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Köszöntő
A címlapra pillantva minden bizonnyal
az Atomerőmű újság valamennyi olvasójának feltűnik a változás: az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. korábbi logóját és annak
színvilágát felváltotta a vállalatcsoport
májusi arculatváltásakor kötelezően bevezetett új megjelenés. Anyavállalatunk
és tagvállalatai – együttesen: az MVM
Csoport – új stratégiát készít 2016-ban,
amelynek részeként új arculat szimbolizálja az új irányokat.
Az Atomerőmű újság a maga módján
a megújulásnak ugyanezt az útját járja
már egy ideje, bár ez az olvasók számára
mind ez idáig kevéssé volt látható. Régóta eltervezett hosszú távú célunk, hogy
korszerű, izgalmas, olvasmányos, s nem
utolsó sorban természettudományos ismeretterjesztő magazinná váljon ez a
kiadvány, amely kifejezi az atomerőmű és
közvetlen környezetének szoros kapcsolatát is. A központi arculatváltással véletlenszerűen egybeeső „önváltozásunk” érinti a
külső megjelenést: január óta új, a fotókat
szebben kiemelő, a szövegek olvasását
könnyebbé tevő papírra nyomjuk a lapot,
most pedig változtatunk a színvilágon is
annak érdekében, hogy a lap külseje továbbra is kifejezze szoros kapcsolatát az
erőművel.
A küllembéli, formai változásoknál
azonban sokkal fontosabb, értékesebb,
hogy év végéig az Atomerőmű újság tartalma is fokozatosan megújul. Továbbra
is elsősorban önmagunkról és közös dolgainkról szeretnénk majd szólni, de a korábbiakhoz képest mélyebb rálátást adva,
az összefüggéseket kiemelve, az információkat nagyobb, átfogóbb megközelí-

Emberléptékű város
Azt, hogy Paks mennyire családbarát város, mennyire ember- és gyermekléptékű, számtalan szolgáltatással, kiváló közbiztonsággal, csak az
láthatja igazán, aki élt máshol, személytelen, óriási nagyvárosban, vagy
mindennapi gondokkal küzdő, az alapinfrastruktúrát fenntartani alig
képes kistelepülésen is. Számos kötelező feladata – pl. az iskolák üzemeltetése, az óvodák, bölcsőde fenntartása mellett – a paksi önkormányzat
önként vállalt feladatok ellátásával dolgozik azon, hogy élhető, vonzó legyen a város az itt lakók és az ide költözők számára egyaránt. Ezekről az
önként vállalt feladatokról Szabó Péter alpolgármesterrel beszélgettünk.

tésben bemutatva. A témák feldolgozása
során kiemelt fontosságúnak tartjuk az olvasmányosságot, a minőségi informálást,
és nem titkoltan a természettudományos
ismeretek közérthető módon való átadását. A példaként tekintett ismeretterjesztő
magazinokhoz hasonlóan mostantól mi is
körbejárunk majd egy-egy fő témát, gondolatot – mostani lapszámunk már ezen
szellemiség jegyében készült.
Első alkalommal – anyák napja és a
gyermeknap hónapjában – a legalapvetőbb kapcsolódási pontot helyeztük a
középpontba, azt, ahol a környékbeli települések és az atomerőmű leginkább ös�szeérnek: a családot. Triviális és közismert,
hogy az atomerőmű családbarát vállalat,
de talán kevesen tudják, hogy ez pontosan mit jelent, milyen célok, intézkedések,
elvárások vannak ez mögött. Az erőműből
kitekintve szeretnénk azt is megmutatni
egy kicsit, hogy mitől családbarát lakóhely
Paks, miért jó itt élni, családot alapítani,
gyermeket nevelni.
„Röviden: optimista vagyok. Hiszem,
hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhattam, akkor
meg vagyok elégedve” – írta egykor dr.
Kármán Tódor. Kérem Önöket, az Atomerőmű újság olvasóit, hogy az elkövetkezendő hónapokban tartsanak velünk a
változás, a megújulás útján!

