mindkét
napján nagy érdeklődés övezte a látogatók részéről, amely a kicsiktől a
felnőttekig mindenkinek tartogatott
érdekességeket. Az állandó kiállítás tárgyai közül a különböző doziméterek, a
Geiger–Müller-számláló és a Polon részecskemérő voltak népszerűek: egyes
kőzetek és tárgyak (sárgacsempe, fáklyarostély) mérését a látogatók is elvégezhették. A Van de Graaff, más néven
szalaggenerátor a felnőttek, de talán
még inkább a gyerekek kedvence volt,
a nagyfeszültség előállítására alkalmas
elektrosztatikus generátort szinte mindenki kipróbálta.
A felnőttek 3D-ben tekinthették meg
az atomerőműről szóló filmet, amely
választ adott sok kérdésre a működéssel kapcsolatban. Atomerőmű-ismereti
tesztek kitöltéséért cserébe apró aján-

déktárgyakat választhattak a játékos
kedvűek, a kérdésekre adott válaszok
pedig további beszélgetéseket generáltak az atomenergia felhasználásának
témakörében.
A majálisra érkező családok minden tagja megtalálta múzeumunk
standjánál a számára érdekes foglalkozást: amíg a szülők a berendezéseket
tekintették meg, a gyerekek kézműveskedhettek, logikai játékokat és feladatlapokat oldottak meg. A múzeum
munkatársai sok lelkes visszajelzést
kaptak, nem egyszer megható pillanatot is átélhettek: a Down-szindrómás
kislány örömét látni a papírjáték készítésekor, vagy az idős néni háláját érezni
a dédunokáinak szánt színezőfüzetért.
A rendezvényen tett látogatás után sokan jelezték látogatási szándékukat a
múzeum, illetve az atomerőmű vonatkozásában.
Az ICOM (The International Council
of Museums) múzeumi világnapjához
kapcsolódóan a Múzeumok Majálisán adták át az Év múzeuma és az Év
kiállítása díjakat. Az Atomenergetikai
Múzeum az oktatásért és a társadalmi
vélemény formálásában játszott szerepéért a bírálóbizottság elismerésében
részesült.

Enyedi Bernadett

Megjöttek a katonák
Négy évtizeddel ezelőtt, 1976 nyarán
Székesfehérvárról Paksra települt (diszlokált) az MN 2986-os számú építő-műszaki zászlóaljának teljes állománya.
Az előző év nyarán egy előkészítő század érkezett a frissen átadott tulipános
házakba.
Paks lakossága vegyes érzelmekkel
fogadta a katonákat, nem volt számukra természetes a jelenlétük, hiszen az
1880-as évek végétől nem állomásozott
katonaság Pakson.
Aztán ahogyan ez lenni szokott, az
idő múlásával, az ismeretségek gyarapodásával már természetes lett a katonák jelenléte. Annál is inkább, mert az
atomerőmű építésén túl, nagyon sokat
segítettek a város arculatának kialakítási munkálataiban.

Mivel termelési prémiumot is kaptak
a havi illetmény (zsold) mellett, egyre több paksi fiatal kérte, hogy Paksra
sorozzák be. Leszerelés után sok fiatal
Pakson ragadt, ide nősült, illetve többen paksi lányt vittek magukkal az új
helyükre.
Minden jelentősebb alakulatnak volt
csapatzászlója, ám a már tíz századra felfejlesztett paksi alakulatnak még
nem volt. A Paksi Atomerőmű Vállalat
adományozott csapatzászlót az alakulatnak, a város pedig úgynevezett szalagot tűzött a zászlórúdra.
Ma is számosan élnek a városban,
akik az alakulatnál szolgáltak 1990-ig,
az MN 2986-os számú alakulat megszűnéséig.

Beregnyei

Múltidéző nyári program

A IX. Világifjúsági Találkozó (VIT)
tiszteletére rendezték meg először
Pakson a „kis VIT”-nek is nevezett
Dunamenti Falusi Fiatalok Találkozóját (DFFT) 1968. július 14–21. között.
A találkozó résztvevőit Paks fellobogózott utcákkal és számos kulturális
és sportrendezvény fogadta. A rendezvények helyszínei az iskolák, a paksi
konzervgyár, a Petőfi utcai kultúrház,
a sportpálya, valamint a Duna-part, a
lezárt 6-os főúttal. Az évenként megrendezett rendezvény neve közben
megváltozott, 1970-től már DFT a

Logó, 1983

neve, elhagyva a falusi jelzőt. Az utolsó
DFT-t 1985 nyarán rendezték „Atom a
béke szolgálatában” jelszóval. Aztán
1986-ban DFT helyett megyei aratónapot rendezett Paks, majd 1987-ben
„Kilenc város fiataljainak IX. országos
találkozóját” rendezte meg a város, és
ezzel a hagyomány megszakadt. Talán
fel kellene eleveníteni ezt a szép hagyományt.-beri-

Felvonulás a konzervgyártól a Duna-partig
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Újabb kamra fogadhatja a radioaktív hulladékot Bátaapátiban
Az idei évben befejeződik az úgynevezett történelmi hulladékok átszállítása a Paksi Atomerőműből a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba (NRHT).
Az év végére pedig várhatóan meg is telik a 2012-ben átadott 1-es kamra, így jövőre már a 2-es kamrát is üzembe helyezhetik a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.)
szakemberei, akik már közel százezer látogatót fogadhattak a Tolna megyei tároló építésétől kezdődően, köszönhetően a különleges létesítmény vonzerejének.
„Hazánk egyetlen atomerőművének kis
és közepes aktivitású hulladékaiból eddig
már 6536 hordót sikerült átszállítanunk
balesetmentesen és biztonságosan a bátaapáti tárolóba. A számos hazai hatóság
által ellenőrzött és megannyi nemzetközi
szervezet által példaértékűnek ítélt tevékenységünk keretében a hulladék felszíni,
valamint véglegesnek szánt, felszín alatti
betárolása is rendben zajlik. A tervek szerint még az idei év végére sikerül megtöltenünk a 250 méterrel a felszín alatt található 1-es kamránkat, ahova elsősorban
az atomerőmű „történelminek” nevezett,
azaz 2007 februárja előtt keletkezett kis és
közepes aktivitású hulladékai kerülnek” –
nyilatkozta Honti Gabriella, a létesítményt
üzemeltető RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője Bátaszéken, a tároló környezetében elhelyezkedő települések közös
tájékoztató napján, a TETT-re Kész Napon.
A létesítmény 2-es számú kamráját a
tervek szerint a jövő évben kívánja üzembe helyezni a társaság. Ott már egy új
hulladékelhelyezési koncepciót fognak alkalmazni, amely a magas fokú biztonság

megőrzése mellett sokkal jobb térkihasználást tesz lehetővé, így még gazdaságosabb lehet az üzemeltetés.
Az alaptevékenysége mellett az ismeretterjesztésre is kiemelt figyelmet fordít
a társaság, ennek köszönhetően az idei évben várhatóan a százezer főt is eléri majd
a létesítményt eddig meglátogatók száma. Éppen emiatt a fokozott érdeklődés
miatt adták át tavaly Bátaapátiban azt az
interaktív látogatóközpontot, amely már
a megnyitását követő hónapokban igen
népszerű lett.
Az idén tizenhatodik alkalommal megrendezett TETT-re Kész Napon a szokásos
sajtótájékoztató és ismeretterjesztő előadások mellett, nagy sikert aratott a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
hét településének játékos szellemi vetélkedője is, amelyet diákcsapatoknak írtak ki.
A jó hangulatú tájékozató nap programjait
végig telt ház kísérte, az érdeklődőknek a
szakemberekkel is lehetőségük volt elbeszélgetni, így építve tovább a lakosság és
a létesítmény üzemeltetője között fennálló
kölcsönös bizalmat. 
RHK

Vendégeink voltak

TEIT-polgármesterek Oroszországban
Háromfős TEIT-polgármesteri delegáció látogatott Novovoronyezsbe május 18. és 21. között, hogy tapasztalatot cseréljen az oroszországi atomerőművek körül működő hasonló lakossági egyesületekkel,
és megismerje a követendő példákat.
Ennek keretében megtekintették Novovoronyezs
egyik óvodáját, általános iskoláját, sportcsarnokát,
energetikai kollégiumát és Egészségügyi Központját. Az atomerőmű bővítése jó hatással van a város
intézményeire, felújítások, átalakítások, bővítések
szolgálják a negyvenezer fős város lakóinak kényelmét. Ezt követően került sor az erőmű rövid megtekintésére, melynek során sok hasznos információhoz jutott a delegáció: az építés során a legfontosabb
elvárás a térségi munkaerő bevonása. Jelenleg 7000
fő dolgozik a területen, melynek 60%-a Voronyezs
megyéből származó helyi munkaerő. A dombtetőn
lévő parkolóból jól áttekinthető volt az optimálisan
kialakított duplablokkos rendszer, és volt alkalom
megismerkedni a 173 méter magas hűtőtornyokkal.
Megnyugtatónak tűnt, hogy olyan új megoldások teszik még biztonságosabbá a működést, amelyek nem
függenek emberi beavatkozástól és nem igénylenek
külső energiabetáplálást.
Az atomerőmű megtekintését követően önkormányzati megbeszélés következett, ahol az atomerőművek szomszédságában fekvő települések
polgármesterei osztották meg tapasztalataikat, „jó
gyakorlataikat”. Novovoronyezs polgármestere elmondta, hogy a település ezer szállal kötődik az
atomerőműhöz. Az együttműködés természetesen
kölcsönös, hiszen a város biztosítja az üzem dolgozói
számára a minőségi életfeltételeket. Kiemelte, hogy
a város széles körű lehetőségekkel rendelkezik az oktatás- és egészségügy, a kultúra és a sport területén.
Bíztatta magyar kollégáit, hogy higgyenek az atomipar jólétet biztosító jövőjében.

Thuróczy Zsuzsanna

Benini delegáció az atomerőműben

Külképviseletekre delegált véderő attasék

Fotók: Bodajki Ákos

2014 decemberében a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) és az
„Atomerőművek Elhelyezésére Szolgáló Területek
Egyesülete”(ATR AESZ) együttműködési megállapodást kötött, ahol megegyezés született, hogy a két
hasonló célú egyesületnek érdemes lenne együttműködnie, tapasztalatait kicserélve, közös akciókat,
rendezvényeket szervezve. Az ATP AESZ-t 2012-ben
hozták létre (hivatalosan 2013 februárjában regisztrálva az Orosz Igazságügyi Minisztériumban) azzal a
céllal, hogy egyesítse a Roszenergoatom Konszern és
a helyi önkormányzatok erőfeszítéseit, továbbá a tapasztalatcserét a szociális-gazdasági és infrastrukturális fejlesztés kapcsán létező kérdésekben az oroszországi atomerőművek környezetében elhelyezkedő
területeken, azok biztonságos működésének bemutatásával.
A májusi látogatás igen gazdag szakmai programja Moszkvától mintegy 530 km-re fekvő Novovoronyezsben zajlott. Itt épül a novovoronyezsi II. kiépítés, amelynek keretében két darab AES-2006 típusú
3+ generációs 1200 MW teljesítményű villamosenergia-termelő egység építése zajlik. Az orosz atomóriáshoz tartozó cégcsoport, az oroszországi atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom 2007-ben
indította el a novovoronyezsi fejlesztést. A Paks II.
számára is referenciaként szolgáló blokktípus az első
VVER-1200-as nyomottvizes reaktor a világon.
A TEIT polgármesteri grémiuma azon kérdésekre
kereste a válaszokat, hogy a települési együttműködést szolgáló infrastrukturális beruházások (óvoda,
iskola, egészségügy stb.) esetében milyen stratégiát
kell folytatni, milyen elvárásoknak kell megfelelni.

Kormányhivatalok főigazgatói az erőműben
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Sport
A Repülő Finn szárnyalása
Két hónap van hátra a 2016-os riói olimpiai játékokig, a sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel
edzenek rá. Sorozatunkban mi a felkészülés különleges módját választjuk: egy-egy múltbeli olimpikon,
olimpiai ikon bemutatásával próbáljuk megfejteni a titkot, amelynek révén ők a csúcsra törtek. Az ötkarikás
játékok finisében Paavo Nurmi, a „Repülő Finn” csodájának járunk utána.
Európa északi, de Finnország déli részén, Turkuban
született a XIX. század végén minden idők legnagyobb
olimpikonjának és atlétájának tartott Paavo Nurmi.
11 évesen, 1908-ban kezdett el futni, gyorsan fejlődött, ami nem is csoda, hiszen a tehetségét az 1912-es
stockholmi olimpián háromszoros bajnok Hannes Kolehmainen terelgette, akire a fiatal finn példaképként is
tekintett.
Forradalmasította az edzésmódszereket, gyorsaságát
fejlesztendő, vonat mellett futott, nemritkán az ütközőket is megfogta. A stopperóra a kezében elmaradhatatlan
volt, így lőtte be magának az iramot. A sífutás is szerepelt a repertoárjában, ami az északi országoknál nemzeti
sportnak számít, és az állóképességre nagyon jó hatással van. Ezt a későbbi olimpiai bajnokok is kihasználták,
hiszen két norvég kajakos, a háromszoros aranyérmes
Knut Holmann és a 2004-ben és 2012-ben első Eirik Veras Larsen is sífutással szakította meg a téli edzések monotonitását.
Az 1920-as antwerpeni olimpia hozta meg Paavo
Nurmi számára a világhírt, hiszen az 5000 méteren elért
második hely után, amelyet élete legkeserűbb vereségeként élt meg, jött a mesterhármas: arany 10 000 méteren
és 8000 méteres mezei futásban, egyéniben és csapatban. Az olimpia után jöttek a rekordkísérletek, a 10 kilométer után a 2000, majd az 5000 métert, 1923-ban pedig
az egy mérföldet teljesítette a világon leggyorsabban.
Ismét olimpia, ezúttal Párizsban. A Repülő Finnek
ezúttal nem volt mélyrepülése, már ha az olimpiai aranynál mattabb medália annak számít. A mezei futásban
megvédte címét egyéniben és csapatban is, 3000 méteren sem volt nála gyorsabb. Az 1500 és az 5000 aranyát
úgy nyerte meg világrekorddal, hogy a két futam között
mindössze 26 minuta állt rendelkezésére mint pihenő…

10 kilométeren az egészségéért aggódó potentátok nem
engedték rajthoz állni, erre válaszul Franciaországból
hazatérve egy 13 évig fennálló világcsúcsot hozott össze
ezen a távon.
1928-ban Amszterdamba gyűltek az ötkarikás résztvevők, ahol Nurmi nyakába a két ezüst mellé a 10 000
méter aranya is felkerült. Négy évvel később címvédésre
és a maratoni futás elsőségére hajtott, ám egy sportdiplomáciai fogás meghiúsította tervét. Los Angelesben a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) két hatalmassága, a svéd és az amerikai tag elérte, hogy egy németországi viadal kapcsán felvett utazási költségtérítés miatt
profinak nyilvánítsák, így nem engedték rajthoz állni az
ikont. Az incidens is közrejátszott abban, hogy Finnország ezt követően nyolc éven át nem vett részt a hagyományos svéd–finn atlétikai versenyen.
Paavo Nurmi ezt követően csak hazai viadalokon indult, majd 1934-ben befejezte páratlan pályafutását. A
finn futó korszakot teremtett, 300 versenyéből 1919 után
csak 15 vereséget szenvedett, 25 egyéni és kettő váltórekord fűződik a nevéhez.
A világon eddig összesen kilenc atléta volt egyszerre
5000 és 10 000 méteren is az IAAF által elismert világcsúcstartó. 80 évig volt elmondható, hogy Paavo Nurmi
lehetett a legtovább, egyhuzamban két csúcs egyidejű
birtokosa, pontosan 2849 napig: 1924. augusztus 31-étől
1932. június 19-éig, amikor is honfitársa, Lauri Lehtinen
új világcsúcsot futott. Ez a 2849 napos rekord dőlt meg
2012-ben, amikor az etióp Kenenisa Bekele már 2850.
napja volt birtokosa a két csúcsnak.
A Repülő Finn a sport után belépett az üzleti életbe,
építőiparral és részvénykereskedelemmel foglalkozott.
Az első mentőautókat Finnországba Nurmi anyagi támogatásával szerezték be.

Nyílt vízi sportnapok
Idén is megrendezték az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Igazgatóság, az
ASE Vitorlásklub és az Atomix Kft. szervezésében a nyílt vízi sportnapokat a
balatonfüredi Koloska kikötőben.

Fotó: Wollner Pál

A balatoni évadnyitó hétvégét és a nyílt vízi sportnapokat június 4–5-én tartották
Balatonfüreden. A fokozott érdeklődést mutatta, hogy a szombatra és vasárnapra
igényelt autóbuszok megteltek a jelentkezőkkel. Több mint száz főt vitorláztattak
11 db nagyhajóval, DIXI 35, DOLPHIN 28, DOLPHIN 26 vitorlásokkal, a Koloska
kisgéphajóval, és egy kalózhajó is részt vett a programban. 
Wollner Pál

A közönség legközelebb 1952-ben, a helsinki olimpia
megnyitóján láthatta, ahol hatalmas ováció közepette
gyújtotta meg a lángot, ráadásul a NOB rehabilitációról
szóló döntése is egyfajta enyhítést jelentett a 20 évvel korábbi csúfságra.
A kilencszeres bajnok zárkózottságára jellemző, hogy
70 éves korában állt legközelebb a nyilvánosság elé, akkor is csak azért, mert az ünnepi interjút nem más, mint
az akkori miniszterelnök, Urho Kekkonen készítette.
1973-ban szállt le a Repülő Finn, államfőknek kijáró
temetésben részesítették. A szobra Helsinkiben, az olimpiai stadion előtt áll, a mentalitása és a sportolói nagysága pedig az olimpiai eszmében él tovább.


Tóth Márton

Hírek
ASE-közgyűlés
Megtartotta éves rendes közgyűlését az
Atomerőmű Sportegyesület, ahol átadták
a klub kitüntetéseit. Örökös Tag lett Hangyási László Botond. A judós mesteredző
30 esztendeje érkezett Paksra, versenyzői
sorozatban a hetedik ötkarikás játékukra
készülnek. Bor Barna, edzője Paksra kerülésekor látta meg a napvilágot, és a riói
lesz a harmadik olimpiája az örökös bajnoki címmel kitüntetett cselgáncsozónak.
Kosárlabda
Rendhagyó helyszínen, az ASE-csarnok
lelátói mellett, a fináléba jutásról döntő
meccs előtt tartott sajtótájékoztatót Hirt
Ferenc országgyűlési képviselő, Hamvas
István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója és dr. Kovács Antal kettős minőségben – mint az ASE elnöke és mint az
atomerőmű kommunikációs igazgatója.
Bejelentették, hogy az atomerőmű újabb,
60 millió forintos támogatása mellé a vá-

ros 50 millió forintnyi előrehozott összeggel biztosítja az ASE működését június
végéig, majd a képviselő reményét fejezte
ki, hogy ekkor legalább középtávú megoldás születik az egyesület további finanszírozására. A meccsen egyébként a paksi
kosarasok kikaptak, így a bronzéremért
kezdték meg a harcot a Körmend csapatával.
Cselgáncs
Bor Barna (+100 kg) mellett Cirjenics
Miklós (100 kg) és Csoknyai László (81
kg) helye is biztossá vált a Rio de Janeiróba utazó csapatban, így Paksról ők hárman szállnak harcba a második olimpiai
judós aranyért.
Labdarúgás
Utolsó meccsen dőltek el a dobogós helyezések az U15-ös labdarúgó-bajnokságban, ahol végül a Paksi FC gárdája vitte a
prímet! 
Tóth Márton
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Kultúra
XVIII. Német Nemzetiségi Nap
Paks város több sváb rendezvénynek ad otthont. Évek óta és nagyon jól működik a német nemzetiségi
táncoktatás gyermekek részére, a Német Klub, évente rendezvénysorozatot rendeznek általános iskolák német nemzetiségi osztályaiban tanuló diákok számára, autóbuszos kirándulásokat szerveztek, és
közkedvelt a svábbál és a német nemzetiségi nap is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) fő feladatának tartja a hagyományok és a német nyelv használatának megőrzését, fenntartását.

eddigi eredményes munkájuk alapján a NNÖ Arany
Rozmaring díját a zenekarnak ítélte oda.
Itt debütált a Pakscher Zeitung, a paksi NNÖ új
kiadványa. A címlapon Féhr György elnök ajánlója
mellett a 25 éves jubileumát ünneplő Rogers Schilling Zenekar szerepel, az alapító tagok felsorolásával.
Az újságot tájékoztatás és közösségformálás céljából
indította a NNÖ. Sokszínű, az egész svábságot érintő, állandó rovatok megjelenítésével szeretné megismertetni a lakossággal a paksi német nemzetiség
mindennapjait. A szerkesztőség tagjai, Schönweitz
János és Jillingné Weisz Julianna. Ezzel a kiadvánnyal
régóta dédelgetett ötletet sikerült megvalósítani –
mondta el interjújában Féhr György, az NNÖ elnöke.
OrbánO

Ez lenne a történelem? – Akkor szeretem!
Szeretek múzeumba járni. Nem csak úgy be-bejárni, hanem ott lenni. Ott lenni és nézelődni. Belélegezni a hangulatot, ami nem fogható máshoz. Több ez annál. Kikapcsol és feltölt, mi több, művel. Ránk fér. A Paksi Városi
Múzeum a nyáron kétszer egy hetes táborokban várja a gyerekeket, a többi látogatónak viszont várnia kell - most
zárva tartanak, és költözésre készülődnek, néhány hónap múlva a felújított Deák-házban nyitnak majd újra.
Már a múzeum kapujába érve pompás virágillat fogadja
a látogatókat, ahol szegfűk, muskátlik és íriszek színkavalkádja tarkítja a hatalmas fenyőkkel árnyékolt udvart.
A Paksi Városi Múzeum vendégszeretete provinciaszerte
ismert – ha már stílusosak szeretnénk maradni. Néhány
perc alatt beszélgetőpartnert is sikerült találnom Kákai
Emese múzeumpedagógus személyében.
– A múzeum helyének története a középkorba nyúlik
vissza, amikor is a ferences rendi szerzetesek kolostort és
kápolnát építettek, feltehetően a mai múzeumudvar területén. Miután II. József uralkodása alatt felszámolták a
kolostort, az épület új birtokosa a Vigyázó család lett, ők az
épületet kúriának építették át. A mai Paksi Városi Múzeum
előbb Cseh-Vigyázó-, később Mádi-Kovács-kúria lett. Múzeumként 1994 óta funkcionál. Egy 2009-ben Dunakömlődön, az ún. Sánchegyen folytatott ásatás során szenzációs
szobortöredékre, egy épen megmaradt császárlábra bukkantak régészeink. A császárláb azóta bejárta szinte egész
Európát – meséli.
A Paksi Városi Múzeumhoz való kötődésem nem új keletű. A 90-es évek végén, pontosabban 1999-ben tartották
az első múzeumi napközis táborokat, ahová az elsők közt
engem is sikeresen elcsaltak. Mondjuk nem kellett minket,
,,ötbéseket” csalogatni. Mentünk mi magunktól is. Nincs
ez másként ma sem. A múzeumvezetésnek és a lelkes,

XI. Dunakömlődi Falunap és
halászléfőző verseny: június 18.,
szombat
Tót Endre neoavantgard képzőművész kiállítása megtekinthető június 26-ig a Paksi Képtárban.
Bak Imre: Aktuális időtlenEgy életmű rétegei 1965–2015, a

kiállítás június 26-ig látható a
Paksi Képtárban.
Kerti Zsolt 3D origami és
Molnár Miklós grafikai kiállítása
június 30-ig várja az érdeklődőket a Csengey Dénes Kulturális
Központban.



Lehmann Katalin

24. Nemzetközi
Gastroblues Fesztivál
Fotó: Orbán Ottilia

A Német Nemzetiségi Napot május 21-én XVIII. alkalommal szervezte meg a NNÖ a Táncsics parkban.
Fantasztikus hőmérséklet, csodálatos napsütés és
hűs, finom sör jellemezte az egész napot. A rendezvényt Féhr György, a paksi NNÖ elnöke és Szabó Péter, Paks város alpolgármestere nyitotta meg. A rendezvény meghívott vendégei a német Reichersthofer
testvérváros delegációja és képviselői voltak, akiket
elkísért a városuk zenekara is. Színpadra léptek a
paksi általános iskolák nemzetiségi csoportjai, a Paksi Napsugár Óvoda és a németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport. Idén is fellépett a már közkedvelt
himesházai Sonnenblumen Kórus és a Reichersthofener Musikanten Zenekar, majd a Paksi Német
Nemzetiségi Tánccsoport szórakoztatta a nagyérdeműt. A program ideje alatt virágkötészeti bemutatót,
óvodásoknak kiírt „Én kis kertem” pályázat eredményhirdetését tekinthették meg az érdeklődők,
kézművesek és helyi borászok árulták portékájukat.
A nap a Roger Schilling és Die Eber Kapelle Zenekar fantasztikus hangulatot teremtő sváb zenéjével
és báljával zárult.
Érdekessége és különlegessége többek közt ennek
a napnak, hogy a Pro Urbe, Pro Cultura Minoritatum
Hungarie állami díjas Roger Schilling Zenekar ezen
a napon ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját és

Júniusi programajánló

fiatal múzeumpedagógusoknak köszönhetően évről évre,
minden nyáron nyüzsgéssel lesz teli a múzeum udvara.
Miért ajánlanám...? Talán azért, mert nem hagyományos környezetben érezhetik jól magukat a történelem
és kézműveskedés iránt érdeklődő gyerekek. Kicsit beláthatnak a múzeumi munkába, így beavatottnak érezhetik
magukat, és így talán később is szívesen járnak majd a múzeumokba. Mindemellett jó a hangulat, sok csapatjátékot
játszanak, így új barátságok is szövődnek.
A múzeum honlapján a következő ajánlást olvashatjuk
a táborról: ,,A nagy érdeklődésre való tekintettel a kezdetben kéthetes tábor mára már háromhetessé bővült. A 7-14
éves korosztály minden héten egy történelmi korral, annak hétköznapjaival, kultúrájával és divatjával ismerkedhet meg. A tábor reggeltől kora délutánig tart, hetente
egyszer pedig tanulmányi úton vehetnek részt a gyerekek.
A programot kézműves-foglalkozások színesítik.”
– Az idei évben két témakörben lesznek egyhetes táborok: július 11. és 15. között a Duna táborban ismerkedhetnek a gyermekek Paks és a folyó kapcsolatával, majd
augusztus 8–12. között az ún. Katona táborban tehetnek
időutazást kicsik és nagyok, ahol a török kortól egészen a
rendszerváltozásig ,,utaznak” fegyverben, taktikában és
harcmodorban.

Lehmann Katalin

Július első hetében az eddig megszokott színvonalas zenei fesztiválra, borbarát-találkozóra, főzőversenyre, kispályás focira és
templomi hangversenyre: összesen 5 helyszínen (ESZI-csarnok
kisszínpad, nagyszínpad, ESZI-park, evangélikus templom és
Gastroblues Club) 50 koncertre hívják a szervezők a Paksra érkező blues-, jazz- és rockzene rajongóit, valamint borbarátokat és
a gasztronómia iránt érdeklődőket.
Kis ízelítő az idei sztárcsapatból: különleges eseménynek
ígérkezik az angol gitáros díva, Joanne Shaw Taylor és a súlyos
betegségéből felgyógyult John Mayall’s Bluesbreakers gitáros,
Walter Trout előadása, valamint az amerikai Saen Carney és
Shaun Booker soul-blues énekesnő közös fellépése. Természetesen a rajongók régi nagy kedvencei is tiszteletüket teszik Pakson, itt lesz Ian Siegal, Big Daddy Wilson, Little G. Weevil, Ripoff
Raskolnikov, Cliff Moore, valamint Veronica & The Red Vine Serenaders, a Magyar Atom és a Tűzkerék xT, a P. Mobil, a Skorpió,
Török Ádám és a Mini, az Ismerős Arcok.
A gasztronómia jegyében minőségi borok, pálinkák, házi rétes, kézműves bonbon és sajtok, valamint az elmaradhatatlan
malacsült várja majd a látogatókat.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Csúszik az új Duna-híd
befejezési határideje
A Kalocsa–Paks Duna-hídért Egyesület május 10-én tartotta évi rendes közgyűlését
Kalocsán. Az alapító tagok között, a kezdeményező Kalocsa és Paks önkormányzatai,
illetve a Kereskedelmi és Iparkamara mellett olyan tagok is vannak, mint a Pannon
Növényolajgyártó Kft. vagy mint a keceli
székhelyű Pintér Művek. A közgyűlésen elfogadták a szervezet elmúlt évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Az eseményen a projekt előkészítésével
megbízott Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt. munkatársai tájékoztatták a résztvevőket az új átkelővel kapcsolatos pályáztatási
folyamatokról.
Az új Duna-híd felépítését célzó projekt előkészítési feladataira és a közbeszerzési eljárások lebonyolítására 870 millió forintot biztosít a kormány. Az eddig elkészült előzetes
megvalósíthatósági tanulmányban megvizsgálták a közúti hidat és a hozzá szükséges
hálózatfejlesztést, a híd vasúti forgalomra
való kiterjesztés megvalósíthatóságát és
indokoltságát is az ehhez szükséges vasúti hálózatfejlesztéssel együtt. A költségek
csökkentése érdekében azonban csak a közúti közlekedés biztosítása látszik reálisnak.
A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívása 2015. október 31-én jelent meg, amely az ajánlatadók érvénytelen
beadványai miatt eredménytelenül zárult
2016. április 18-án.
A statikai ellenőrzésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2016. április 15-én
eredményesen zárult. Az új Duna-híd és a
hozzá kapcsolódó 512. sz. főút, Kalocsa és
az M6-os autópálya közötti szakaszán 11 km
hosszban új út épülhet, útfelújítás 1,6 km
hosszban valósulhat meg, 2 x 1 sávos út formájában 11 m koronaszélességgel, 4 db csomóponttal. Az új híd forgalomba helyezése
2019 végére várható.
***

Tetszett a közönségnek
az új „Nadrág”
Újabb premiernek örvendhetett a közönség a Kalocsai Thália Társulat előadásában.
Az „Acélmagnóliák” című darab után, telt
ház előtt mutatták be a Kalocsai Színházban
Dunai Ferenc, szocializmusban játszódó komédiáját, amely egy gyárigazgató szerelemmel átszőtt viszontagságairól szól.
A történet a szerető lakásán játszódik,
ahol természetesen mások mellett a
megcsalt feleség is megjelenik. Ebben a
darabban lépett először színpadra Póli
Róbert, hős szerelmes karakterben brillírozott Mészáros Máté és természetesen
a csapat további színészei: Füstös Éva,
Jambrik Ibolya, Balogh Csaba Zoltán, Horváth Márta profi színészeknek is javára váló
játékkal vívta ki a közönség folyamatosan
zúgó vastapsát. 
Péjó Zoltán

Magyarország tortája – helyi esélyes
A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete immár 9. alkalommal hirdette meg a „Magyarország tortája” szakmai versenyt. A verseny idei különlegességét a régió szempontjából az adja, hogy az induló cukrászdák között ott található az a dunaföldvári Tóth cukrászda is, amelynek cukrásztermékeivel számos paksi lakos előszeretettel „kényezteti”
magát az Erzsébet Nagy Szálloda kávéházába betérve. A szakmai zsűri értékelése alapján tortájával a ranglista első 10
helyezettje között várja a végső eredményhirdetést Tóth Norbert mestercukrász.
– Honnan jött az indulás ötlete, és
milyen koncepció alapján született meg
a torta?
– Bár már évek óta kacérkodtunk
a gondolattal, hogy egyedi tortakülönlegességgel mi is megmérettetjük
magunkat ezen a komoly szakmai versenyen, de a fagylalt- és esküvőszezont
jellemző fokozott leterheltségünk mellé
nehéz volt beilleszteni a versenyre való
felkészüléssel járó többletfeladatokat.
Ugyanakkor az indulás mellett szóló
érv, hogy az adott évben díjnyertes torta lehet „Magyarország tortája”.
– Milyen alapanyagokat és technikát
használt a legjobb eredmény elérése érdekében?
– Az alapanyagok kiválasztásánál
törekedtem arra, hogy a Magyarországra jellemző gyümölcsök mellé „becsempésszek” egy-két egzotikusabb gyümölcsöt is. A torta ízvilágában dominál a

körte, amit jól kiegészít a bodza. Kellemes pikánsságát pedig a japán citrom
(yuzu) biztosítja. Fontos szempont volt
számomra még, hogy könnyen elkészíthető, technológiájában letisztult tortát
készítsek. Citromos, marcipános nehéz
felvert tésztaalapra került rá a yuzuval párolt vadkörtedarabokkal, körtekrémmel, fehércsokoládéval elkészített
krém. Következő rétegnek bodzás mascarponemousse-t készítettünk, amit
citromos körtezselével fedtünk. A különleges, ugyanakkor harmonikus ízvilág és az esztétikai látvány érdekében
étcsokoládéból, aszalt körtéből, hántolt
ostyából összeállított „csokoládéhalom”
teszi teljessé az egészet. Az aranyos körtetorta nevet pedig a csokoládéhalomra
fújt aranypor miatt kapta.
Tóth Norbert mestercukrász elmondása szerint a cukrászda friss gyümölcsökből készített tortái, süteményei

Fotó: Tóth cukrászda
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közé be fog kerülni az aranyos körtetorta, hiszen meggyőződése, hogy minőségi alapanyagok felhasználása mellett, a
francia stílusjegyeket magán hordozó
finomságokat szívesen fogyasztja bárki.
A szakmai versenyen nevezett torták
receptjei, azok elkészítésének menete
elérhető a sutichef.hu weboldalon.
BRóbert

Kávé, bor és pálinka a Sárgödör téren idén is
Itt a nyár, ezzel együtt a fesztiválok ideje is elérkezett. Pakson 4. alkalommal
rendezik meg a Kávé-, Bor- és Pálinkafesztivált június 17–18-án, a Sárgödör
téren.
Erről kérdezem a főszervezőt, Kovács
Kristófot:
– Minek köszönhető a fesztivál
létrejötte?
– Ezelőtt a Sárgödör téren nem volt
semmilyen nyári rendezvény, ezt szerettük volna pótolni azzal, hogy egy
olyan minőségi eseményt nyújtunk a
városnak, ami a Puttonyos Fesztivállal,
illetve a Forraltbor- és Kolbászünneppel kiegészülve mára már rendezvénysorozatként említhető. Tulajdonkép-

Kávé, Bor és Pálinka
Fesztivál

KASZA TIBOR élő koncert

MARGARET ISLAND élő koncert

CHARLIE élő koncert

MAGNA CUM LAUDE élő koncert

PAKS, Sárgödör tér / június 17-18 /
jegyelővétel: kaveborpalinka.hu
támogatók:

pen hiánypótló rendezvényként jött
létre.
– Milyen látogatói számmal kalkuláltok?
– A tavalyi évben 4000 fős látogatottsággal zártuk a rendezvényt,
idén a két nap alatt 7-8000 főre számítunk.
– Milyen pincészetekkel találkozhatunk a helyszínen?
– Az előző évekhez hasonlóan
Paks borászai, valamint a környék
pálinkaházai lesznek jelen, továbbá
kávéterasz is várja majd a vendégeket.
– Milyen újdonságokkal készültök az idei rendezvényre?
– Több nagyobb változással készülünk. A nagy érdeklődésre való
tekintettel kibővítettük az eseményt, így kétnapos lesz a fesztivál.
A színpadi programok is bővültek, négy nagy sztárprodukcióval
készülünk, élő nagykoncertet ad a
Magna Cum Laude, Charlie, Kasza
Tibi és a Margaret Island.
A foci-Eb-t sem hagyjuk figyelmen kívül, a Magyarország–Izland-mérkőzés kivetítőn, igazi fesztiválhangulatban tekinthető majd
meg a helyszínen.
– A beléptetésre vonatkozóan
mit érdemes tudni?

– Ezen a területen is újítottunk, belépőjegyes lett a rendezvény. Bérlettel
vagy jeggyel kétnapos szórakozás váltható meg. A jegyeket elővételben lehet
megvásárolni online vagy több jegyértékesítő ponton, ilyen az Ibusz Utazási
Iroda, Mamaja Szépségszalon, Dolce
Vita étterem vagy az Agricum.

Sipos-Szabó Csilla
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Erőműves híradások
Időszakos központi oktatás
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 két témát: a baleset-elhárítási ismereteket átadó, felelevenítő előadást tekintjük át, amelyet Kovacsóczy László szakterületi mérnök (Baleset-elhárítás) prezentált a hallgatóság számára, valamint a rendészeti előadást,
amelyet Béda Gábor szakértő (Rendészeti Osztály) tartott.

Baleset-elhárítás
Az előadó azoknak a munkavállalóknak a szemszögéből mutatta be az ismeretanyagot, akik nem részesei – azaz nem tevékeny végrehajtói – egy feltételezett
szituációban a baleset-elhárítási, felszámolási feladatoknak (a legtöbb munkavállaló ebbe a csoportba
tartozik). Velük kapcsolatban az Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv (ÁVIT) egyértelműen
meghatározza, hogy a lehető leggyorsabban ki kell
őket menekíteni a területről. Ez az ő érdekük, és a baleset-elhárítási szempontok is ezt kívánják.
A feltételezett baleseti szituáció elhárításának folyamata azzal kezdődik, hogy az ügyeletes mérnök az
első információk birtokában elkezdi a veszélyhelyzet
besorolását, illetve megszületik a döntés, hogy a területen dolgozók védelme érdekében ki kell adni a riasztást, fel kell készülni a kimenekítésre.
A baleseti szituáció sikeres kezeléséhez mindenkinek ismernie kell a riasztási jeleket, jelzéseket. A riasztási jelek esetében a katasztrófahelyzet kezdetét és
végét jelző szirénajelről van szó. (Könnyű felismerni
ezeket, mivel minden hétfőn, délután egy óra tájban
hallhatjuk a rendszeres próbák során.) Ezen túlmenően mindenkinek tudnia kell, hogy a munkahelyéhez
melyik gyülekezési hely van kijelölve (erről a jól látható módon kihelyezett zöld színű egyezményes jelek
tájékoztatnak), valamint azt, hogy milyen útvonalon
lehet megközelíteni a gyülekezési helyet.
Fontos szempont, hogy a munkahelyünket megfelelően hagyjuk magunk után (például ne okozzunk a
tűzoltóknak többletmunkát azzal, hogy a szendvicsütőben maradt reggeli beindítja a tűzjelző rendszert).

Szedjük össze és vigyük magunkkal a személyes és
nélkülözhetetlen tárgyainkat, például belépőkártyát,
szemüveget, gyógyszert, asztmapipát, mobiltelefont,
pénztárcát, személyi iratokat, kulcsokat és az időjárásnak megfelelő felsőruházatot (ez utóbbi elmaradása különösen hideg idő esetén okozhat kellemetlenséget). Nagyon fontos, hogy mindenki őrizze meg a
nyugalmát, és higgadtan kövesse a további utasításokat. Egy baleseti helyzetben azzal is számolni kell,
hogy a mobilkommunikáció akadozhat (hasonlóan a
szilveszteri hívásdömping időszakához).
A riasztást követően, a gyülekezési hely elérése
után végre kell hajtani az elzárkózást. Ez azt jelenti,
hogy a gyülekezési helyen becsukjuk az ajtókat, ablakokat, és kikapcsoljuk a szellőztetőrendszert.
A baleset-elhárítási szervezet illetékese a helyszínre érve végrehajtja a létszámellenőrzést. A gyülekezési helyeken elhelyezett blokkolóórák is alkalmasak a
veszélyhelyzeti regisztrációra, ezáltal a baleset-elhárítási szervezet pontos adatokkal fog rendelkezni a
kimenekítés szervezéséhez.
A „baleseti védőkészlet” feliratú ládákban menekülőkámzsák és jódtabletták állnak rendelkezésre az
egyéni védelemhez. (Jódtablettát csak külön utasításra szabad bevenni!)
A baleset-elhárítási szervezet munkatársai folyamatosan tájékoztatják a gyülekezési helyen lévőket az
aktuális helyzetről, illetve többek között arról is, melyik útvonalon kell elhagyni a területet. Nagyon fontos a velük való fegyelmezett együttműködés. Azok,
akiknek a ruházatán esetleg radioaktív szennyező-

dést találnak a sugárvédelmi szervezet munkatársai,
csak a mentesítés végrehajtása után távozhatnak.
A gyülekezés elrendelésekor, az épületet elhagyásakor mindig magunkhoz kell vennünk egy menekülőkámzsát.

A kimenekítés három módon hajtható végre (erről
a baleset-elhárítási szervezet vezetője dönt a meteorológiai és a dozimetriai viszonyoktól függően): saját
autóval (lehetőség szerint kollégákat is szállítva), a
bérelt buszjáratokkal és az erőmű saját vonatszerelvényével. A kimenekítő járművek célállomásain az illetékes rendvédelmi szervek felkészültek a beérkezők
további ellátására.