Dr. Kovács Antal

– Milyen családbarát rendszereket, intézményeket működtet az önkormányzat?
– A családbarát alatt természetesen nemcsak a gyerekes családok
életének a segítését értjük, hanem
minden olyan intézkedést, intézményt, amely gyermekkorttól időskorig támogatja a családokat. Talán a
szociális intézkedésekkel kezdeném.
A bentlakásos idősek otthona például egy nem kötelező önkormányzati feladat, ennek ellenére magas
színvonalon működő idősek otthona
van Pakson, ami egy család számára

óriási segítség, hogy ha szükség van
rá, akkor így tudnak gondoskodni
a hozzátartozókról. Ugyanígy nem
kötelező, de működő szolgáltatás a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ez azt jelenti, hogy az idős ember, rászoruló, egyedülálló kap egy
gombot, egy kis szerkezetet, amit ha
megnyom, 15 percen belül ott van a
házi segítségnyújtás. Ha rosszul van,
elesik, azonnal érkezik a segítség.
Vagy a fogyatékkal élőknek is nyújt
például információs támogatást az
önkormányzat.

Folytatás a 7. oldalon

Miniszteri elismerés
az atomerőmű tipográfusának

Rég elmúltak már azok az idők, amikor a munka és a magánélet kettősségéből a vállalatok csak a munkára vonatkozó részt tekintették saját kompetenciájuknak. Számos
kutatás igazolja, hogy ha ez a két tényező egyensúlyban van, és a munkaadó a rendelkezésére álló lehetőségek révén segíti a munkavállalót a kettő harmonikus kialakításában, akkor a társaság számos területen sikeresebb lesz. A Paksi Atomerőmű az elmúlt
néhány évben szinte az összes itthon elérhető családbarát díjat bezsebelte, nem véletlenül: a munkavállalók jóllétén, kiegyensúlyozott életén a cég esetében nem csupán a
termelékenység múlik, hanem valami sokkal fontosabb is.
A szakemberek az atomerőműnél a munka és a magánélet egyensúlyát a nukleáris biztonság egyik összetevőjének tartják. – Azt szokták mondani, hogy trendi
manapság családbarátnak lenni. Hát ha
így van, akkor a Paksi Atomerőmű 1976
óta, 40 éve trendi – mondja Bíróné Nyers
Tünde, az erőmű személyzetfejlesztési
csoportjának humánpolitikai munkatársa. – A társaságnak megalakulásától
kezdődően mindig fontos volt, hogy a

munkavállalóknak e téren a lehető legtöbbet nyújtsa. A Paksi Atomerőmű nem
a trendiségért családbarát, hanem mert
tudja, hogy az elégedett és elkötelezett
munkavállaló jobban teljesít, és mert
csak így látja biztosítottnak az évről évre
nagyon magas szinten elvárt biztonsági
és teljesítményi mutatók teljesülését.


Folytatás a 2. oldalon

Fotó: FVM

Családbarát atomerőmű

A föld napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott kitüntetési
ünnepségen Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár átadták az idei PRO NATURA díjakat, emlékplaketteket és Miniszteri Elismerő Okleveleket.
Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Vincze Bálint, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. tipográfusa a természet szépségeit különleges szemlélettel és speciális technikával, egyedülálló módon bemutató természetfotóiért,
amelyekkel a természet csodáira, értékeinek megőrzésére hívja fel a kiállítások látogatóinak figyelmét, könyveinek olvasóit.
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Atomerőmű és család
Családbarát atomerőmű

Fotók: Somogyi László

Folytatás az 1. oldalról.
– Ahhoz, hogy tényleg biztonságtudatosan dolgozzanak a munkavállalóink,
az kell, hogy hátul az agyukban, a gondolataikban az legyen, hogy az otthoni
dolgok, a család, a gyermekek gondozása mind rendben vannak – teszi hozzá
Koczka Jánosné, a csoport vezetője.
A családbarát intézkedések megléte
természetesen nem pusztán az adott vállalat jóindulatán, vagy ha úgy tetszik,
racionális hozzáállásán múlik, hanem
részben törvényileg is szabályozott – legyen szó esélyegyenlőségről, munkaügyi
szabályokról például. Ezeket elnézve
azt hihetnénk, hogy családbarát címszó
alatt ugyan, de pusztán külső kényszernek megfelelve választják ezt az utat a cégek, de ez egyáltalán nincs így. Az MTA
Szociológiai Intézete egy 2012-es felmérés során arra a következtetésre jutott,
hogy a külső megfelelés már messze nem
a legfontosabb szempont a családbarát
intézményi politika, az esélyegyenlőség
biztosításának indítékai között. „Fogalmazhatunk úgy is, hogy a külső szabályozó tényezők helyett előtérbe kerültek
a szervezet belső jellemzői és erőforrásai: etikai és értékbeli szempontok a vállalati kultúrában, valamint a munkaerő
lojalitásához és elégedettségéhez vezető
eszközök jobb kiaknázása” – írják.