Prancz Zoltán

Rendészet
Az előadás fő témaköreit a fizikai védelmi kultúra, a
munkára képes állapot ellenőrzése és az aktuális változások áttekintése adták.
A fizikai védelem célja, hogy megelőzze (elrettentse), felismerje, késleltesse és elhárítsa a radiológiai
következményekkel járó jogellenes cselekményeket
(például szabotázsokat, terrorcselekményeket, nukleáris és más radioaktív anyagok jogtalan eltulajdonítását). A fizikai védelem alappillérei: az élőerős védelem (például biztonsági őrök), a technikai rendszerek,
a kapcsolódó szabályozás és a fizikai védelmi kultúra.
Jól megvilágítja a fizikai védelmi kultúra jelentőségét
mindezen belül az a Eugene Habiger négycsillagos tábornoktól idézett gondolat, amely szerint a jó fizikai
védelem húsz százalékban a hardverből (például technikai eszközökből) és nyolcvan százalékban a fizikai
védelmi kultúrából áll.
A fizikai védelemmel kapcsolatos kulcsüzenetek a
következők:
– Ne feledd, atomerőműben dolgozol!
– Tartsd be a rendészeti szabályokat!
– Legyél jogkövető!
– Őrizd meg az információkat!
– Jelezd a veszélyeztető jelenségeket!

– Mutass jó példát!
– Az atomerőmű fizikai védelme mindannyiunk érdeke, felelőssége és kötelessége.
A veszélyeztető – vagy annak vélt – jelenségeket
személyesen vagy telefonon jelezni kell az alábbiakban felsorolt szervezetek, illetve személyek valamelyikének: Fegyveres Biztonsági Őrség (telefonszám:
75-65), Erőmű Irányító Központ (telefonszám: 81-19),
Atomix Biztonsági Szolgálat (telefonszám: 82-20),
munkahelyi vezető.
Az előadás folytatásában az aktualitások, illetve
változások áttekintése következett. Ennek keretében
szó esett többek között a belépési engedély viselésére vonatkozó szabályokról (a belépési engedélyt a felsőruházaton, jól látható helyen kell viselni az üzemi
területen), a kézgeometriai adatok megújításáról (a
kézgeometriai adatokat meg kell újítani, ha nem megfelelő gyorsaságú az olvastatás, illetve ha két évnél
korábban rögzítették a kézgeometriát), a rendészeti
nyomtatványok kitöltésének szükségességéről, szabályosságáról, a fizikai védelmi fejlesztésekről, valamint
a munkára képes állapot betartásának rendészeti szabályai tárgyú végrehajtási utasítás módosulásáról.

Az utolsó témakört is a munkára képes állapot
ellenőrzése – az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók áttekintése – adta. Az előadó egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy az utóbbi időszakban
– eleget téve a vonatkozó törvényi előírásnak, illetve
reagálva a kapcsolódó negatív külső tendenciákra –
a munkára képes állapot ellenőrzése a hagyományos
alkoholszondás ellenőrzés mellett kiegészült a véletlen kiválasztórendszer információi alapján történő
drogellenőrzéssel is (ami egyszersmind fokozott ellenőrzést jelent).

Prancz Zoltán

Paksi mérnököket díjaztak
Hat kitüntetést adott át májusban a Tolna Megyei
Mérnökkamara a testület éves rendes közgyűlésén: dr. Germán Endre fizikus a Körösi Miklós-díjat, Füredi Ferenc gépészmérnök az Alkotó díjat
vehette át, míg Bagdy László, Jóföldi István, Molnár János és Tóth György László Örökös Tag elismerésben részesültek.
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OSZTÁLYTABLÓ

Munka- és Személyügyi Osztály – munkaidő-nyilvántartási csoport

csoportvezető

Pakson született 1960. február
1-jén. Az általános iskolát követően 1977-ben elvégezte a kereskedelmi és vendéglátói iskolát, 1985ben pedig gimnáziumi érettségi
vizsgát tett. 1992-ben középfokú
személyzeti, majd 2002-ben felsőfokú személyügyi gazdálkodói
szakképesítés szerzett.
A Paksi Atomerőműben 1985.
március 1-jétől dolgozik, belépését
követően 1997-ig adminisztrátorként, 1998-tól pedig csoportvezetőként. Feladata a társaság munkaidő-gazdálkodási, elszámolási,
valamint nyilvántartási feladatainak ellátása és koordinációja, továbbá a munkaidő-nyilvántartási
csoport tevékenységének irányítása. Munkájához tartozik a Munkaidő-nyilvántartó rendszer rendszergazdai feladatainak ellátása is.
2007-ben Céggyűrűvel, 2012-ben
Igazgatósági Nívódíjjal ismerték el
munkáját.
Több mint 31 éve ugyanazon a
helyen dolgozik, csak más munkakörben. Feladatait a mai napig
szereti csinálni, és úgy gondolja,
valószínű, hogy ezért is van még

Pelcz Istvánné
humánpolitikai előadó

Pincehelyen született 1961. augusztus 3-án. Regölyben nevelkedett,
az általános iskolát is ott végezte,
majd a gyönki gimnáziumban töltötte a középiskolás éveket. Sikeres érettségi vizsgát 1979-ben tett.
Szeretett volna pedagógus lenni,
úgy gondolta, hogy a gyerekekkel
való foglalkozással megtalálja helyét az életben. Bár a tanítóképző
főiskolára nem sikerült felvételt
nyernie, azért képesítés nélkül is
kapott lehetőséget a nevelői munkában való részvételre. Szakályban,
Hőgyészen és Gyönkön napközis és nevelőotthonos felügyeletet
vállalt néhány éven át. Ezt követően férjhez ment és megszületett
fia, István. Férje Pakson töltötte a
sorkatonai szolgálatát, azután az
atomerőműben kínáltak neki állást
a Híradástechnikai Osztályon. Ezt
a lehetőséget megragadva a család Paksra költözött. Gizike 1985.
december 18-án tudott elhelyezkedni a Paksi Atomerőmű Vállalatnál, harminc éve oszlopos tagja

itt a csapatban. Amikor kezdett
– 1985-ben – a csoportban még
35‑en voltak, ma 12-en vannak,
igaz az erőmű létszáma akkor 3800
fő volt. Ennyi év alatt sokan mentek nyugdíjba, és főleg a fiatalok
más szervezethez, más munkakörbe kerültek, de a csoportban a
régiek közül van még hat munkatársa, akikkel a kezdetektől a mai
napig együtt dolgozik, és nagyon
jól kijönnek egymással, csakúgy,
mint az új munkatársaival. Nagyon
hosszú távú tervei, céljai munkahelyén már nincsenek, viszont annál
több van a magánéletében. Szeretne minél többet kirándulni, szeretteivel együtt világot látni.
Ilinek két gyermeke van. Ildikó
négy éve dolgozik az erőműben,
jelenleg a Munka- és Személyügyi
Osztályon. Tavaly szeptemberben ment férjhez, párja Bor Barna cselgáncsozó. Tanulmányait
most fejezte be a veszprémi egyetemen mint okleveles közgazdász,
valamint vezetés- és szervezésképzésből diplomázott mester
szakon. Krisztina az MVM Informatika Törzskar HR-osztályán dolgozik HR-szakértőként már 10 éve.
A cégnél alapító tagként kezdett tanulmányait munka mellett végezte
a Dunaújvárosi Egyetemen, ahol
felsőfokú képesítést szerzett személyügyi szervező szakon. Ili férje

is az erőműbe dolgozott 20 évig, ezt
követően vállalkozó lett. Szabadidejében a családi házuk gyönyörű
kertjét rendezgeti. Párjával nagyon
szeretnek horgászni, versenyekre
is gyakran járnak az ország egész
területén páros, családi és egyéni
kategóriákban, ahol nagyon gyakran dobogós helyet érnek el. Eddigi legjobb eredménye országos
női egyéni második helyezés. Próbál életmódot váltani, és az utóbbi
időben heti két-három alkalommal
tornára jár és kerékpározik. Számára a család a legfontosabb. Felnőtt
gyermekei már régóta külön élnek,

de minden vasárnap a közös ebéd
és pár óra beszélgetés már szinte
hagyománnyá vált náluk mindenki
legnagyobb örömére.
Szerinte az életben az egészség
a legfontosabb, a családban a szeretet, a jó, kiegyensúlyozott családi
légkör, a munkahelyen pedig, hogy
mindenki találja meg a neki való
feladatokat, és lehetőség szerint
érezze jól magát, hisz életünk nagy
részét a munkahelyen töltjük. Ili
szerencsésnek érzi magát, mert az
említett legfontosabb dolgok neki
adottak.

Orbán Ottilia

a Munka- és Személyügyi Osztálynak. Kezdetektől fogva a munkaidő-nyilvántartási csoportban dolgozik, időközben humánpolitikai
ügyintéző, majd személyügyi gazdálkodói képesítést is szerzett.
Sokat mesélt arról, hogy az elmúlt évtizedek során mi minden
változott. Leglényegesebb újítás talán két területen történt. Egyrészt a
manuálisan és főként papíralapon
végzett munkát idővel egyre korszerűbb adatkezelő programok és
adatrögzítő eszközök váltották fel.
Egy ideig az ORACLE rendszert
használták, ma már az SAP-rendszerben rögzítik a bérszámfejtéshez szükséges adatokat. Másrészt
az igazgatóságokra kihelyezett, a
munkaidő-nyilvántartást
végző
adminisztrátorok munkaállomását központosították. A teljes csoport egy helyen dolgozik ma már.
Ez utóbbi a huszonhárom éves, a
Karbantartási Igazgatóság területén eltöltött időszak után újdonság erejével hatott számára, mivel
a munkavállalókkal kicsit távolabb kerültek egymástól. Hozzáteszi azért azt is, hogy a csoportjuk
munkája, összetartozása és egymás

segítése viszont az átszervezés pozitívumaként említhető. A napi
munkájáról elmondta még, hogy
a rugalmas és állandó délelőttös
munkakörbe tartozó munkavállalók nyilvántartását végzi. A karbantartási területen a főjavítások
idején jelentkező a túlórák rögzítésekor nagy körültekintéssel kell
végezni a munkát, és a hónap végi
zárások is adnak plusz feladatokat.
Gizikének két fia van, István és
Bálint. Nagyobbik fia már nős, ő

informatikus, a kisebbik gépésztechnikus, ő pedig az idén nyáron
házasodik. Férje jelenleg egy elektronikai-hírközlési vállalkozást működtet. Pakson élnek, tíz éve már
családi házban. Az e körüli teendőkkel töltik szabadidejüket, időnként kirándulni is szoktak. Gizike a
kertjében lévő virágokkal szívesen
foglalkozik és olvasni is nagyon
szeret.

Fotók: Bodajki Ákos

Pettesch
Ádámné



Gyöngyösiné Nyul Petra
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Buránszky Virág
humánpolitikai előadó

Várpalotán született 1985. május 31-én. A gyermekkorát Pakson töltötte, a Herman Ottó Általános
Iskolába járt, majd a Vak Bottyán Gimnáziumban
érettségizett. Ez követően szíve szerint az állatorvosi egyetemen folytatatta volna tanulmányait, mert
nagyon szereti az állatokat, és ez a terület érdekelte
a legjobban. Végül – ahogy mondja, a kémia tantárgy nehézsége miatt – a kaposvári agráregyetemre jelentkezett. Itt szerezte meg diplomáját 2009ben gazdasági agrármérnök szakon.
Jelenleg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkaés Személyügyi Osztályának munkaidő-nyilvántartási csoportjában dolgozik. Az elhelyezkedéskor – a
munkaköri alkalmassági követelményeknek megfelelően – jelentkezett egy budapesti képzésre, melyet
a csoportjából többedmagával végzett el. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő végzettséget szerzett.
Napi főbb feladatai a Munkaidő-nyilvántartó
rendszer kezelésével és adatrögzítéssel kapcsolatosak. Az Paksi Atomerőmű állományába tartozó
munkavállalók munkaidejének elszámolásával kap-

Csányiné Kern Aida
humánpolitikai előadó

Pakson született 1967. augusztus 27-én, gyermekéveit is itt töltötte. A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban végzett, és az érettségi után az erőműben
kezdett dolgozni 1986. augusztus 4-től az adminisztrációs csoportban. Lassan 30 éve dolgozik
itt, ez az első munkahelye. Kezdetben a Reaktor
Osztály elszámolását, majd a Turbina Osztály és
az Üzemviteli Osztály munkaidő-nyilvántartását
végzi.
Feladatai közé tartozik a bizonylatok beírása,
blokkolóóra javítása és az SAP-ban való bérrögzítése, továbbá a szabadságok nyilvántartása és elszámolása, betegség, túlórák rögzítése. Nagyon szereti
a munkáját, és szívesen segít másoknak. Nem ré-

Zemkó Istvánné
humánpolitikai előadó

Dunaújvárosban született 1965. március 21-én.
Bölcskén él családjával, itt járt általános iskolába is.
Amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor óvónő
szeretett volna lenni, de a felvételi sajnos helyhiány
miatt nem sikerült, így a dunaföldvári Magyar
László Gimnáziumba ment, és ott érettségizett.
Az érettségi bizonyítvány átvétele után körülbelül
három hét múlva már dolgozott. 1983. július 19‑én
kezdte meg a munkát a PAV-nál, adminisztrátorként az adminisztrációs csoportban (ACSO), és
azóta is ezt a munkát végzi, most humánpolitikai
előadóként. 1985–88-ig volt egy kis megszakítás,
amikor a lánya született, és otthon volt vele. A közel
33 év alatt szinte minden szervezeti egységgel volt
munkakapcsolata, állandó vagy helyettesítés kapcsán. Úgy érzi, hogy mindig jó kapcsolatot tudott
ápolni a közvetlen és távolabbi kollégákkal. Ez alatt
a hosszú idő alatt mindig örömmel jött dolgozni,
büszke volt arra, és most is az, hogy az atomerőműben dolgozhat.
Lehetősége volt, hogy a gyakorlatban megszerzett tapasztalatait, iskolai tudással is gyarapítsa,
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csolatos adatokat (például: munkaidő, szabadság,
táppénz, túlóra) rögzít a nyilvántartó rendszerben,
amelyhez a munkavállalókkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés is párosul. Ez a feladat a napi
adatrögzítésen és a beérkező bizonylatok kezelésén
túl, kiegészül az SAP-ban való adatrögzítéssel is,
amely a bérszámfejtési folyamat előzménye. A hónap végi zárás idején csúcsosodnak a feladatok, de
a munkavállalókkal kialakított jó együttműködés és
zökkenőmentes kommunikáció révén hatékonyan
tudnak dolgozni – teszi hozzá.
Közel kétszázötven fő tartozik az ő területéhez,
részben műszakos, részben rugalmas, részben kötött munkarendben dolgozók. Az egyes munkarendek nyilvántartásához különböző szabályok
kapcsolódnak. Nagyon jól érzi magát ebben a csoportban, úgy véli, már az elején sikerült beilleszkednie a társaságba.
Virág a szabadidejének szinte minden percét a
természetben tölti. Csámpán van egy tanyájuk, ahol
lovakat és kutyákat tartanak. Imádja az állatokat,
jelenleg nem is tudná másképp elképzelni a mindennapjait, mint a velük való foglalkozással. Édesanyjával és testvérével gyakran járnak lovagolni a
környéken. Hatéves kora óta foglalkozik a lovakkal,

saját állományuk kialakítása 12 évvel ezelőtt kezdődött. Két kutyájuk is volt, aztán az évek során még
három befogadásáról döntött a család. Az állatokkal
való foglalkozás mellett hobbija még az olvasás.
Virág a közelmúltban kezdte önálló életét, így
most a lakása újítgatása is jelent némi elfoglaltságot
számára.

Gyöngyösiné Nyul Petra

szesült még semmilyen kitüntetésben és díjazásban, de úgy gondolja, hogy nem csak ez a mérvadó.
Szabadságát a családjával tölti a legszívesebben.
Általában nyáron a vízparton és főleg Magyarországon, de szívesen járják be a külföldi tájakat is.
Aidáék családi házban laknak Pakson. Szabadidejében kertészkedik, és az orchideáit szépítgeti,
gondozgatja. Egy nagy fiuk van, ő még Pécsett tanul mérnök informatikus szakon. Aida édesanyja
is velük lakik, aki nagyon sokat segít még nekik a
háztartásban. Szívesen gobelinezik, ha van ideje.
Férje, Dániel szintén az erőmű dolgozója és szekunder köri szolgálatvezető. A két fiú, apa és fia
nagy sportkedvelő, a kosárlabda és a foci rajongói,
de nem szokta őket elkísérni a meccsekre.
Aida úgy gondolja, hogy a legfontosabb kincsünk az egészségünk, minden más pótolható.

Orbán Ottilia

1996-ban a személyügyi ügyintéző, 2002-ben a
személyügyi gazdálkodó és 2004-ben a számítástechnikai szoftverüzemeltető tanfolyamot is
elvégezte.
Részt vehetett egy oroszországi kiránduláson
2010-ben, ez nagy jutalom volt a számára.
Jelenleg a Vezérigazgató közvetlen és az Üzemviteli Igazgatóság Reaktor Osztályának intézi a dolgait. Belföldi, külföldi kiküldetések egyeztetése a
Munkaidő-nyilvántartó rendszerrel, sajátgépjármű-
használat egyeztetése, esetlegesen előforduló korrekciós esetek továbbítása az MVM KONTÓ Zrt. részére, ezenkívül mindenféle ad hoc feladat ellátása.
Nagyon szereti ezt a munkát csinálni, olyan „tyúkanyó” típusnak tartja magát itt a munkahelyen és
otthon is. Szívesen segít mindenkinek.
Andrea férje fuvarozási vállalkozó, Andi lánya és
a férje, Gábor jelenleg velük élnek, a nem régen vásárolt otthonukat szépítgetik, ahol az egész család
szorgoskodik, segédkezik.
Van egy szamojéd kutyájuk, akit nagyon szeretnek, őszintén elmondható az, hogy szinte már családtag, és most a bőség zavarában a két ház között
önállóan közlekedik. Andrea szeret olvasni, színházba járni, kirándulni, érdekli az ezotéria. Van egy
kis „retró” robogója, és amikor az időjárás engedi,

akkor motorral jár bevásárolni, még a szomszédos
Dunaföldvárra is.
Szerinte a legfontosabb dolog az életben az
egészség, a szeretet, a családban és a munkahelyen
is. Ha jól érzi magát az ember, akkor nincs megoldhatatlan feladat.
Még egy dolog, ami talán mindennél fontosabb,
remélik és várják azt, hogy a gyerekek mihamarabb közlik velük, hogy beléphetnek a nagyszülők
sorába.

OrbánO
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EB: Új Nukleáris Illusztratív Program (PINC)
Az Euratom-szerződés 40. cikkelye értelmében az Európai Bizottság (EB) köteles időnként meghatározni az atomenergia-ipar céljait és áttekinteni az
iparági befektetések helyzetét a nukleáris ciklus teljes vertikumában. A fukushimai baleset óta az EB idén április elején hozta nyilvánosságra először
ezt az áttekintést, az előző még 2007-ben készült.

A jelenlegi helyzetet vázolva az
anyag megállapítja: az EU-ban 129
reaktor működik 120 GWe kapacitással, ezek az EU villanytermelésének 27%-át adják, a 27 tagállamból
14-ben használnak atomenergiát.
Azonban a jelenlegi atomerőművi
flotta elöregedőben van. Az építések maximuma a hetvenes évekre
esett, és a nyolcvanas évek vége óta
gyakorlatilag az EU-ban nem indítottak be új atomerőművet. Ezzel
párhuzamosan, egyrészt a csernobili
reaktorbalesetből levont tanulságok
miatt megnövekedett biztonsági követelmények érvényesítése következtében, másrészt a hosszadalmas
engedélyezési eljárások miatt az új
atomerőművek építési ideje hos�szabb lett. A hosszú építési idő megnövelte a bekerülési költségeket, mivel az atomerőmű-befektetések nagy
tőkeigényű beruházások, és a t őkére
rakódó kamat hosszabb idő alatt
nagyobb járulékos költséget jelent.

Ez hátrányosan befolyásolja az új
atomerőművek versenyképességét.
Az európai atomenergia-ipar teljesítményének hosszú távú fenntartásához 650-760 Mrd € befektetés
szükséges a nukleáris ciklus teljes
vertikumában. Ebből 2015–2050
között költeni kell az urándúsítási
kapacitások és az üzemanyaggyártás modernizálására. A hosszú távú
üzemelés (Long Time Operation –
LTO) 45-50 Mrd €-t igényel majd,
az új atomerőművek építésének beruházási igénye pedig 350-450 Mrd
€ lesz. Az új 3+ generációs atomerőművek tervezett üzemideje 60 év,
tehát a XXI. század végéig működni
fognak. A leszerelés becsült költsége
123 Mrd € lesz, a radioaktív hulla-

dék k ezelése pedig 130 Mrd €-ba kerül majd. Pozitívumként megemlíti
a dokumentum, hogy utóbbi kettő
megvalósítására a tagállamok megfelelő pénzügyi alapjaiban már el van
különítve 133 Mrd €. A felsorolt befektetések eredményeként a jelenlegi
120 GWe kapacitás 2050-re 95-105
GWe között lesz, az atomenergia aránya az áramtermelésben pedig a jelenlegi 27%-ról kb. 20%-ra csökken.
Az atomenergetikai fejlesztések megvalósításához az EB szükségesnek
látja a szabályozás, engedélyezés harmonizálását, az ipari szabványosítást
és a közbeszerzések gyorsítását.
A Foratom elismerve a dokumentum pozitív elemeit kritikai észrevételeket is tett.

• A 2015-ben megjelent IEA, OECDNEA közös Technology Roadmap
kijelenti: ahhoz, hogy a globális
éghajlatváltozást 2 °C-on belül
lehessen tartani, meg kell kétszerezni a világ országainak atomerőmű-kapacitását. A PINC nem
tartalmaz ennek megfelelő ambiciózus célokat.
• Bár az anyag „jelentős befektetésekről” beszél, de nincsenek
azonosítva az ezt hátráltató piaci tényezők, az EB-nek nincsenek
konkrét javaslatai befektetési mechanizmusokra.
• Ez csak egy fotó. Ide azonban vízió kellene – különös tekintettel a
klímaegyezményre.
• Az EB elmulasztotta a lehetőségét annak, hogy az atomenergiát
megbízható, megfizethető, kis kibocsátású technológiaként definiálja, amely jelentősen hozzájárul
az EU Energia Unió céljaihoz.

Szerbin Pável

Párizsi klímapolitikai megállapodás
Az Energetikai Szakkollégium Verebélÿ László-emlékfélévének ötödik előadásaként rendezte meg a Párizsi klímapolitikai megállapodásról szóló előadást.
Az előadó dr. Faragó Tibor egyetemi tanár volt, aki korábban hazánkat képviselte a klímatárgyalásokon, ezúttal pedig civil szervezeti képviselőként vett
részt a 2015 végén megrendezett nemzetközi klímakonferencián. Előadónk először az emberi tevékenység környezetre való globális hatását ismertette,
majd a nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokat mutatta be, végezetül pedig a párizsi megállapodás lényegi kérdéseit vette sorra.

A legtöbb környezeti probléma az iparosodás korszakától kezdve jelent meg, a globális éghajlati
rendszerre gyakorolt hatásaik azonban a második
világháború után gyorsultak fel nagymértékben.
Az ezekben az években történt népességrobbanással párhuzamosan megkezdődött a fogyasztási
szokások lényeges megváltozása, az intenzív technológiák elterjedése, a természeti erőforrások, köztük a fosszilis energiaforrások nagyobb mértékű
felhasználása.
Az utóbbi évtizedekben több kezdeményezés
volt a környezetszennyező tevékenységek mértékének csökkentésére, különösképpen a klímaváltozás
elleni küzdelem előtérbe helyezésével. A kulcsév 1972 volt, ekkor születtek meg a stockholmi
ENSZ-konferencia keretében az első politikai állásfoglalások a témában. Az ENSZ Éghajlatváltozási
keretegyezménye 1992-ben jött létre. Ekkor két fő
elvben egyeztek meg: az elővigyázatosságról és a
közös, de megkülönböztetett felelősség elvéről.
Öt évvel ezután, 1997-ben született meg a Kiotói
jegyzőkönyv. Ebben már a kibocsátáscsökkentésre vonatkozóan konkrétumokban tudtak megállapodni. A fejlett országok továbbra is elismerték
vezető szerepüket a kötelezettségek terén, átlagosan 5%-os csökkentést vállaltak az üvegházhatású
gázok kibocsátásából 2012-re, és egyebek mellett
bevezették a nemzetközi emissziókereskedelem
rendszerét. 2012 végére megszületett a Kiotói jegyzőkönyv felülvizsgálata, a Dohai módosítás.

Ezen előzmények után jutottunk el a 2015. évi
párizsi megállapodáshoz. A konferencia azt tűzte
ki célul, hogy az iparosodás előtti mértékhez képest
2 °C alatt kell tartani a globális hőmérséklet-növe-

kedést. A kibocsátáscsökkentés megvalósulásának
egyik legnagyobb hátráltatója az, hogy a fejlődő
országok nem akarják megfelelő mértékben csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, azzal
indokolva, hogy nekik is joguk van ahhoz a fejlődéshez, amiben a jelenleg fejlett országoknak volt
részük az iparosodás alatt. Végül pedig a szélsőséges környezeti jelenségek okait és az ebben való
felelősség kérdését vitatták meg a konferencián.
Minden országnak majd nemzeti programot kell
készítenie, közzétennie és végrehajtania, aminek
tartalmaznia kell kibocsátásszabályozási és alkalmazkodási célokat, teendőket is. A jelenlévők
egyetértettek továbbá abban, hogy a fejlődő országoknak növekvő mértékű támogatásokat fognak
biztosítani, és ez elsősorban a fejlettek kötelessége
különféle forrásokból.
A megállapodás tehát egy új, átfogó keretet
nyújt a további egyetemes klímapolitikai együttműködéshez. Egyetemes, azaz minden ország számára kötelezettségeket határoz meg, ami jelentős
előrelépés a Kiotói jegyzőkönyvhöz és annak Dohai
módosításához képest. Nagy hiányossága, hogy
konkrét megoldási módokat egyelőre nem tartalmaz. Összességében mégis az mondható, hogy a
megállapodás fontos politikai és diplomáciai eredmény, hozzájárul a nemzetközi együttműködés
erősítéséhez.
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Gondolatok a terrorizmusról,
aktuális terrorkockázatokról
Napjainkban egyre több információbiztonsági kihívással kell szembesülnünk. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél különösen fontos ezen kihívások kezelése,
a biztonságtudatos viselkedés kultúrájának kialakítása és annak folyamatos magas szinten tartása. Dr. Nagy József Attila humánbiztonsági főszakértő 2015 óta
dolgozik az erőmű biztonsági igazgatóságán, ezen a területen komoly szakmai múlttal rendelkezik. Tevékenységének egyik célja, hogy növelje a munkavállalók
biztonságtudatos viselkedéskultúráját. Ennek egyik – sajnos nagyon is aktuális – eleme az erőszakos, így a terrorista cselekmények megelőzéséhez kapcsolódó
attitűdök kialakítása.

Fotók: internet

Az 1960-as, 70-es, 80-as években is történtek terrorcselekmények Európán kívül és Európában, pl. az észak-ír vagy
éppen a baszk szeparatizmus mentén,
de emlékezhetünk a Baader-Meinhoff
csoport (Vörös Hadsereg Frakció) által az akkori Nyugat-Németországban
elkövetett terroristacselekményekre
is. A 80-as évekből még inkább ismert a hírhedt terrorista, Carlos (Ilich
Ramirez Sanchez) neve, aki a palesztin ügy érdekében követett el terrorcselekményeket, pontosabban formálisan Palesztina felszabadításáért
gyilkolt, valójában inkább volt bérgyilkos. Az ezredforduló után jelent meg a
korábbiaknál sokkal nagyobb fenyegetést hozó terrorizmus új formája, mely
Oszama Bin Laden (al-Kaida) nevéhez
köthető, és főként Európán kívüli térségekben pusztított. A 2001. szeptember 11-i, a World Trade Center ellen
elkövetett terrorcselekmény sokkolta a
világot.
Mondhatnánk, hogy hosszú ideje a
mindennapjaink része a terrorizmus,
de a párizsi és brüsszeli terrorcselekmények mégis mérföldkövet jelentenek
az Európát érintő terrorizmus tekintetében. Az áldozatok nagy száma, a
végrehajtás kegyetlensége és abszolút
kíméletlensége, kiszámíthatatlansága
a részben közöttünk, békés életet élő,
majd radikalizálódó és terroristává
váló már európai polgárok, másrészt
az Európába áramló menekültek között
történő terroristabeszivárgás hirtelen
eshetőlegessé tettek egy relatív biztonságérzetet. A terrorcselekményeket az
Iszlám Állam (ISIS) vállalta magára.
Tovább fokozta a döbbenetet, hogy a
brüsszeli terrorcselekmény után napvilágra került az az információ, hogy a
cselekményt elkövetők korábban meg-

figyelték az egyik belga nukleáris létesítmény vezető beosztású munkatársát.
Anélkül, hogy az Iszlám Állam létrejöttéhez feltételt biztosító körülmények mélyebb elemzését elvégeznénk –
ez önmagában hosszabb írás lenne –, az
egyértelmű, hogy az al-Kaida romjain
új, még fenyegetőbb veszély jelentkezett, az Iszlám Állam, amely (Szíriában
és részben Irakban) már földrajzilag
is behatárolható központtal, központokkal rendelkezik. Az Iszlám Állam
– az iszlám vallás extrém, radikális
értelmezéséből kiindulva – az egész
világra kiterjedő terrorveszély forrása
lett. (Friss információk szerint komoly
veszteségeket szenved el az Iszlám Állam, az ellene fellépő – leegyszerűsítve
– szír, kurd és különböző nemzetközi
katonai és terrorelhárítási akciók során, amelyek eredményeként jelentős
területeket is veszít.)
2016 áprilisának első napjaiban ült
össze Washingtonban az ún. atomcsúcs, 56 ország kormány- és államfőinek részvételével. Itt hangzott el többek
között, hogy a világ kollektív biztonságának szempontjából a nukleáris terrorizmus az egyik legnagyobb fenyegetés,
és hogy egyes nemzetközi terrorszervezetek régóta nukleáris anyagok beszerzésére törekszenek. Az amerikai
elnök szerint kétségtelen az is, hogy ha
az Iszlám Állam nukleáris fegyverhez
jutna, felhasználnák arra, hogy a lehető legtöbb emberrel végezzenek. Ehhez
kapcsolódóan az is elhangzott, hogy az
amerikai politikusok számolnak azzal,
hogy a terroristák kutatják a nukleáris
létesítmények, atomerőművek gyenge
pontjait szerte a világban.
Legutóbb az Iszlám Állam egyik
weboldalán, ahol rendszeresen jelennek meg fenyegetések, egy Magyar-

országot is nevesítő fenyegetés jelent
meg. Egy lengyel napilap értesülései
szerint az amerikai Központi Hírszerző
Ügynökség, a CIA, a lengyel biztonsági
szolgálatnak küldött figyelmeztetésben
más európai fővárosok mellett Budapestet is lehetséges terrortámadások
helyszíneként említette. Korábban terrorfenyegetésben nem nevesítették Magyarországot. Végső soron persze kommunikációs fogásként lehet értékelni
ezt, amellyel az Iszlám Állam növeli a
fenyegetettség érzetét, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan venni,
ami az Iszlám Államtól jön. Viszont
igaz lehet az a vélekedés, hogy hazánkban nincs háttere a terroristáknak.
A magyar kormány és a magyar
rendvédelmi szervek több védelmi intézkedést vezettek be. Az érintett biztonsági szolgálatok nyilván szorosabb
együttműködést valósítanak meg európai és amerikai partnereikkel. A CIA
utóbb elismerte egyébként, hogy nincs
olyan információja, mely Magyarországon történő terrorcselekmény elkövetésére vonatkozna.
Ami szűkebb környezetünket illeti:
a Paksi Atomerőmű védelmét is fokoztuk a fentiek tükrében, annak ellenére,
hogy sehol, semmilyen konkrét információ nem keletkezett, nem merült
fel, amely az atomerőműhöz kapcsolódó közvetlen terrorkockázatot növelte
volna. Fontos, hogy szinten tartsuk a
reagáló képességünket, és ennek érdekében meghozzuk a szükséges megelőző intézkedéseket. A legfontosabb
mindannyiunk részéről az éberség, a

felelős viselkedés, a biztonságtudatos
magatartás és általában is a biztonsági kultúránk növelése. Ez igaz a fizikai
védelemmel összefüggő kötelezettségekre, az informatikai területen történő biztonságtudatos viselkedésre
egyaránt. Semmiképpen ne adjunk illetéktelen környezetnek, személyeknek
a munkahelyünkkel, a munkánkkal, a
személyes körülményeinkkel kapcsolatos adatot, információt. Ne dőljünk be
egyes internetes oldalakon megjelenő
„provokációknak”, pl. különféle weblapokon megjelenő laikus vagy laikusnak tűnő kérdezőknek, hogy „rendesen
védik-e a Paksi Atomerőművet a terroristáktól?” Vélhetően több kollégánk
is kommentálta ebben a konkrét esetben a felvetést, jó szándékkal, a védelmi rendszerünket méltatva, miközben kicsúszhatnak olyan információk,
amelyek semmiképpen sem tartoznak
illetéktelenekre. Többek között ezért
is említettem meg fentebb az éberséget. Figyeljünk ilyen szempontból is
a munkahelyünkre, mely persze a mi
esetünkben több mint munkahely, bizonyos szempontból életforma, mely az
átlagostól jóval magasabb érzékenységet kell, hogy jelentsen minden olyan
körülmény, esemény, gyanú vonatkozásában, amely felveti az atomerőmű
külső befolyástól mentes, jogszabályszerű működésének megzavarását vagy
ennek kockázatát.




Laszlóczki Ivetta és
Dr. Nagy József Attila
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MVM Csoport
„Az erőmű egy félkatonai szervezet”
Interjú Dibusz Józseffel
– Talán félkatonai szervezetnek is
mondhatnám az erőművet. Ez annyit
jelent, hogy nem lehet egyéni ötletekkel, ad hoc módon megoldani dolgokat, hanem szükséges egy jó, egymásra
épülő szervezeti struktúra és egy engedékeny, de megkövetelő vezetői következetesség. A lényeg az, hogy vannak bizonyos követelményrendszerek,
amelyeken nem lehet lazítani: a biztonság az elsődleges, a munkavállaló legyen megbízható, szakmai és precíz, és
folytathatnám – sorolta Dibusz József,
és hozzátette, hogy mindebből az is következik, hogy természetesen vezetőként is minden döntést fel kell vállalni.
A szakember a mai fiatalokat nagyon is kedveli:
– Szeretek fiatalt kinevezni és javasolni posztokra, és akkor mindent
elkövetek, hogy megkapja azt a támogatást – nemcsak tőlem, hanem a másik területi kollégáktól is –, hogy minél
jobban művelhesse a vezetői posztot –
mondta Dibusz József, és folytatván a
gondolatmenetet, megjegyezte:
– Amikor az ember fiatal, akkor
megszokja, hogy viccesen fogalmazva
napi 25-30 órát dolgozik, akár hétvégén
is. A GTER-nek öt telephelyét kell időn-

ként körbelátogatni: Ajkán, Litéren,
Budapesten, Lőrinciben és Sajószegeden vagyunk, így legalább négy-öt óra
autózás szükséges az egyik végponttól

Fotók: MVM

Dibusz József 2005 óta dolgozik az
MVM-nél, előtte 25 évig az Erőkarnál
tevékenykedett.
– Az egyetem elvégzése óta erőművek körül és erőművekben dolgozom,
azoknak sokféle irányításában vettem
részt. Nehéz volna kiemelnem egyetlen dolgot a pályafutásomból, inkább
a hosszú évek kitartó munkáját, valamint a kollégákkal és a társvállalatokkal való jó együttműködést említeném meg. Ezek a kapcsolatrendszerek
fontos részét képezik annak, hogy az
ember tiszta lelkiismerettel tudjon tükörbe nézni – vallja a GTER termelési
igazgatója, aki főállása mellett jelenleg
az Észak-budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. ügyvezetői posztját is betölti.
Mint mondja, ez utóbbi számára elsősorban azt is jelenti, hogy a szabadideje
egy részét ilyen módon tudja hasznosítani.
– Az észak-budai erőműnél dolgozóknál vegyes az életkori elrendezés,
pályakezdő pedig alig akad. Elsősorban olyanokkal dolgozom, akik már
legalább pár évet eltöltöttek az iparágban – mondta a termelési igazgató, és
kiemelte a szabályok betartásának fontosságát.

a másikig. A sok utazgatást a család
megszokta; idomultak mind a gyerekek, mind a feleségem.
Dibusz József három lánya közül
egyik sem, de fia a mérnöki szakmát
választotta.
– Én azt gondolom, hogy muszáj
hölgyeket is vezetői pozícióba tenni,
itt, a műszaki területen is. Nagyon jó
képességű női mérnököket ismerek, és

a gondolkodásmódjuk révén gyakran
mást következtetnek ki ugyanabból,
mint egy férfi vezető. A kettőből pedig
mindig valami még jobb eredmény szokott kijönni.
Jelenleg egyedül él a szakember, de
ez természetesen nem jelenti azt, hogy
unatkozna, hiszen számos munkája
mellett unokájának szenteli a legtöbb
időt.
– Mindig úgy rendezem, hogy soha
se késsek el az unokámtól, ha meglátogatom. Most négyéves, gyakran
hétvégenként magamhoz veszem, és
csinálok neki programokat, időnként
még szabadságot is kiveszek a kedvéért.
A négy gyerekem majdnem minden
mesekönyvét, játékát sikerült megőriznünk. Sok közülük olyasmi, amit még
annak idején a külföldi útjaimról hoztam, és itthon még nem volt kapható
– meséli Dibusz József, aki az unokázás
mellett a kertészkedést is nagy örömmel műveli:
– Mivel családi házban lakom, annak van egy kis kertje, ahol lehet mókuskodni, és van egy kutyám is. Amit
én elültetek, azt ő kiszedi, tehát mindig
van elfoglaltság.

MVM

„A demokratikus vezetési stílus egész életemben bevált”
Interjú Gyurics Károllyal
– Szinte az alapításától, 2012 márciusától dolgozom az MVM Net Zrt.-nél, és
eleve nagy megtiszteltetésként ért, hogy
bekerültem ebbe a 10-15 fős csapatba,
mert már akkor is 60 felett voltam –
kezdte beszámolóját fiatalos hangján a
pályafutásáról Gyurics Károly, aki egész
élete folyamán a távközlés területén dolgozott. Szerinte frissen tudja tartani az
embert az, ha csapatot épít, mert akkor
általában a fiatalok közül választ. Márpedig az Év Embere díjazott pályája során számos csapatot épített, amelyekkel
az aktuális kihívásokra válaszolt.
– Azért is lepett meg a kitüntetés,
mert azt vettem észre, hogy akik korábban ebben a díjban részesültek, azok
elég szép időt eltöltöttek vagy az energiaszektorban vagy az MVM-ben.
A kollégáim, akik felterjesztettek,
már pár héttel a gála előtt tudtak arról,
hogy megkapom a kitüntetést, de annyira titokban tartották, hogy még az átadó
ünnepségen sem tudtam róla. Azt hittem, hogy csak vendégnek hívtak meg.
Aztán persze, amikor elkezdték sorolni,
hogy a következő díjazott mikor végzett
és hol, illetve hogy hogyan alakult a pályafutása, akkor azért már gyanús lett,
és végül hihetetlen módon meghatott.