Mit jelent valójában a családbarát
munkahely? A hazai családbarát díj
egyik letéteményese, a „Három Királyfi,
Három Királylány” mozgalom az elmúlt
években olyan szempontok figyelembevételével értékelte a beérkezett pályázatokat, mint a rugalmas/atipikus munkaszervezés lehetőségei, szabadságolási
szabályok, esélyegyenlőségi szempontok
(azonos munkáért azonos bér), képzések, tréningek elérhetősége, férfi munkavállalók szülői szerepének erősítése,
gyermekek napközbeni felügyeletének
segítése, idős/beteg hozzátartozók és
már nyugdíjas korábbi munkavállalók
támogatása, vagy az esélyegyenlőség,
családbarát politika jelenléte a szervezeti dokumentumokban, a vállalati kultúrában.
Az tisztán látszik, hogy a fenti pontok révén arra voltak kíváncsiak, hogy
képes-e, hajlandó-e a vállalati struktúra és kultúra alkalmazkodni a dolgozók
magánéletbeli különbségeihez és helyzeteihez, a kisgyermek mellől munkába

visszatérő, esetleg éveket kihagyó anyukához, a gyereknevelésben részt venni
kívánó apukához, a beteg hozzátartozót
ápoló munkavállalóhoz vagy a nyugdíjashoz. A szoros mezőnyben (a legutóbbi, 2015-ös pályázaton 500 cég indult)
jellemzően azok a vállalatok arathattak
babérokat, amelyek valamennyi kategóriában tudtak pozitív válaszokkal szolgálni.
A Paksi Atomerőmű tavaly is és a korábbi években többször is képes volt erre.
A rugalmas, atipikus munkavégzési formák, mint a részmunkaidő, a távmunka,
a 36 órás munkarend számos munkavállaló számára elérhető. A szabadságkiadás és a bérezés belső szabályai nem
csupán a vonatkozó törvényeknek felelnek meg természetesen, de igyekeznek
extra segítséget nyújtani azoknak, akiknek szüksége lehet rá: az apasági szabadság ösztönzésével, vagy a gyermeket
nevelő női munkavállalók „anyanapja”
révén, illetve képzések, tréningek segítik
az újonnan belépőket és a munkába vis�szatérőket és így tovább.
A családbarát intézkedések egy jelentős hányada a munkáltató által kínált cafeteriarendszer része, azaz valamennyi
dolgozó szabadon dönthet arról, hogy
ezeket milyen megosztásban veszi igénybe. A vállalat azonban ezen túlmenően
is szervez szolgáltatásokat: az egyik ilyen
az Egészségközpontban idén hatodik alkalommal meghirdetett Egészségkuckó
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Tájékoztató
gyermeket vállaló/nevelő
szülők részére