Gyurics Károly akkor még a cég értékesítési igazgatója volt, de számára
nagyon szép gesztusnak köszönhetően
a vezetőség és ő maga közösen választotta ki az utódját, aki március eleje óta
tölti be a posztját. A kitüntetett számá-

ra kiváltképp megtisztelő, hogy a cégnél
maradt; vezérigazgatói tanácsadónak
kérték fel.
– Sikeres céget és azon belül értékesítési csapatot építettünk fel, és annak
ellenére, hogy a négy év alatt sok változáson ment keresztül az MVM Net, az

értékesítésnek sem a struktúrája, sem a
személyi összetétele nem nagyon módosult. Én egyfajta sikernek tekintem azt,
hogy stabilak vagyunk. Kitüntetésként
tekintek arra is, hogy amikor a teljes
menedzsmentváltás lezajlott, hozzám
nem nyúltak – mesélte a szakember, aki
úgy gondolja, hogy ezt egyrészt a szakmai hátterének, másrészt a hozzáállásának köszönheti.
Kimondottan demokratikus beállítottságú vezetőnek tartja magát:
– Nekem az az elvem, hogy meg kell
adni egy tehetséges embernek a lehetőséget, nem kell agyonpiszkálni, de ha
visszaél ezzel a stílussal, akkor igenis
keményen fel kell lépni és helyre kell
tenni. Nekem ez a módszer egész életemben bevált. Nagyon hatékonynak
tartom, és az sem mellékes, hogy a kollégák nem gombóccal a torkukban mennek be reggelente dolgozni. Ugyanakkor
emiatt többször ért támadás felülről,
mert Magyarországon nem feltétlenül
népszerű ez a vezetési stílus – tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy ez szorosan kapcsolódik a csapatmunkához.
– Elcsépelt, amit mondok, de nagyon-nagyon jó csapatban dolgozni.
Soha nem szoktam hangsúlyozni, hogy

én egy csapat vezetője vagyok, de visszaigazolják a kollégáim, és ez igen jólesik.
A munkán kívül Gyurics Károly unokázni és kertészkedni is szeret, de úgy
érzi, még sok tennivalója akad a szakmában.
– Van már a fiamnál egy kislányunokám, akivel nagyon szeretek foglalkozni, ráadásul egyazon családi házban
lakunk. Így mindennap van alkalmunk
a feleségemmel unokázni. Szeretek kertészkedni is, de szerintem még korai
lenne ezt a fő hobbimmá nyilvánítani.
Hiszen jólesik, hogy számítanak rám a
kollégák, mint ahogyan a vezérigazgató
is maga mellé választott. Szerintem ez
egyrészt a hosszú pályafutásomnak és
a kapcsolatrendszeremnek köszönhető,
valamint annak is, hogy mindig is profi
csapatokban dolgozhattam – zárta szavait a kitüntetett.

MVM
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 11. 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.
Mielőtt folytatnánk a békés célú orosz (szovjet) nukleáris technika fejlődésének bemutatását, célszerű számba
vennünk az 1950-1960-as évek fejleményeit a katonai
nukleáris technika terén, mert így kapunk teljes képet
az atomágazatról.
Az első szovjet termonukleáris szerkezet, az
RDSZ-6sz kódnevű, 400 kilotonnás eszköz 1953.
augusztus 12-i sikeres szemipalatyinszki kipróbálásán
kívül a telepen 1949 és 1989 között 125 légköri (földfelszíni, levegőbeli és nagy magasságú) és 343 föld alatti, összesen 468 atomkísérletet hajtottak végre. A több
száz méter átmérőjű kráterek a kísérleti robbantások
során keletkeztek. [1]

A szemipalatyinszki atomkísérleti telep részlete [1]

Az első hidrogénbombákban a fissziós atomtöltet
felrobbantása által beindított termonukleáris reakció
(könnyű atommagok óriási energia felszabadulásával
járó egyesülése nehezebbekké) folyékony deutérium és
trícium között zajlott le.
Az RDSZ-27 kódnevű 250 kt-s szerkezet volt az első,
amelyben a nehezen kezelhető cseppfolyós trícium helyett Vitalij Ginzburg javaslatára szilárd halmazállapotú lítium-6-deuteridet használtak fúziós anyagként, és
az első, melyet repülőgépről ledobhatóként konstruáltak meg. A Tupoljev Tervezőiroda Tu-16 bombázója
12 000 m magasban oldotta ki a bombát, amely 1000 m
magasban robbant. A rombolóerő túlnyomó része a
termonukleáris reakcióból eredt, a környezetben pedig
nem történt érdemi radioaktív szennyeződés. [2]
Minőségileg új koncepció alapján tervezték meg az
RDSZ-37 kódnevű, 3 megatonna névleges robbanóerejű
hidrogénbombát. Itt alkalmazták először Andrej Szaharov javaslatára a „sugárzásos berobbantást”: az indító
atomtöltet felrobbanásakor fellépő intenzív elektromágneses sugárzás által létrehozott 109 bar nyomáson,
valamint a 107 K hőmérsékleten végbemegy a termonukleáris reakció – a deutérium és a trícium héliummá egyesülése –, amely irdatlan mennyiségű energia
felszabadulásával jár. [3]
Bonyolult körülmények között próbálták ki a szemipalatyinszki kísérleti telepen az 1,5 megatonnásra

„lebutított” RDSZ-37-et. Az Arzamasz-16 (KB-11) kódnevű nukleáris központ szakemberei által előkészített
eszközzel 1955. november 20-án 9:30-kor szállt fel a
szemipalatyinszki repülőtérről az F. Golovasko kapitány
által vezetett Tu-16 bombázó. A kedvező látási viszonyokat ígérő időjárási előrejelzéstől eltérően azonban a
célterületet átláthatatlan felhőréteg takarta, ráadásul a
repülőgép rádiólokációs célzóberendezése is elromlott,
úgyhogy a kísérlet vezetőinek dönteniük kellett: mi történjék? „Látatlanba” dobassák le a tervezett 12 000 m
magasból, és robbantsák fel a bombát, vagy alacsonyabbról, látható helyre ejtsék le az eszközt, felrobbantás nélkül, kockáztatva annak sérülését és esetleges ellenőrizhetetlen működését? Miután azonban Szaharov
és Zeldovics írásba adták, hogy a Tu-16 a bombával a
fedélzetén is biztonságosan leszállhat, engedélyezték e
műveletet, amely baj nélkül sikerült. [3]
A bomba és a repülőgép körültekintő ellenőrzése
után a tesztet két nap múlva, november 22-én hajtották
végre. [3]

Kimpián Aladár ny. főmérnök
Forrás:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Семипалатинский_
испытательный_полигон
[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/РДС-27
[3] https://ru.wikipedia.org/wiki/РДС-37

el-KÉP-esztő

Bemutatkozik Hecz Sylwia Gabriella, a Gépész Műszaki Osztály berendezésmérnöke

Szösszenetek és sztorik az erőmű
egykori mindennapjaiból

Budapesten születtem, gyermekkorom óta Pakson
élek, szüleim az atomerőműben adódó álláslehetőség
miatt döntöttek a Paksra költözés mellett. Az általános iskolát követően a Vak Bottyán Gimnázium reáltagozatán
tanultam tovább, itt szereztem érettségi bizonyítványt.
Mindenképpen műszaki területen szerettem volna továbbtanulni, ezért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karára jelentkeztem.
A diploma megszerzését követően ismét Paksra vezetett
az utam, a család, a barátok és a párom erős kötődést jelentettek számomra. Szüleim révén az atomerőmű már
gyermekkoromban meghatározó tényező volt az életemben, édesanyám jelenleg is a Pénzügyi és Számviteli
Osztály munkatársa, édesapám pedig nyugdíjba vonulásakor a Nukleáris Biztonsági Osztályon dolgozott. Már
az egyetemi tanulmányok alatt, gyakornokként lehetőségem adódott bepillantást nyerni az Építészeti Osztály
tevékenységébe, az egyetemi diploma megszerzését követően pedig a Gépész Műszaki Osztály munkájába kapcsolódhattam be berendezésmérnökként, kezdetben
még külsősként. 2015 januárja óta vagyok a Paksi Atomerőmű munkavállalója. Az Építészeti és Épületgépészeti
Csoport tagjaként fő feladataim a technológiai épületek
karbantartásához kapcsolódó építési engedélyezések
előkészítése, beadványok, szakterületi és hatósági engedélykérelmek benyújtása. Feladataim elvégzése mellett
jelenleg a legfőbb célom, hogy minél több gyakorlati
tapasztalatot szerezzek, hiszen ez is szükséges a korlátlan tervezői jogosultság megszerzéséhez, ugyanakkor a
későbbiek során a szakterületemhez kapcsolódó szakirányú képzéseken is szeretnék részt venni. Úgy érzem,

Fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink

a kollégákkal kiváló közösséget alkotunk, nemcsak a
munkahelyen, hanem azon kívül is összetartó társaság
vagyunk, egy-egy gyermekszületés, esküvő vagy éppen
a majálisok alkalmával közösen is ünneplünk.
Szabadidőmben szívesen foglalkozom tervezéssel,
belsőépítészeti látványtervek készítésével, ezenkívül
szeretek sportolni, kirándulni, kerékpározni. Az egyetemi évek alatt kialakult baráti kapcsolatokat is igyekszem
ápolni, így amikor tehetjük, meglátogatjuk egymást, ez
egyúttal remek lehetőség a kirándulásra, az ország tájainak felfedezésére. Az elmúlt időszak számomra a júniusi esküvőnk előkészületeinek jegyében telt, ráadásul
párommal a közeljövőben tervezzük a közösen vásárolt
otthonunkba történő költözést, az ezzel járó felújítási
munkák is bőven adnak számunkra feladatot.

Krausz Attila

„Legalább annyira felizgatta a kedélyeket
Koncz Zsuzsa koncertje, mint a Mikroszkóp
Színpad. Brigádunkból a családtagokkal
együtt összesen 19-en vettek részt a szép, jól
megrendezett előadáson.”
(Forrás: 1980-as vegyészeti szocialista brigádnapló)
OrbánO

16

Atomerőmű

2016. június

Műszaki Alkotói Pályázat – 5/6
3. díjas pályázatok II. rész

09. A Végleges Biztonsági
Jelentés projekt informatikai
támogatása
A Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) egy
fontos és szinte mindenre kitekintő, nagy
terjedelmű dokumentációs csomag. Elektronikus adathordozón több mint 1 gigabájt, kinyomtatva hozzávetőleg 20 ezer oldalt tesz
ki, ami dossziékba rendezve egy polcon kb.
3,5 méter helyet foglal el.
Ezt az irdatlan mennyiségű adatot folyamatosan karban kell tartani a témafelelősöknek, a módosítások helyét meg kell
találni, korrektúrás jelölésekkel jóvá kell
hagyatni, majd átvezetni az átalakítások
műszaki tartalma szerint és a szervezeti változásoknak megfelelően.
Mindezt a feladatot kb. 600 fő látja el,
akik egymással a legkülönfélébb csatornákon kommunikálnak a megoldás érdekében,
de megnehezítve a feldolgozás műveleteit
(érkeztetés, feldolgozás, szortírozás, projekttagok értesítése, határidők kezelése).
A szerzők SharePoint technológiával
készítettek egy VBJ-honlapot.
A SharePoint egy ingyenes program a
Microsofttól a csoportmunka támogatására. Segítségével a szervezetek webhelyeket
hozhatnak létre, és biztonságos platformként használhatják őket információk tárolására, rendszerezésére, megosztására és
szinte bármilyen eszközről való elérésére.
Mindössze egy webböngészőre (például internet Explorerre, Chrome-ra vagy Firefoxra)
van szükség.
A weblap segítséget nyújt a beadványozó
(témafelelős) VBJ-vel kapcsolatos következő
tevékenységeihez:
– VBJ munkatársainak elérhetőségei;
– közvetlenül elérhető az SRV/DFS szerveren tárolt VBJ_munkapéldány;
– elérhetők a VBJ-t szabályozó utasítások, dokumentumok;
– bemutatja a VBJ-módosítás folyamatát;
– videósegédletek a VBJ módosításához;
– hasznos linkek (NBSZ, fejezetkoordinátorok…);
– általános információk.
A VBJ kb. 80 000 egyedi alfanumerikát tartalmaz, ezért egy régebbi keresőkód
honlapra applikálásával lehetőség van alfanumerika keresésére. A vállalati intranet
SharePoint szolgáltatása révén a honlap tárhelyére feltöltődik mindennap aktualizálva a
VBJ-munkapéldány, ami lehetőséget ad az
intranet felületéről VBJ szöveges keresésre a
VBJ fejezetei között. A teljes körű kereséshez
segítséget nyújt a portálrendszeren található
általános kereső. A rendszer értesítést küld a
tárhelyen történő módosításokról, hogy azokat minél hamarabb értelmezhessék, értékelhessék a felelősök.
Egy vers alapszavai is egyenként megtalálhatóak a szótárban, mégis attól lesz költemény, hogy a költő megfelelő formában
sorendbe helyezi őket.

Két lányom van. Nagyobbik Bonyhádon,
a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, a kisebbik Szekszárdon, a
Garay János Gimnáziumban elsős (kilencedikes).
Van egy nagy gyümölcsöskertem Szekszárdon, a Kápolna tértől nem messze.

Benedek János Zoltán

Benedek János Zoltán, Üzemidő-hosszabbítási Projekt, rendszermérnök
– Pakson születtem 1968-ban. A gimnáziumi érettségit a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban tettem le, rendszerszervezési
üzemmérnöki diplomát az NME Dunaújvárosi Főiskolán 1992-ben szereztem.
Az atomerőműben 1986-ban kezdtem
dolgozni az R-55 számítógépközpontban
operátorként. Később rendszerszervező
munkakörbe kerültem az Informatikai Főosztályon. A VBJ-projekthez 2006-ba vettek
át, ahol azóta is dolgozom.
Dunaszentgyörgyön élünk a családommal, van egy 16 éves lányom. A feleségem
óvónő a helyi óvodában.
Szabadidőmet sokszor a családi házunkhoz tartozó nagy kertben töltöm. Hobbim
még a foci, nézni és művelni is szeretem a
barátaimmal.

Molnár Zsolt

Molnár Zsolt, Üzemidő-hosszabbítási Projekt,
rendszermérnök
– Szekszárdon születtem 1964-ben.
Vegyipari szakközépiskolában érettségiztem, majd technikusi képesítést szereztem
ugyanott. Szekszárdon, a Gábor Dénes Informatikai Főiskolán informatikus mérnök
lettem 1999-ben. A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolán IP-alapú távközlési szakmérnöki diplomát kaptam 2006-ban.
Több munkahelyem volt Szekszárdon laboránsként dolgoztam, mielőtt az erőműhöz
kerültem volna 1989–1992 között laboránsnak, majd kezdtem használni a másik képesítésemet 2000–2004 között, a Helpdesk-nél
informatikusként kezdtem dolgoztam.
A számítógéphálózat-üzemeltető csoportban rendszermérnökként dolgoztam, mint
ahogyan 2006-tól előbb az Üzemidő-hos�szabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt, majd
a VBJ-projektben.
Közben több tanfolyamon is részt vettem,
hogy tovább képezzem magam.

05. Kockázatelemzési
módszertan az üzemviteli
gyakorlatban
A rendszer egyes elemeinek, berendezéseinek egyedi megbízhatósága, az összetett
rendszerek összehangolt működését befolyásolja. Optimálisan üzemeltetni valamely
kiválasztott jellemző szerint a leggazdaságosabb. A műszaki megbízhatóság fenntartása az életciklusa alatt csak megfelelő
üzemeltetéssel és karbantartással tartható
fenn. Az ember-gép rendszerben mindkettő
hibázhat.
Két „majdnem esemény” ismertetésén
keresztül bemutatható az emberi tényező
fontossága, mely szerencsére nem okozott
teljesítménycsökkenést, leállást:
– A MIO-szivattyút gerebtisztításra leállították, de a visszamosatás közben a
végcsappantyú olajrendszere meghibásodott – elő is készítették karbantartásra, lekapcsolták a villamos rendszeréről. A gerebtisztítás után vissza
akartak indulni a MIÁO-szivattyúval,
de a segédrendszer reteszfeltétele miatt nem indult.
– A szekunder köri kondenzátorhűtővíz-rendszer kiépítésenként 3-3 szivattyúból áll. Nyáron 2-2, télen 1-1
képes ellátni a feladatot 1-1 tartalékkal. Szétszereléses karbantartást ezért
télen végeznek rajtuk. Ütemezés szerit az egyik szivattyút kiadták erre a
munkára, majd később ugyanabba a
csoportba tartozó másik szivattyú villamos elosztóját ekkortájt ütemezték.
Ez a tartalék nélküli állapot 2 napig állt
fenn, derült ki egy utólagos rutinvizsgálatból.
Lehetőség van ugyan a hűtőgépházon
keresztül a másik csoportból szivat�tyút indítani, de az a szokásos áramlás
iránnyal ellentétes – a lerakódásokat
felkavarva, a csőfalra tapadt biológiai
szennyeződést leszakítva dugulást
okozhat. Szerencsére a DAF-szivattyúk
olyan stabil üzeműek, hogy nem kell
tartalékot indítani.
Természetesen ezeket az eseteket is ki
kell vizsgálni – száznál több esetben találtak
személyi hibával terhelt eseményt ebben az
ember-gép rendszerben.
Több módszer van az emberi megbízhatóság becslésére.
Elemezve a kiugró számosságot generáló hibákat, arra a következtetésre lehetett
jutni, hogy a személyzetnek fel kell ismernie

az eltérő üzemállapotokat, és helyesen dönteni a tevékenységekről.
Az üzemeltetési folyamat több, de véges
számú folyamatra bontható, amelyek alapvetően a folyamatos üzemből (amely lehet
tényleges üzem vagy tartalékállapot) és valamilyen emberi tevékenységből (leállítás,
indítás, üzemmód alatti üzemmódváltás,
karbantartásra történő kiadás, karbantartás
utáni üzembevétel, karbantartás utáni próba, átalakítás) állnak össze. A bemutatott
kockázatértékelés alapvetően az emberi tevékenység előtti állapotra fókuszál, mert hiszen a legtöbb emberi hiba ilyenkor születik.
Ha egy kártyára fel lennének írva a legfontosabb szempontok, amiket az adott
helyzetben mérlegelnie kell a dolgozónak,
nagyobb biztonsággal cselekedne helyesen.
Például a leállítás kockázatértékelési kártyájának kérdései:
– Miért akarod leállítani a berendezést,
rendszert?
– Kinek az utasítására állítod le?
– Funkciócsökkenés lesz? Ha igen, engedélyezett?
– Tartalék biztosított?
– Újraindítható lesz?
– Leállítási folyamat veszélyes?
– Más rendszer üzemképességét negatívan befolyásolja?

Fenyvesi Csaba

Fenyvesi Csaba, Külső Technológiai Osztály,
osztályvezető
– Sellyén születtem 1972-ben, de gyerekkoromat Felsőszentmártonban, egy
horvát nemzetiségi faluban töltöttem.
A középiskolát Pécsen végeztem autószerelő technikusként, majd ezután a BME
Közlekedésmérnöki Karán mint repülő-gépészmérnök végeztem. Az egyetem elvégzése után egy véletlen folytán kerültem az
erőműbe, ahol elméleti ismereteimet ki
tudtam egészíteni a gyakorlati tapasztalatokkal.
Ismereteimet próbálom folyamatosan szinten tartani, ezért amióta itt vagyok,
lassan 20 éve, mindig valamilyen iskola padját koptatom.
Családunkat Mónika, a JETA-alapítványnál dolgozó feleségem, Csaba, egyetemista
fiam, Nikolett, gimnazista lányom és Samu,
a golden retriever kutyánk alkotja.
Hobbim több is van, szeretek olvasni,
rejtvényt fejteni és testmozgás minden fajtáját művelni.
gyulai
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Egészségmegőrző program az Atomerőmű Tűzoltóságnál
Az Atomerőmű Tűzoltóság (ATÜ) 1994-ben az országban elsőként alakult át hivatásos tűzoltóságból főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággá. Az átalakulás során
több kedvezménytől elestek az atomerőmű tűzoltói így a kedvezményes nyugdíj, százszázalékos táppénz és az egészségi állapot megromlásából adódó nyugdíjazás
lehetőségétől. Az ATÜ vezetése azonnal felismerte, hogy csak úgy tartható az öregkori nyugdíj határáig szolgálatban az állomány, ha rendszeres sportolási lehetőség, relaxációs, stresszoldási tanácsadások és orvosi vizsgálatok állnak a szervezet rendelkezésére. A jelenlegi rendszer kiépítése nem volt akadályoktól mentes,
hiszen az országba az ATÜ volt az első katasztrófavédelmi szervezet, akik kiépítették az egészségmegőrző programot. Ma már több elemét átvették az ATÜ-höz
hasonló szervezetek, sőt jogszabályképzésnél többször bekérték és figyelembe vették az itteni gyakorlatot.

De hogy is áll ma a rendszer?
A fizikai állapot fejlesztése és
megőrzése érdekében minden reggel
jóga- és sportfoglalkozással indul a
nap. A jóga segíti a tűzoltók izmainak, ízületeinek és vázrendszerének
felkészülését és ráhangolódását a fizikai és sportigénybevételre. A jógagyakorlatokat félévente szakember
(jógi) állítja be egyénileg, és a csoport
állapotát is figyelembe véve. A jógaés sportfoglalkozásokat testnevelő
tanár tartja, aki a sportgyakorlatok
összeállításában segítséget kap egy
sportorvosi csoporttól, akik évente sportélettani vizsgálatok alapján
egyénre szabott edzéstervet adnak
az állomány tagjainak. Az eredményeket a szakembergárda ellenőrzi,
valamint nagyon jó visszajelzéseket
kapunk állapotunkról futballkupákon, tűzoltóversenyeken és egyéb
sportversenyeken elért eredmények
alapján.
Az egészségi állapot szintén jelentős szerepet játszik az ATÜ életében.
A jó állóképesség biztosítja, hogy a
napi szolgálatot a jogszabályban és

a megrendelő által meghatározott
módon ki tudjuk adni. Céljaink elérése érdekében rendszeres és tervezett módon védőoltást biztosítunk
szakmaspecifikusan a teljes munkavállalói kör részére. A jogszabályban
meghatározott éves kötelező orvosi
vizsgálatot kiegészítjük cardiovascularis (szív- és érrendszeri), terheléses
és egyéb vizsgálatokkal (dermatológia stb.). Az eredmények fényében
kijelenthetjük, hogy feladataink ellátása során megfelelünk a szakmai
elvárásoknak. A vevői igények magas szintű kielégítésére rendszeres
és időszakos képzéseket szervezünk,
ami hozzásegíti tűzoltóságunkat,
hogy feladatait extrém körülmények
között is hatékonyan ellássa.
A pszichés állapot jelentőségéről
már i. e. 1250-ben (jin-jang) említést tettek, és nem változott ez napjainkig sem. Az ATÜ is vallja azt a
nézetet, hogy ép testben lehet csak
ép lélek, és csak attól a személytől lehet jó teljesítményt elvárni, aki megfelel az egyensúlynak. Az tűzoltóság
programjában természetesen ezt az

Sportaktualitások

elemet is beépítette, így biztosítja
tagjai részére a relaxációs technika
alkalmazását, stresszkezelési, kommunikációs,
személyiségfejlesztő
tréningeken való részvételt. A középés felső vezetői állomány szakmai
működését grafológia segíti. Kétéves
rendszerességgel az egész állomány
szakmaspecifikus (pályaprofilba illő)
pszichológiai vizsgálaton vesz részt.
Nagyon fontos eleme az ATÜ szakmai és egészségügyi keretrendszerének az évenkénti kötelező pszichikai
pálya, ahol a tűzoltók valós tűzesetet
szimuláló körülmények között hajtanak végre tűzoltótaktikai feladatokat.

Dél-Morva megye rendezte meg Brnóban
2016. április 1–3. között a VIII. Nemzetközi Egyenruhás Futsaltornát. A tornán cseh,
magyar, szlovák és román tűzoltók és rendőrök mérték össze futsaltudásukat. Magyarországot 3 csapat képviselte (Atomerőmű
Tűzoltóság, Paks Rendőrkapitányság, Atomix
Kft. Biztonsági Szolgálat). A csoportmérkőzéseket követően a döntőt az Atomerőmű
Tűzoltóság és Csehország tűzoltócsapata
játszotta. A szoros és izgalmas mérkőzésen a
házigazdák bizonyultak jobbnak, így az ATÜ
csapata a dobogó második fokára állhatott.
Kazincbarcika adott otthont a 19. alkalommal megrendezett „Profi Kupa (2016)” Létesítményi Tűzoltók Országos Kispályás Labdarúgó-bajnokságának. A versenyt 2016.
május 20-án rendezték 9 csapat részvételével. A csoportmérkőzések nyertesei kvalifikálták magukat az elődöntőbe, majd a döntőbe. A döntőt az Atomerőmű Tűzoltóság és
a dunaújvárosi papírgyár csapata játszotta.
Fortuna ez alkalommal sem állt az ATÜ mellé,
így az idei évben második alkalommal ezüstöződött be az ATÜ focicsapata.

A zárt terekben munkát végzők
biztonságáért
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munka- és Tűzvédelmi Osztálya és az Atomerőmű Tűzoltóság bemutatót szervezett a zárt
terekben és tartályokban munkát végzők biztonságos tevékenysége érdekében. A bemutatóra az ATÜ udvarán került sor,
ahol a szakemberek egy innovatív eszköz segítségével kaptak
képet a zárt terekben történő munkavégzés és mentésítés hatékony lehetőségeiről.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna
Megyei Tűzoltószövetség, a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a város önkormányzata május 7-én
rendezte meg a Szent Flórián-napi megyei, valamint
Dombóvár tűzvédelmének 140. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségét. Az Atomerőmű Tűzoltóság állományából a következő személyek kaptak elismerést.
Bátor és példaértékű helytállásuk, önfeláldozó magatartásuk elismeréseként dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója „Hősies
helytállásért” elismerésben részesítette: Lesták Zsoltot,
az Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóság szerparancsnokát.
A Magyar Tűzoltószövetség országos szintű elismerésében részesült:
Szendi József tűzoltóparancsnok-helyettes, aki a
2016. április 27-én, Tatán megtartott Országos Létesítményi Tűzoltószövetség ünnepségén kiemelkedő

szakmai tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából, Pintér Sándor belügyminiszter úrtól egy
festményt vett át.
Pesztericz Rajmund, Pilisszentivánon, a Magyar Tűzoltószövetség ünnepségén kiemelkedő szakmai munkája
elismeréséül Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok úrtól
gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettet vett át.
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség 1996-ban díszérmet
alapított. A díszérmet azok kaphatják, akik a tűzvédelem,
a tűzoltóság érdekében kiemelkedő munkát végeztek,
vagy életük, testi épségük veszélyeztetésével bajbajutottakat mentettek meg. A Tolna Megyei Tűzoltószövetség
díszérmet adományozott:
Lengyel Miklósnak, az Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóság szolgálatparancsnokának, Bese Sándornak, az
Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóság szolgálatparancsnok-helyettesének és Szintai Lászlónak, az Atomix Kft.
Atomerőmű Tűzoltóság szolgálatparancsnokának.

Fotók: ATÜ

Szent Flórián-napi elismerések

A Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2008-ban emlékplakettet alapított a szövetség és tagszervezeteiben kimagasló tevékenységet nyújtó hivatásos,
önkéntes és létesítményi tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó-egyesületek tagjainak. A Tolna Megyei
Tűzoltószövetség emlékplakettet adományozott Major Istvánnak, az Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóság
technikai előadójának.
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Ha nyár, akkor Egészségkuckó
Az elmúlt évhez hasonlóan idén nyáron is izgalmas
programokkal és sok élménnyel várja a gyermekeket az
Egészségközpont nyári gyermektábora.

Fotó: Somogyi László

Ma már gyermekek és felnőttek számára egyaránt ismerősen cseng az Egészségközpont programajánló
felhívása. Az Egészségkuckó táborok története immár
6 éves múltra tekint vissza, 2015-ben 4 turnusban, 73 fő
részvételével zajlottak foglalkozások, amelyek során
egészséges táplálkozással, önismeret- és személyiségfejlesztéssel, az egészséges életmódra neveléssel és
sok testmozgással tették emlékezetessé a résztvevők
számára az itt eltöltött napokat.
2016-ban hasonlóan izgalmas programokkal várják a jelentkezőket a Munka- és Személyügyi Osztály
személyzetfejlesztési csoportjának munkatársai. A háromhetes időszakban a gyermekek kiscsoportos foglalkozásokon vesznek részt, a program összeállításakor
a hagyományos kézműves-foglalkozások és -játékok
mellett idén is az egészséges életmód és a mozgás
fontosságának hangsúlyozása volt a legfontosabb cél.
Természetesen idén sem maradnak el a kirándulások:
a balatonfüredi kisvasutat és a veszprémi állatkertet, a
patcai Katica Tanya Élményközpontot, valamint a budapesti Minipolisz Játszóházat látogatják meg a résztvevők. A táborok során napi háromszori étkezést is biztosítanak a szervezők.

Krausz Attila

Műszaki átalakítások – Folyékony radioaktív hulladékok cementezésre szolgáló technológia
A kivitelezés szempontjai és ütemezése – 3. rész
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatokra, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások
mellett folyamatosan végeznek újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.
Az atomerőmű üzemeltetése során keletkező kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékok (sűrítmények, iszapok, dekontamináló hulladékok, savazó oldatok,
kimerült ioncserélő gyanták) megfelelő kezelése, szilárdítása (azaz szilárd mátrixba ágyazása) műszakilag és nukleáris biztonsági szempontból alapvető követelmény, hiszen csak így válik lehetővé ezen hulladékok végleges elhelyezése. A szilárdítás legalkalmasabb technológiájának az atomerőmű sajátosságaihoz igazodó kiválasztása és telepítése komoly szakértelmet igénylő feladat. Az erőmű életét a kezdetektől végigkísérő kérdéskör történetébe, valamint a kiválasztott és jelenleg beruházási fázisban lévő
projekt különböző munkafázisaiba Kiss Ferenc műszaki főszakértő, a projekt vezetője segítségével adunk betekintést – több részre bontva, folytatólagosan – az Atomerőmű
újság olvasói számára. Harmadik, egyben utolsó cikkünkben a véglegesített technológiával kapcsolatos legfontosabb kivitelezési és ütemezési kérdéseket vesszük számba.

Tesztkonténer 200 literes hordókkal

Az új cementezőberendezés telepítési helye
a 2. számú segédépület keleti oldalán lévő
cementezőépület. Az alkalmazandó technológiának ki kell használnia az épületben
már meglévő infrastruktúrát, az épület minimális építészeti átalakításával.
A technológiának a következő feladatokra kell alkalmasnak lennie:
– az atomerőmű segédépületeiben lévő
550 m3-es és 381 m3-es hulladéktároló tartályokban tárolt folyékony halmazállapotú, alfa-sugárzó izotópokkal

szennyezett bepárlási maradékok,
kimerült aktív ioncserélő gyanták,
dekontaminálási hulladékok, savazó
oldatok és a tartályok alján lévő bepárlási maradék, valamint ülepítőtartály-iszapok cementezéssel történő
szilárdítására;
– a nem tömörített hulladékokat (jellemzően fémhulladékokat és építési
törmeléket) tartalmazó 200 literes
fémhordókban lévő szabad üregek cementpéppel történő kitöltésére;
– 4 db 200 literes hordót tartalmazó
vékony falú acélkonténer térkitöltésére folyékony radioaktív hulladékból
készült cementpéppel;
– üres acélkonténer térkitöltésére aktív
cementpéppel.
A cementezési feladatot úgy kell megoldani, hogy az előállított komplex hulladékcsomagok átadhatók legyenek a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Kft.-nek
(RHK Kft.) a Bátaapátiban lévő Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló létesítményben
(NRHT) történő végleges elhelyezésre. Ehhez természetesen ki kell dolgozni a fo-

lyékony hulladékok kémiai és radiokémiai
összetételét is figyelembevevő cementezési
receptúrát is.
A szerződés szerint a technológiának
alkalmasnak kell lennie naponta 4 db hulladékcsomag (konténer) előállítására és
folyamatos műszakrendben történő üzemeltetésre is. A cementezési technológiával mind az eddigi üzemidőben keletkezett,
mind a meghosszabbított üzemidő végéig
keletkező folyékony radioaktív hulladékok
szilárdítását el kell végezni, így a technológia élettartama minimum 20 év kell, hogy
legyen.
A hulladékos csomag (fémkonténer)
mérete 1344 × 1344 × 1028 mm, maximális
össztömege 4,8 tonna lehet.
Az acélkonténerekbe a hulladékos hordókat az 1. segédépületben lévő átmeneti
tárolóban helyezik be, majd átszállítják a cementezőépületbe. Itt a konténerek mozgatása alapvetően a meglévő daruval, illetve
a technológia részét képező görgősorokon
történik. Az átvett hulladékcsomagokat az
RHK Kft. szállítja Bátaapátiba a saját speciális szállítójárművével.

A jelenleg érvényes földrengésbiztonsági előírások alapján, az ellenőrző számítások
szerint az épületet meg kell erősíteni, ami
jelentős mennyiségű acélszerkezet beépítését teszi szükségessé még mielőtt a cementezési technológia rendszerének kiépítését
megkezdenék.
A 2008-ban befejezett átalakítási munkák során a MOWA (Mobil Waste Anlage) típusú berendezés telepítéséhez még rendelkezésre állt a technológia működtetéséhez
szükséges elektromos energia. Ez a most
elvégzett vizsgálatok alapján már nem áll
rendelkezésre, tehát új elektromos hálózati
kapcsolatot kell kiépíteni. A munkák szerződésben rögzített véghatárideje 2018 februárjának vége, amely fél év próbaüzemet is
tartalmaz.
A beruházással a Paksi Atomerőmű számára egy olyan cementezési technológia
fog rendelkezésre állni, amely lehetővé teszi
a meghosszabbított üzemidő végéig – sőt a
blokkok leszerelésének előkészítését szolgáló dekontaminálások során – keletkező
radioaktív hulladékok szilárdítását.

Prancz Zoltán
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából
Megkezdődött az üzemanyag betöltése a Changjiang-2 reaktorba
2016 végén várható a blokk indítása

A Kína Hainan tartományában lévő reaktorblokkon hivatalosan is megkezdődött az
indítási fázis – közölte az állami nukleáris testület. A 650 MW teljesítményű, CP-600
típusú, nyomottvizes blokkokat befogadó telephelyen 2008 decemberében kezdődtek az előkészítő munkák. Az első blokk betonozását 2010 áprilisában kezdték
meg, a második blokkon ezt 2010 novemberében végezték el. A Changjiang-1 2015.
október 12-én érte el a kritikusságot, kereskedelmi üzeme decemberben indult.
A 2. blokk is megkezdi az áramszolgáltatást 2016 második felében. A harmadik és
negyedik blokk CNP-650 vagy ACP-600 típusú reaktorokat kap majd, építésük megkezdése 2018-ban várható. Az első két blokk a számítások szerint a tartomány villamosenergia-szükségletének egyharmadát fogja fedezni.

Veszélyes hulladékot szállítottak el az Y-12 telephelyről
2247 hordónyi anyagot kellett elszállítani

A Tennessee államban található, speciális biztonságú létesítményben ún. kevert hulladékot is tároltak. Ezek jellemzője, hogy benne veszélyes és/vagy radioaktív anyagok is fellelhetők. A munkálatokat két évvel a tervezett határidő előtt sikerült befejezni. A program része volt az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma nukleáris
biztonságért felelős szervezete által kezdeményezett felszámolási csomagnak. 2100
konténerben szilárd hulladék volt, ezek nem igényelnek további kezelést a végleges
elhelyezéshez. A maradékban vegyesen szilárd hulladék volt, illetve palackokban
szerves oldatok. Ezek ártalmatlanítása összetett feladat, több lépésben csökkenteni
kell bennük az urántartalmat, és szükség szerint stabilizálni kell azokat a szállítási
és tárolási követelményeknek megfelelően. A teljes mennyiséget kitevő 193 szállítmányból 187-et az Utah államban lévő Clive létesítménybe továbbítottak, hat pedig
más telephelyre került.
Forrás: World Nuclear News, 2016. május

Varga József
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Üzemidő-hosszabbítás Szlovéniában
2043-ig üzemelhet a Krško Atomerőmű

Az állami tulajdonban lévő szlovén és horvát tulajdonos vállalatok (GEN Energija
és HEP) döntése alapján húsz évvel tovább üzemelhet az erőmű – közölte az üzemeltető Nuklearna Elekrtrarna Krško cég. A 696 MW-os, nyomottvizes egységet a
Westinghouse szállította, a megtermelt villamos energián a két ország egyenlően
osztozik. Az 1983-ban indított blokk üzemét eredetileg 40 évben határozták meg,
vagyis 2023-ban került volna sor a leállításra. Szlovéniának 25%-ban, Horvátországnak 20%-ban fedezi villamosenergia-szükségletét az egyblokkos atomerőmű.
A tízévente elvégzett biztonsági elemzések szerint Krško műszaki és biztonsági állapota megfelelő, a következő vizsgálatra éppen 2023-ban kerül sor – közölte Ida
Novak Jerele szóvivő. Idén októberben kezdődik az esedékes karbantartás, a blokk
18 hónapos kampányokkal üzemel.

Teljesítménynövelés a Catawba-1 blokkon
Az Egyesült Államok nukleáris hatósága (NRC) jóváhagyta az üzemeltető Duke
Energy által benyújtott kérelmet. A Dél-Karolina államban lévő telephely első
blokkján a jelenlegi 1176 MW-ról 1187-re emelik a teljesítményt, a munkákat még
májusban megkezdik. A hatósági állásfoglalás szerint a beavatkozások biztonságosan elvégezhetők. A legnagyobb eredményt a tápvízforgalom méréseinek pontosabbá tételétől várja az üzemeltető, de figyelmet fordítanak a teljes gőztermelő rendszerre is. Változtatásokat végeznek az irányítástechnikai és villamos rendszereken,
biztonsági elemzéseket végeznek, áttekintik a tűzvédelmi és a radiológia területet
és a képzés kérdéseit is. Az NRC néhány kiemelt területen független elemzéseket
végez. A telephelyen két nyomottvizes blokk üzemel. Az első 1985 júniusában, a
második 1986 augusztusában kezdte meg működését.
Forrás: NEI Magazine, 2016. május
Varga József

Dél-Ausztráliának haszna lehet a hulladéktárolásból
…ehhez azonban további befektetések szükségesek
Ez derül ki a hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalos bizottság jelentéséből.
A tervek szerint olyan létesítményt építenének fel, ami fogadná a külföldről
származó elhasznált üzemanyagot és az országrészben keletkező közepes
aktivitású hulladékot is. A jelentés szerint az országrész rendelkezik az ehhez
szükséges feltételekkel, és a létesítmény megépülése után a lakóközösség
jelentős, több generáción átívelő előnyökhöz juthatna. A bizottság javasolja az állam kormányának, hogy hozzon létre szakértő testületet a stratégiai
döntések meghozatalára és a lakossági egyeztetések elvégzésére. Ezeken túl
meg kell alkotni a koncepció keretfeltételeit, és el kell végezni a lehetséges telephelyek kiválasztását. A bizottsági jelentés arra is kitér, hogy Dél-Ausztrália
államban az atomerőművek létesítése „gazdaságilag nem lenne életképes” a
jelenlegi piaci viszonyok között, de lehetőségét meg kell fontolni a szénmentes energiaforrások egyik opciójaként.

Nyilvánosságra került a Shimane-1 blokk leszerelési programja
A Chugoku Electric Power által üzemeltetett 439 MW-os blokk leszerelési
munkái 2046-ban fejeződnének be. A forralóvizes blokk 1974-ben kezdte
meg működését. A 2016-ban induló első szakasz 2030-ig tartana, ennek
során a tényleges lebontás előkészítése történik meg, illetve a reaktorberendezés perifériális rendszereit bontják le, és távolítják el a helyszínről. Ezután
kezdődne a reaktor elbontása, ami egy évet venne igénybe. Természetesen
ennek megkezdése előtt az összes üzemanyagot el kell távolítani a telephelyről. További négy blokkot bontanak le a következő évtizedekben, közölte a
Japan Atomic Industrial Forum.

Együttműködés a katonai telephelyek megtisztítására
Az amerikai nukleáris hatóság (NRC) és a Védelmi Minisztérium együttműködési megállapodást kötött, amelyben tisztázták a szerepköröket a katonai
létesítményekben fellelhető rádiumkészletek és egyéb, nyilvántartás alá nem
vont anyagok felszámolási munkáiban. A megállapodás több évi tárgyalás
eredménye. A rádiumtartalmú világító festékeket széles körben használták a
katonai járművekben található műszerekben – egészen a hatvanas évekig.
Az ezekből származó sugárzás növeli az egészségügyi kockázatokat, és így a
katonaságnak programot kellett indítania a meglévő készletek felszámolására és a szennyezés csökkentésére. A kongresszus 2005-ben rendelte el az NRC
számára a programban való részvételt.
Forrás: NucNet, 2016. május

Varga József
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Befejeződtek az előzetes próbák a Kudankulam-2 blokkon
Az 5. és 6. blokkról is folynak a tárgyalások

A sikeres próbák után elkezdhetők a reaktorberendezés indítási műveletei.
Ennek első lépéseként megkezdik az aktív zóna üzemanyaggal való feltöltését. A hivatalos közlemények szerint az 1000 MW-os blokk júniusban éri el a
minimális ellenőrizhető teljesítményszintet. A 2. blokk is – az elsőhöz hasonlóan – orosz tervek alapján épült, teljesítményük a legnagyobb az indiai blokkok között, és a legutolsó biztonsági előírásoknak is megfelelnek. Az 1. blokkot 2013-ban kapcsolták az ország villamosenergia-hálózatára. Oroszország
és India 2014-ben keretegyezményt írt alá a 3. és a 4. blokk építéséről, az építési dokumentumot azon év decemberében írták alá. A legfrissebb fejlemény
az 5. és 6. blokk építéséről szóló tervezet előkészítése, a két ország jelenleg az
árról tárgyal. Az atomenergiáért felelős állami szervezet közleménye szerint a
kereskedelmi és a műszaki kérdések áttekintése után fognak nyilatkozni a vállalkozói árról. India szeretne minél több hazai vállalkozást és gyártó vállalatot
bevonni a programba a berendezések szállítása, a szolgáltatások és a műszaki
támogatás területén.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2016. május

Varga József
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A hagyományosan megtartott koszorúzáskor a Paksi Orosz Klub (POK) első alkalommal csatlakozott az oroszországi Halhatatlan Ezred mozgalomhoz a 71. győzelem napja alkalmából 2016. május 9-én a 6. út melletti szovjet katonák műemlékénél és a Fehérvári úton lévő szovjet katonák sírjánál.

A Halhatatlan Ezred mozgalom 2012-ben
született az oroszországi Tomszk városában, a nép kezdeményezésére, amikor a
győzelem napján a felvonulás résztvevői
első alkalommal kivitték magukkal a háborúban elesett hozzátartozóik képeit.
Az ötlet annyira jónak bizonyult, hogy
teret nyert, és azóta egyre több oroszországi város szervezi a Halhatatlan Ezred
felvonulást. Sőt, a mozgalom túlnőtte
Oroszország határait, és egyre több országban, világszerte meghonosították ezt
a kezdeményezést. Becsülten 85 orosz településen 12 millió orosz állampolgár vett
részt a felvonuláson 2016-ban. A második
világháború 20 millió szovjet polgár életét követelte. Ritka az a család, ahol nincs
áldozat. A hálás utódok viszik a hozzátartozóik képeit jelezve, hogy senki és semmi
nincs elfelejtve, így a háborúban elesett
katonák szinte részesei a győzelmi felvonulásnak, a Halhatatlan Ezred katonái az
elhunyt áldozatok. A mozgalom honosításának másik mozgatórugója az volt, hogy
Oroszország a világon egyedülálló példát
statuált, amikor nyilvánosságra bocsátott
katonai archívumokat, és hatalmas munkával és ráfordítással létrehozott egy mindenki számára elérhető internetes adatbázist, ahol meg lehet találni a háborúban
részt vevő rokonok személyes adatait, többek között a halál helyét, a kitüntetéseket
és érmeket.
Idén a Paksi Orosz Klub is csatlakozott
a mozgalomhoz. Első lépésünk az internetes kutatás volt. A POK-tagokból sokan új

tényeket derítettünk ki a rokonainkról a
katonai adatbázisból. Második lépésként
csatlakoztunk a Halhatatlan Ezredhez.
Paks kisváros, ezért a felvonulás helyett
úgy döntöttük, hogy a hagyományos koszorúzásra kivisszük a hozzátartozóink
képeit – szomorú tény, hogy sokunknak
mindkét kezébe jutott egy-egy kép. A felvonulás első állomása a 6. út melletti műemlék volt, utána átmentünk a Fehérvári
úton lévő szovjet katonák sírjához, oda is
átvittük a képeket. Ott az orosz hagyományokhoz híven ittunk is kis kupicával az
háborús áldozatok emlékére. Meséltünk
egymásnak a nagyapáinkról és nagybácsikáinkról. Volt, aki a háború első hónapjában bevonult, és mindjárt az elején
meghalt. Sokan eltűntek, mai napig nem
ismert a sírhelyük. Volt, aki a saját hazájában, volt, aki idegen országban van eltemetve, volt, aki a háború végéig harcolt.
A mi paksi kis létszámú halhatatlan osztagunkban vannak sorkatonák és tisztek,
vannak gyalogosok és mesterlövészek,
hírközlősek és tüzérek, a legfiatalabb áldozat 19 éves volt.
A győzelem napján a Paksi Orosz Klub
csatlakozott a most már nemzetközi mozgalomhoz, emlékeztünk azokra, akiknek
részben köszönhetjük, hogy jólétben,
bőségben élünk egy szabad, demokratikus társadalomban, a holnapi naptól való
félelem nélkül. Azért kell emlékeznünk
és mindent megtennünk ahhoz, hogy továbbra is mindig így legyen.

Szucsán Marina

POOL FESTIVAL a paksi strandon
Első ízben rendezik meg a Pool Festival
fantázianévre keresztelt zenés-táncos
programot 2016. július 22-én. A rendezvény célja, hogy helybéli együtteseknek és tánccsoportoknak lehetőséget adva, a populáris zenei műfaj
országosan is ismert „húzóneveivel”
együttműködve nyújtson felhőtlen
szórakozást a fesztivál látogatói számára. A sokszínű programajánlóval és
zenei palettával rendelkező fesztivál
korosztálytól függetlenül látogatható,
a programok között a táncos műsorok,
élő zene és a mai modern kornak meg-

felelő elektronikus zenei produkciók
egyaránt megtalálhatóak.
A rendezők sztárfellépőkkel, hűs
koktélokkal, hajnalig tartó fürdőzéssel várnak minden mozgást, zenét és
táncot szerető érdeklődőt. Jegyek elővételben kaphatók Pakson és a környék
több pontján.
A fesztivállal kapcsolatban friss információk a www.facebook.com/festivalpaks/ oldalon olvashatók.

Fesztiválra fel!

KA

Családi horgásznap a PADOSZ-nál
A PADOSZ sportbizottsága a családi horgásznapot május 28-án a Vörösmalom-tónál
szervezte meg. A program kellemes, napsütéses időben kezdődött a tónál, ahol 67
lelkes ember gyűlt össze, és ebből 61 fő pecázott.
Eredmények:
14 év alatti kategóriában:
I. hely: Bartos István
2,22 kg
II. hely: Tiszold Dávid
2,18 kg
III. hely: Lovászi Márton 1,44 kg
14 év feletti kategóriában:
I. hely: Sörös István
6,62 kg
II. hely: Bíró László
5,80 kg
III. hely: Tumpek István
4,30 kg
OrbánO

Fotó: Weisz Mátyás

A Paksi Orosz Klub csatlakozott a
Halhatatlan Ezred mozgalomhoz
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Sakk- és fallabda-találkozón
szerepeltek csapataink
Májusban két villamosenergia-iparági
sporttalálkozón képviselték csapataink
a Paksi Atomerőművet. Május 6–8-a
között Győr adott otthont a 47. Sakktalálkozónak, ahol társaságunkat 7 fő kép-

kett során pedig belga sörök kóstolására
nyílt lehetőség.
Az elmúlt évek tolnai rendezését követően idén Dunaújvárosban került sor
a 4. Villamosenergia-ipari Fallabda-

viselte. A verseny szervezője ezúttal az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
volt. Egyéni kategóriában a paksiak közül
Berta Tibor 7., Benedeczky Lehel 9., Tóth
Gergely 14., Gosztola István 15. helyen
végzett, így csapatunk a „Mi vagyunk a
legjobbak” kategóriában, az 1000 fő feletti létszámmal rendelkező társaságok
mezőnyében első helyen végzett. Szintén
remekül szerepeltünk a csapatversenyek
során, így végül itt is sikerült a dobogó
legfelső fokára állni. A csapat tagjai: Tóth
Gergely, B
 enedeczky Lehel (a második
tábla legjobb pontszerzője: 11,5/12), Berta Tibor és Gosztola István. A szombati
verseny délutánján a résztvevők idegenvezetővel járhatták be Győr belvárosát,
és ismerkedhettek a város történelmi és
kulturális nevezetességeivel, az esti ban-

találkozóra. A május 20-ai hétvégén zajló
eseménynek a Duna Fitt Sportcentrum
adott otthont, a versenyzők a Hotel Kerpelyben, valamint a Hotel Cornerben
kaptak szállást. A 49 fő nevezőt kiváló
pályák, magas színvonalú ellátás és remek rendezés várta. A hétvége során a
hagyományoknak megfelelően kiélezett,
de sportszerű küzdelmek zajlottak, ezek
során társaságunkat 4 fő – Barta Attila,
Gulyás Zoltán, Doszpoth Tamás és Tamás
István – képviselte. Az eredmények terén
ezúttal sem lehet okunk panaszra, csapatunkból Gulyás Zoltán a 2., Barta Attila
a 3. helyen zárta a küzdelmeket M50 kategóriában. A szombati banketten a találkozó résztvevői kellemes hangulatban
idézhették fel a közös sportélményeket.

Krausz Attila
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Az ördög nem alszik!
Megfontoltságot az információfogyasztásban! – 3. rész

Cikksorozatunk záró részében az
atomerőműről, illetve az atomenergetikáról ejtünk szót, mint
amelyek esetében szintén elengedhetetlen, hogy ne vakhittel,
hanem megalapozottan fogadjunk el
vagy utasítsunk vissza híreket, híreszteléseket. Az atomerőmű sajnos kitüntetett céltáblája a
dezinformálásnak. Bizonyára nem kis részben fakad ez
abból, hogy az atomenergetika egyfelől rendkívül fejlett és sokrétű tudományterületet takar, amely kapcsán
könnyen kialakul egyfajta misztikus szemlélet – hogy ne
mondjuk: félelem – a laikusok körében, másfelől viszont
szerves része a mindennapjainknak, így számot tart a
legtöbb ember érdeklődésére. Mivel nyilván nem lehet
mindenki „atomtudós” – miként például orvosprofes�szorokká sem válhatunk, amikor alávetjük magunkat
valamilyen gyógykezelésnek –, itt is meg kell találnunk
a tájékozódás megbízható módjait.

A korábbiakban ehhez kapcsolódóan áttekintett szempontok mellett rendkívül fontos szem előtt tartanunk azt,
hogy noha valóban nem válhat mindenki szakemberré, a
tudományos igényű tájékozódásról mégsem kell lemondania senkinek. Az atomerőmű működése – ideértve a
biztonságát garantáló műszaki megoldásokat is – különösebb előképzettség nélkül is megismerhető és megérthető.
Számos, az interneten is hozzáférhető szemléletes ábra,
animáció és közérthető leírás segíti az ilyen irányú tájékozódást, egyebek mellett a www.atomeromu.hu honlapon
is (a Rólunk/Technika/Hogyan működik? link alatt).
Mindemellett létezik egy még kézenfekfőbb támpont
az atomerőmű biztonságáról való tájékozódáshoz, amely
azoknak is eligazodást kínál, akik még a felügyelőhatóságokkal, illetve az atomerőműtől független sugárzás-ellenőrző rendszerekkel szemben is bizalmatlanok,
vagy esetleg nem is tudnak ezek létezéséről. Amíg az
erőmű dolgozói – legfőképpen a dozimetrikusok, akik
első kézből találkoznak a sugárzási adatokkal, azaz köz-

Fotó: Bodajki Ákos

Már-már közhely, hogy a túl sok információ éppúgy dezinformáltságot eredményezhet, mint a túl kevés. Az internet révén elérhető információözön például hasonlóképpen megnehezítheti a tájékozódást, mint a néhány évtizeddel ezelőtt jellemző viszonyok, amikor összehasonlíthatatlanul kisebb számú forrásból (néhány rádió- és
TV-csatorna, illetve nyomtatott sajtó), jobbára szigorúan megszűrt – sőt cenzúrázott – információknak lehetett csak a birtokába kerülni. Az internet, az általa biztosított
felbecsülhetetlen pozitív lehetőségek mellett számos veszélyt is magában rejt. Ez utóbbiakkal a háttérben a megfontolt információfogyasztás fontosságára szeretnénk
felhívni a figyelmet.

vetlenül kalibrálják vagy olvassák le a környezet-ellenőrző műszereket, és használják fel az így nyert adatokat
– békésen élnek Pakson, itt járatják óvodába, iskolába a
gyermekeiket, megeszik a kertjükből vagy a piacról származó terményeket, nem viselnek vegyvédelmi szkafandert, szívesen úsznak nyaranta a Dunában, és általában
az izgalom legkisebb jelét sem mutatják, addig senkinek
nincs oka félelemre, hogy itt „fent” eltitkolnak valamit.

Prancz Zoltán

Régi motorosok
Akik a kezdetektől itt dolgoznak

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. Ezúttal Krieserné Angéla a Dokumentációkezelési Osztály (DKO) technológusa idézi fel pályafutását.

– Örök rejtély és állandó aktuális kérdés számomra,
hogy hogyan lesz egy hölgynek villamosenergia-ipari–
atomerőművi végzettsége?
– Amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen indíttatásból választottam ezt a szakmát, akkor azt szoktam
válaszolni, hogy jobban szerettem apukának segíteni a
műhelyben, mint anyukának a konyhában. De komolyra
fordítva a szót: a ’70-es években az atomerőmű építése
mellett az akkori szakminisztérium az erőművi szakemberképzésre is nagy gondot fordított. Máig jól emlékszem
arra az eseményre, amikor az általános iskolában szóba
került, hogy paksi gyerekekből szeretnének egy osztályt
indítani Budapesten, az Üteg utcában. Mivel Tuba János,
az akkori osztályfőnököm és matemetika-fizika tanárom
is bátorított, így a szüleim is hozzájárultak a továbbtanulásomhoz. Így lettem én az első fecskék egyike, aki paksi
születésűként teljesen természetesnek tartottam, hogy a
tanulmányaim végeztével hazajövök. Ezért aztán nekem
ez az első – és a mai napig egyetlen – munkahelyem.
– Mióta dolgozol az atomerőműben?
– 1980. augusztus 11-én lettem PAV-os dolgozó.
A szándékom az volt, hogy villamos szakterületen he-

lyezkedjek el, elsőre nem sikerült. A folyamatirányítási
szakterület szabályozástechnikai csoportjában lettem
műszerész. Ezen szakterület készülékeinek a „nullrevíziója”, valamint a gépházi fűtési rendszer üzembe helyezése
voltak az első időszakban a munkáim. Alapvetően az 1.
és 3. blokkok üzembe helyezésében vettem részt, a másik
két blokk azért maradt ki, mert akkor születtek a gyerekeink. Bár a kapcsolat ezen időszak alatt sem szakadt meg, a
gyereknevelés mellet készültem fel a technikusminősítő
vizsgára.
Azzal a lehetőséggel kerestek meg 1992 elején, hogy
a villamos szakterületi dokumentációtárban folytathatnám a munkámat. Mindehhez jó alapot jelentett az előző
évek üzemi tapasztalata. Örültem a lehetőségnek, és jó
választásnak tartottam, szinte napra pontosan 20 évet
töltöttem el dokumentációkezeléssel. 2012. március elején váltottam, de osztályon belül maradtam. Jelenleg a
DKO Adatgazdálkodási Csoportban dolgozom technológusként. Munkám fő pillére: adatszolgáltatás a szerződéses partnerek részére a dokumentációazonosító és az
alfanumerika témakörökben.
– Volt-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív szempontból – különösen emlékezetes esemény, történet a kezdetekből?
– Nevezetes emlékem a munkába lépésem utáni első
hónapokból származik. Mint említettem, elsők között
voltam, aki atomerőművi szakképesítéssel léptem be a
vállalathoz. Ezeket az első fecskéket olyan neves egyetemi oktatók készítették fel, mint Donkó András, aki az oktatási szakterület vezetője volt itt az a PAV-nál a későbbiekben. Ilyen volt még Virágh Elemér, aki a sugárvédelmi
szakterületen volt osztályvezető. Mindezek ellenére az
akkori szokásos menetrend szerint az alaptanfolyamra

való beiskolázás elkezdődött. Az osztálytársaim közül én
voltam az, akit elsőként küldtek el a tanfolyamra. A mostani F2 porta épülete volt oktatóteremnek kialakítva.
Néhány hónappal az érettségi után (ahol atomerőművek
tantárgyból is vizsgáztunk) egyből kiszúrtam, hogy az oktató hibásan rajzolt fel egy diagramot. A szünetben odamentem hozzá, és jeleztem, hogy a diagram hibás. Másnap már nem kellet mennem tanfolyamra, és az akkori
főnökeim az alaptanfolyamot elvégzettnek tekintették.
– A munkád mellet jut még időd a családra? Mivel töltöd a szabadidődet?
– Férjemmel, aki szintén paksi születésű (egy utcában laktunk gyerekkorunkban), 1982-ben házasodtunk
össze. Azon paksiak egyike, aki csak kívülről ismeri az
erőművet. Mezőgazdász a szakmája, és a Pusztabir Kft.
ügyvezetője immár 16 éve. Két gyermekünk született,
akik már felnőttek, és (nekem sajnos) az ország más
részein találtak munkát, otthont, barátokat. Lányom
Pécsen lakik, az egyetemen dolgozik, és ez év szeptemberében lesz az esküvője. Fiam pedig Budapesten lakik
a párjával, és a Parlamentben dolgozik hangtechnikusként. Szabadidőmben szeretek a kertben tevékenykedni,
és szívesen csatlakozom a férjem horgászprogramjaihoz
is.
– Utolsó és legkülönösebb kérdésem: mit tartasz a legfontosabb dolognak az életedben?
– Felnőttkorom kezdete óta a célom egy és ugyanaz:
egyensúlyt teremteni és megtartani a családom és a hivatásom között. Azt nem tudom megítélni, hogy mindez
mennyire sikerült, tegyék meg ezt a családtagok, barátok, kollégák és munkahelyi vezetők, akik részben vagy
egészben a környezetemben töltötték az elmúlt három
és fél évtizedet.OrbánO
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Becző Béla
– Mikor kezdted a munkát az erőműben, és milyen
területen dolgoztál?
– Az atomerőműhöz 1981 áprilisában kerültem,
a Sugárvédelmi Osztályra. A kezdeti időket tanulással és vizsgákkal töltöttük, mivel az országban ekkor
még nem voltak dozimetrikusok. Elmondhatom, hogy
az ország első hat dozimetrikusa között végeztem.
Szakmai gyakorlaton Novovoronyezsben voltunk,
ahol vizsgát is tettünk. Szerencsésnek tartom magam,
hogy láthattam az épülő erőművet, és megismertem
az összes primer köri helyiséget. A dozimetriai vezénylőben dolgoztam, majd 1983 márciusában lehetőségem volt a környezet-ellenőrző laborba kerülni.
A feladatok elvégzéséhez ismét az iskolapadba kellett
ülnöm. Elvégeztem a laboránsképzést, és mintagyűjtő
laboránsként dolgoztam. Feladataim során az „A”, „B”
és „C” típusú állomások karbantartását, javítását, valamint az összegyűjtött minták szállítását végeztem a
laborba, ahol a kollégáim elvégezték az elemzéseket.
A munkatársaimra nagy tisztelettel gondolok, akik a
magas színvonalú szakmai tudásuk mellett lelkiismerettel látták el a feladataikat. Mindezeken túl kiváló
kollektívát alkottunk, és jutott időnk a kikapcsolódásra és a felejthetetlen bulikra. Szerencsés embernek
tartom magam a szakmaválasztás tekintetében, hiszen
egy rendkívül változatos, sokrétű munkát végeztem,
sok időt töltöttem a szabadban, így gyorsan teltek a
hónapok, évek. A nyugdíjas éveimet 2005. december
31-én kezdtem meg.
– Tartod-e a kapcsolatot a régi kollégákkal?
– Miután elköltöztünk Paksról, már csak telefonon
tartjuk a kapcsolatot, névnapok alkalmával felköszöntjük egymást. A balatonfüredi rekreációs központban
szoktunk még ismerősökkel találkozni, akikkel együtt
emlékezünk vissza a régi szép időkre.
– A Pakson eltöltött évekre hogyan gondolsz vissza?

– Több mint 30 évig éltünk Pakson, jó érzéssel gondolok vissza ezekre az évekre. Gyermekeim itt nőttek
fel, itt jártak iskolába. Részesei voltunk a város fejlődésének, szépülésének. Az egész család szeretett Pakson
élni, szép, rendezett kisváros.
– Mióta éltek Balatonfűzfőn, hogyan kerültetek
oda?
– Gyermekeim már rég elköltöztek a szülői házból
a fővárosba, így Pakson már csak ketten maradtunk a
feleségemmel. A Balaton az egész család szívéhez közel állt mindig, hiszen Balatonakarattyán 25 évig volt
nyaralónk, ahol a hétvégeinket, illetve a nyári vakációkat töltöttük. A feleségem nyugdíjazása után úgy
döntöttünk, hogy nem csak tavasztól őszig szeretnénk
élvezni ezt a szép tájat. Kocsiba ültünk, és a már jól
ismert északi parton elkezdtünk házat keresni. 2012
áprilisában költöztünk Balatonfűzfőre, egy nagyon
csendes, szép családi házas övezetbe. Lányom ekkor
már egy veszprémi szállodában dolgozott, 10 év után
otthagyta a zajos fővárost. A kétgenerációs családi
háznak köszönhetően most együtt lakunk a lányommal, a vőmmel és féléves unokámmal, Zalánnal, aki az
egész család szemefénye. Fiam szintén nagyon szereti
a Balatont és a természetet, a kedvenc időtöltése a horgászás. Az idén ő is elköltözött Budapestről, a szomszéd városban, Balatonalmádiban vett egy házat, így
most az egész család közel van egymáshoz.
– Mit jelent számodra a Balaton?
– Mindent! A pihenést, a kikapcsolódást, a jó levegőt, a mesés tájat. Azt mondhatom, hogy egész évben
nyaralunk, mindannyian imádjuk ezt a miliőt. A ház
minden ablakából lehet látni a Balatont, ez a panoráma és látvány kárpótol mindenért! Amikor a nap nyugovóra tér és bearanyozza a vizet, naponta örömködünk a csodás látványnak. Mindezt a „mesés látványt”
tetézi, amikor kigyúlnak az esti fények, és a víztükörben megcsillan az ezernyi izzó fény.
– Kedvenc időtöltésed, hobbid?
– Minden reggel egy sétával kezdem a napot Lucával, a vizslánkkal. A délelőttöket kertészkedéssel, a

DÖK-napok 30 év szellemében

ház körüli tennivalókkal töltöm. A családdal kedvelt
időtöltésünk a kártyázás, ha jó időnk van, kiülünk a
kertbe, és hatalmas csatákat vívunk. Nagyon boldog
vagyok, hogy nagypapaként naponta együtt lehetek az
unokámmal, Zalánnal, és együtt játszhatunk, bohóckodhatunk. Nagyon vidám, kiegyensúlyozott kisfiú.
– Szerettek utazni, kirándulni?
– Kisebb utazások fértek csak bele az időnkbe.
A kirándulások kimeríthetetlen tárát adja a Balaton-felvidék. Most adták át Fűzfőn a parti sétányt és
kerékpárutat, ahol szívesen sétálunk a családdal és a
kutyával.
– A városodban milyen programot tudnál ajánlani
a kikapcsolódni vágyóknak?
– Számtalan látványosságot kínál a településünk.
Messze híres a Balatonfűzfői Szabadidőpark, ahol két
bobpálya, a serpa kalandpark, a paintballpálya és a
kilátó várja a kikapcsolódni vágyókat. A park különlegessége a 15 méter magas kilátó, ahonnan tiszta időben látható a Kőröshegyi völgyhíd, a magyar tenger és
az azt körülvevő partvonal festői képekben. Mindenkinek, aki kikapcsolódásra, pihenésre vágyik, ajánlom, látogasson el a településünkre, ahol szemet-lelket
gyönyörködtető élménnyel lesz gazdagabb.

Vadai Zsuzsa

Nyugdíjba vonult kollégáink
2016. június
Laczkó Lászlóné gazdasági elemző

GIG GKFO KGO

Mesterné Blatt Mária külső technológiai operátor ÜVIG ÜVFO KTO
Pollákné Kardos Ilona logisztikai minőségellenőr GIG LOGFO RAKO
Horváth János tervező mérnök

MIG MFO GMO

Herman Zoltán rendszermérnök

MIG NUFO RFO


A főzőverseny győztesei

A diáknapok célja az osztályközösségek összekovácsolása, az, hogy teret biztosítson a közös szórakozásra. Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) augusztusban ünnepli fennállásának
30 éves évfordulóját. Ennek szellemében az ESZIsek úgy gondolták, hogy egy kicsit különlegessé
teszik a napot. Ezzel a jeles eseménnyel kiemelten
foglalkozva szervezték meg az idei Diákönkormányzati Napokat (DÖK) május18. és 20. között,
amire az intézmény galántai, trencséni és krakkói
testvériskoláiból is érkeztek tanulók. Itt tartózkodásuk során egy nemzetközi futsaltornán vettek
részt, majd jártak az atomerőmű Tájékoztató és

Látogatóközpontjában, sárkányhajóztak a Dunán,
és megnézték Paks város látványosságait is.
A focimeccsekkel párhuzamosan több, diákokból álló csapat vett részt a különböző sport- és
ügyességi megmérettetéseken, játékokon. A kvízkérdésekben a 30 évvel ezelőtti eseményekkel
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a
csapatoknak. Az osztályok képviselői az iskola
udvarán gokartoztak, illetve a játékos, ügyességi
feladatokkal párhuzamosan főzőverseny is volt.
Az elkészült ételeket a diákok a program végén
közösen fogyasztották el.

Orbán Ottilia

Kissné Farsang Erika

Törzsgárdatagsági elismerések
2016. május
– 10 éves –
Nagy Zsolt

BIG RENDO
– 30 éves –

Vörös Csaba
Kákonyi István
Lukács Péter
Kamondi Ferenc


ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO KTO
ÜVIG ÜVFO IÜO
MIG MFO

Kissné Farsang Erika
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Hannoveri Ipari Vásár

Fotó: Deutsche Messe

A Hannoveri Ipari Vásárt a város Laatzen negyedében kialakított páratlan infrastruktúrájú kiállítóterületen rendezték meg április 25–28. között. Valaha rohamosan
terjedő informatika seregszemléje, a CeBIT jelentősen megnőtt mérete miatt kivált az ipari vásárból, de mára már témája miatt (digitalizálás, digitális transzformáció, IoT stb.) akár vissza is költözhetne, ugyan már nem férnének meg egymás mellett.

Most öt téma köré tömörült a vásár:
energetika, ipari automatizálás, gyártásdigitalizálás, ipari beszállítók és technológiák kutatása/fejlesztése. Díszvendég

az Amerikai Egyesült Államok volt, 250
cége állított ki. A fiatalok műszaki pályára
csábítását a Tec2You program szolgálta élményszerű technikai, technológiai példá-

kon keresztül. Mintegy 20 amerikai egyetem mutatta be hogyan kutat, mit tanít.
Rengeteg új szenzort fejlesztettek: pl.
távmérőket, gyorsulásérzékelőket. Ez által a mindennapi eszközeinkbe beköltöznek a processzorok, az informatika,
hogy segítsenek. Például az autókba már
nemcsak a fékeket vezérli processzor,
hogy ne csússzon meg az úton, hanem a
keréknyomást is ellenőrizni lehet, akár
menet közben, a többi paraméterről nem
is beszélve.
Korábban is volt már olyan felszerelés,
mely a munkafolyamatokat „diktálta” az
embernek, de most „ipari” változatát mutatták be (www.daqri.com).
Ahol csak lehet, robotokat alkalmaznak, mert azok egyre sokoldalúbbak a
munkaerő kímélése érdekében. Az érdek-

IT a nukleáris iparban
Első szakmai napját szervezte meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai, Kutatási és Oktatási Fóruma (GIKOF) Pakson „IT a nukleáris
iparban” címmel. Szakcsoportként alakultak 15 éve, szakfolyóiratuk, évi konferenciájuk messze földön is népszerű.
Az egész napos rendezvény üzemlátogatással kezdődött az atomerőműben, majd az
ESZI nagyelőadójában hallgattak meg technológiai, ügyviteli és egyéb témakörökről
szóló előadásokat.
Kulacsik András, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. osztályvezetője részletekbe menő
tájékoztatást adott az erőmű rendszereit
támogató informatikai megoldásokról. Hogyan került a szovjet HINDIKUS fölé magyar VERONA, amely ma is üzemben van,
de hibanaplóval nem tudják indokolni a
cseréjét? Folyamatosan fejlesztenek, de az
ötlettől a megvalósításig 4-5 év kell, hogy
minden szabályos legyen. Legnagyobb szabású munkájuk a Reaktorvédelmi Rendszer
továbbfejlesztése a Siemensszel együttműködésben. Mára már a korábban elszigetelt
rendszerek hálózatban működnek – gondoskodni kell a biztonságról, az adatvédelemről (adatdiódák).
Dr. Ivanyos Lajos címzetes egyetemi tanár az informatika hajnalának eseményeit
idézte, mikor már kezdetét vette a szabványosítás az illeszthetőség. Elérték, hogy a 2.
kiépítéshez már a magyarok szállították a
blokkszámítógépet. Az Erőmű-irányító Központ már 10 Mbit/s hálózaton működött.
Dr. Horváth Ákos, az Atomenergia-kutató Intézet (AEKI) igazgatója megemlítette,
hogy a Központi Fizikai Kutatóintézettől az
AEKI-ig tartó szétválás/összevonás közepette is megőrizték működőképességüket, és
kifejlesztették, leszállították Paksra a teljes
értékű szimulátort. Nagy teljesítményű grafikus kártyán végzett számításokkal támogatták az operátorok munkáját. Már beszerezték az új szimulátorpult egy elemét, hogy

teljesítményhatárait teszteljék a várható rekonstrukcióhoz.
Engel László, az MVM Informatika Zrt.
fejlesztési igazgatója felvezette, hogy bár a
szervezete csupán 10 éves múltra tekinthet
vissza, hatalmas fejlődésen ment keresztül,
és az egész MVM-nek nyújt informatikai
szolgáltatást. Megértek több székhelyváltást, migrációt, verzióváltást – lépést tartva
az informatika gyorsuló fejlődésével.
Dr. Kosztyán Zsolt, a Pannon Egyetem tanszékvezetője bemutatta, hogy a hálózatok
átszövik mindennapi életünket. Strukturáltak
vagy skálafüggetlenek – jó analógiával, egyszerű algoritmusokkal számítható karbantartási rendszerek is modellezhetők velük.
Adamcsik János, a Dunaújvárosi Egyetem
tanársegédje a tudásmegszerzés lehetséges módszereivel foglalkozik. A Z nemzedék
már interneten él, ismereteit is onnan szerzi, de ezek sajnos sokszor hiányosak. Olyan
tananyagot kell biztosítani, mely felméri az
egyén tudásszintjét és azt figyelembe veszi
a tananyag-adagolásban.
Dicse Jenő, a Skilldict Kft. üzletfejlesztési
igazgatója szintén a tanítás/tanulás problematikájával foglalkozott. Nem csupán szabályzat-ismeretet, hanem valós élethelyzetben a szabályok helyes alkalmazását tanítják
meg.
Dr. Bodó Árpád Zsolt, a Sprint Consulting
alapítója kijelentette, hogy a nagyvállalatok
működésük során mára már eltávolodtak a
józan ész diktálta folyamatoktól. Cégük ezt
csempészi vissza bevezetésprojektjeiken keresztül, amelyek a hagyományos projektmenedzsmentet egy úgynevezett agilis működésre és gondolkodásmódra transzformálják.
gyulai

lődők robotakadémián ismerkedhettek
funkcionalitásukkal.
A vásár rendezői nagyon sok gondot
fordítottak az ismeretterjesztésre. Naponta százoldalas kiadványban tájékoztatták
a látogatókat az aktuális rendezvényekről
(konferenciák, fórumok).
Sajnos a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) fogadásra
nem jutottam be, hogy jót is halljak erről a
hírhedt szerződéstervezetről. Bejutottam
viszont az automotive IT-konferenciára,
ahol a 4. ipari forradalom kapcsán a kereskedelem és gyártás átfutási idejét csökkentő megoldásokat mutatták be. Például
a Porsche a vevőknek 1 000 000 lehetséges
változatot kínál. Egyre többen jelentik
be, hogy megfelelő kiépítésben járművük
„önjáró”.gyulai

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Schvarcz József (1928–2016)

2016. március 7-én, 88 éves korában elhunyt Schvarcz József,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1928. szeptember
18-án született Pakson. 1983. május 26-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1988. szeptember 19-én történő
nyugdíjazásáig a műszaki vezérigazgató-helyettes területén
kertészként dolgozott.
Temetése 2016. április 16-án, Pakson volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Borsi János (1949–2016)

2016. május 8-án, életének 67. évében elhunyt Borsi János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1949. december
7-én született Pakson. 1980. szeptember 16-án vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2003. november 1-jén történő
korengedményes nyugdíjazásáig az Armatúra és Csővezeték
Karbantartó Osztályon dolgozott technológus munkakörben.
Temetése 2016. május 17-én, Pakson, a Kálvária temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Hlavati József (1941–2016)

2016. május 10-én, 74 éves korában elhunyt Hlavati József, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1941. október 8-án
született Szimőn. 1978. szeptember 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1999. december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig az Általános Műszaki Igazgatóságon dolgozott igazgató munkakörben.

Tóth János (1953–2016)

2016. május 14-én, életének 63. évében elhunyt Tóth János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1953. szeptember
5-én született Szekszárdon. 1986. március 19-én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006. december 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig a Biztonsági Rendszer Osztályon műszerészként dolgozott.
Temetése 2016. május 25-én, a faddi katolikus temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.


Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
Kissné Farsang Erika
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Babahírek
Mi ikrek vagyunk. Hanol Milán és Hanol Maja a nevünk.
2016. március 12-én, Budapesten a 35. héten jöttünk a világra, kicsit hamarabb, mint tervezve volt. Első babák vagyunk a családban. Mindketten jó kisbabák vagyunk, sokat alszunk, és az evéssel sincs gondunk. Eleinte anyatejet
kaptunk, de sajnos a forrás elapadt, így jelenleg tápszerre
kényszerülünk. Az én nevem Milán, és első szülöttként 2370
grammal és 48 centiméterrel jöttem a világra. Nagyon szeretem a hasamat, ezért kissé mohón eszem, és hangosan
követelem a jussomat. Hajlamos vagyok időnként túlenni
magamat, amitől aztán rosszul vagyok, és nehezen alszom
el. Engem Majának hívnak, és bátyus után 5 perccel születtem 1760 grammal és 46 centiméterrel. Én nyugodtabb
baba vagyok, szépen eszek, csak az étel megfelelő hőfokára vagyok nagyon kényes. Anyának és apának sok szabadidőt egyelőre nem hagyunk, de szerencsére azért van sok

segítség a nagymamák részéről. Apukánk, Hanol Ferenc,
a Fejlesztési és Elemzési Osztályon dolgozik elemző mérnökként. Anyukánk, Hanol Beatrix, az MVM Kontó Zrt.-nél
bér- és társadalombiztosítási munkatársként dolgozott születésünkig.
A nevem Pach Márk. 2016. április 18-án születtem Szekszárdon. Első gyermekként, 3360 grammal és 54 centiméterrel érkeztem a családba. Napközben, amikor nem alszom,
nagyon szeretek nézelődni. Ha viszont nem tetszik valami,
akkor anya vagy apa hasán nyugszom meg legkönnyebben.
Szeretek a babakocsiban szundikálni séta alatt. Este lefekvés előtt alig várom a fürdést. Anyukám, Pach-Nyirati Éva,
a Kontrolling Osztályon gazdasági elemzőként dolgozik,
de most velem van itthon. Apukám, Pach Dávid, a Digitális
Rendszerek Osztályon rendszerfelelősként dolgozik.

Rák Szófiának hívnak, és Szekszárdon születtem 2016.
április 4-én, 19 óra 10 perckor. Születéskori súlyom 3600
gramm, hosszúságom pedig 55 centiméter volt. Második
gyermekként érkeztem a családba, testvérem, Izabella, 21
hónapos. Apa előző házasságából pedig van egy hétéves
fiútestvérem, Levente. Nagyon jó kisbaba vagyok, szüleim szerint már-már túl jó, elkényeztetem őket. Nagyokat eszek, és érdeklődéssel, nagy szemekkel figyelem a
világ történéseit. A szokásos, babákra jellemző hasfájással
okozok néha álmatlan éjszakát, de ilyenkor sokat segít, ha
ölbe vesznek, vagy masszírozzák a pocakomat. Apa, Rák
Sándor, a Beszerzési Osztályon közbeszerzési szakértőként dolgozik. Anya, Nagy Eszter, nővérem születése óta
itthon van.


Kissné Farsang Erika

Újra itt a nyár, a várva várt szabadságok ideje. Mindenki a saját egyéniségének legjobban megfelelő megoldást
keresi. Van, aki utazni szeret, van, aki
inkább egy helyben szeretne lenni, van,
aki a csendesebb megoldásokat kedveli, de sokan vannak, s főleg a fiatalabb
korosztály, akik bevetik magukat a pörgősebb, aktívabb programokba, s valamelyik nagyobb többnapos fesztiválra
vesznek jegyet. A zenei fesztiválok jó
alkalmat adnak a fiatalok számára a kikapcsolódásra, a zene élvezetére, a szórakozásra és az együttlétre. Azonban,
hogy a közösségben és barátokkal eltöltött idő kellemes emlék maradjon, nem
árt szem előtt tartani néhány megszívlelendő gondolatot. Igaz, én soha nem
voltam ilyen rendezvényen, de mint
aggódó édesanya többet is túléltem. Így
aztán fiaimtól kértem segítséget és néhány megszívlelendő tanácsot.
Ma már a nagyobb fesztiváloknak,
mint pl. a Sziget vagy a VOLT, saját házirendjük van, és ezekkel nem árt már
jó előre tisztában lenni. Ezek meghatározzák a belépőjegyek használatát, a
bevihető tárgyakat, eszközöket, élelmiszereket és háziállatokat, és nem utolsó sorban a magatartási szabályokat.
Érdemes előre tájékozódni a bevihető
eszközökről és élelmiszerekről, hogy
elkerülhetőek legyenek a kellemetlen
szituációk, mert a biztonsági szolgálat
emberei szúrópróbaszerűen ellenőrzik
a csomagokat, és a tiltó listán szereplő

tárgyakat elkobozzák vagy megtagadják
a belépést a fesztivál területére.
Sátorozni jó, és a nomád életmódnak is megvan a maga romantikája,
azért nem árt jó előre felkészülni erre.
Mindig ismerkedjünk össze az alkalmi
szomszédjainkkal! Több szem többet lát
alapon nagyobb biztonságban tudhatjuk a koncertek és a szórakozás idejére a
sátrunkban hagyott dolgainkat.
A legfontosabb szabályok egy fesztiválon, hogy próbáljunk meg minimum
ketten-hárman együtt maradni, de legalább teljesen feltöltött mobiltelefonnal
kezdeni az esti bulizást. Ezeken a rendezvényeken a dehidratáció és a meleg
a legnagyobb ellenség, ne feledkezzünk
meg róla, hogy az alkohol vizet von el
a szervezetből, amely egy idő után már
nem képes hűteni magát, aminek kön�nyen ájulás lehet a vége. Mindig ügyeljünk rá, hogy alkoholmentes folyadékot
is fogyasszunk!
Külön felhívnám a figyelmet a balesetek és sérülések elkerülésére. A sötétben, különösen alkoholfogyasztás
után a tömegben az egyenetlen és sok
esetben nedves talajon könnyű megcsúszni és elesni. Ezért egy kényelmes
és biztonságos cipő sokkal célszerűbb,
mint egy kitaposott papucs vagy akár
egy tűsarkú lábbeli. Az értékeinkre különösen érdemes figyelni, bár a Pay
Pass-os rendszer bevezetése óta már
kevesebb a lopásos esetek száma, mint
előtte. Nagy veszélyforrás lehet, ha az

Fotó: Internet

Fesztiválok – az éremnek is két oldala van…

egész hétre szánt pénzünket magunknál hordjuk, vagy egyből feltöltjük a
fesztiválkártyára, mert ha ellopják vagy
eltűnik, könnyen kínos szituációban találhatjuk magunkat.
Koncertek és a bulik közben mindenki figyelje a társait, mert a nagy tömegben könnyen megsérülhet bárki, vagy
csak simán elájulhat, ilyen esetben mindenképpen jelezzük valahogy a biztonsági szolgálat embereinek, akik az ilyen
helyzetekben a lehető leggyorsabban
kiemelik a sérült vagy ájult személyt a
tömegből, és elkísérik az elsősegélyhelyre. Ha a csapatból eltűnik valaki,
jó esetben csak kellemesebb társaságra
talált, rosszabb esetben valami baj érte.
Ha valakit ellátásban részesítenek, arról
tájékoztatást kaphatunk az információs
pontokon. A nagyobb fesztiválok területén minden esetben található külön
elsősegély- és rendőrségi bázis, érde-

mes itt is érdeklődni az eltűnt barátunk
után.
Ne feledkezzünk meg a környezet,
a természeti értékek megóvásáról se!
Hangsúlyosan kérik a látogatóktól, hogy
a szemétgyűjtőket használják a szemét
elhelyezésére. Igen gyakran okoznak sérüléseket a törött üvegek, a konzervesvagy sörösdobozok, vagy ezek felbontásához használt eszközök, kések.
Mindezekkel senkinek sem szerettem volna kedvét szegni, hiszen a 69-es
legendás woodstocki fesztivál óta hatalmas sikere van ezeknek a rendezvényeknek, amelyek életre szóló élményt
jelentenek minden résztvevőnek. Természetesen itt is elvárás már a mai
kor követelményeinek való megfelelés,
hogy a világ különböző szegleteiből érkező fiatalok könnyen eligazodjanak a
színes zenei és kiegészítő programok
sűrűjében.
Kovácsné Andi