tábor, amely a nyári szünetben nyújt segítséget az iskoláskorú gyermekek napközbeni elhelyezésére. – Ez évben három
turnust hirdettünk meg, és már most
vannak jelentkezők, sok a „visszatérő”
gyerek, akik részt vettek már korábban
is a programokon – meséli Bíróné Nyers
Tünde. – A program általában az egészség témája köré csoportosul, ebben benne foglaltatnak mozgásos és kézművestevékenységek, és minden héten van egy
egész napos kirándulás, idén Balatonfüred és Veszprém lesz az úti cél az első héten, Patcán, a Katica-tanya a másodikon,
a budapesti Minipolisz és a Normafa a
harmadikon.”
A személyzetfejlesztési csoport feladatai alapvetően a személyzetfejlesztési politikához kapcsolódnak, de van
egy másik, igen hálás tevékenységük is:
összeállítják, koordinálják az ehhez a területhez kapcsolódó díjjal vagy olykor
pénzjutalommal járó pályázatokat. – A
2014-es családbarát-pályázaton nagy
elismerés volt, hogy az értékelésben kiemelték, hogy a nagyvállalati léthez
képest milyen érzelemgazdag pályázat
született, és külön hangsúlyozták, hogy
meglepő, mennyire sok civil szervezettel
van az erőműnek kapcsolata. Különdíjjal jutalmazták társaságunkat a Humán
Alapítványon keresztül a lombikbébi-programban részt vevő munkavállalóknak nyújtott támogatásért – mondja
Tünde.
– A családbarát díj csak az egyik kapcsolódó elismerése a cégünknek – hangsúlyozta Koczka Jánosné csoportvezető. – Nyertünk már „Kerékpárosbarát
Munkahely” címet, és rendszeresen jelölnek minket a kolléganők a JÓL-LÉT
Alapítvány „Munkám visszavár” pályázatán.
Adódhat a kérdés, hogy miért jó a
vállalatnak, ha családbarát? A Stanford, a Müncheni Egyetem és a London
School of Economics három kutatója néhány éve alaposan górcső alá vette ezt a
kérdést, mégpedig a pénzügyi előnyökre
fókuszálva. Első körben – sok más kutatáshoz hasonlóan – azt találták, hogy
a családbarát intézkedéseket alkalmazó
cégek pénzügyileg jobban teljesítenek,
mint azok, amelyek ezzel nem foglalkoznak. Ezt követően azonban bővítették a
kutatás körét, és megvizsgálták, hogy

hogyan viszonyul mindez a családbarát
intézkedésekre fordított költségekhez.
Az eredmény őket is meglepte: arra jutottak, hogy az intézkedések nullszaldósak, magyarán pénzügyi szempontból
– bár a vállalat valóban jobban teljesített
– a teljesítménynövekedés nagyjából a
költségeket fedezte. Jobban belegondolva ez annyira nem is rossz eredmény,
hiszen azt mutatja, hogy a családbarát
intézkedések gyakorlatilag „ingyenesek”
– és ki ne akarna ráfordítás nélkül pénzben nem mérhető előnyöket, a boldogabb alkalmazottakat maga körül látni?
Itt és most, a Paksi Atomerőmű esetében
pedig tegyük hozzá a kiindulópontunkat
is: a munka és magánélet egyensúlyát
megtaláló munkavállaló egyben a nukleáris biztonság letéteményese is.

Torma Dóra

A Paksi Atomerőmű
családbarát díjai:
2007: „Move Europe” Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyen
Legjobb női munkahely
2009: Szívbarát munkahely
2011: Legegészségesebb munkahely
2012: Családbarát munkahely
2014: Családbarát vállalat
Kerékpárosbarát munkahely
2015: Családbarát munkahely

Szülőtanoda
A családbarát-programsorozat részeként Szatmári Szilvia szakpszichológus
„Kis gyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy
gond” címmel hirdetett meg beszélgetést az erőmű munkatársai részére az
ESZI-be. – Az egészből az a tanulság
számomra, hogy nagy igény van erre. –
összegzi tapasztalatait a szakpszichológus. – A gyereknevelés kapcsán én azzal
kezdtem, hogy semmire nincs egységes
recept, minden ember, minden gyerek
más és más. Amit én az ilyen alkalmak
nagyon pozitív hozadékának érzek, hogy
amikor együtt vannak emberek, van
olyan, hogy valakinek volt valami problémája, azt megoldotta, és ezt a megoldást
itt beteszi a közösbe. Az önsegítő csoportok működnek hasonló koncepcióval.
A szakpszichológus úgy látja, a serdülőkorral kapcsolatban főként a tanulási gondok foglalkoztatják a szülőket, az,
hogy hogyan viszonyuljanak az internethez, mivel korlátozzák, mivel motiválják
a gyerekeket.
A Szülőtanoda májusban a nagyszülők részvételéről a család életében, illetve
az idős, beteg hozzátartozók ápolásával
kapcsolatos témakörrel folytatódik.
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Vilimi Andrással és feleségével, Rigó
Izabellával beszélgettem. Amikor
megérkeztem, meglepő csönd fogadott, de aztán kiderült, hogy a két nagyobb gyerkőc van csak otthon, a lassan kilencéves Sári és a hétéves Barna.
– Hogyan alakult, hogy négy gyermeketek született, mindig így terveztétek? Miért jó ilyen nagycsaládban élni?
András: – 2008 óta dolgozom az
erőműben, 2010-ben költöztünk Paksra. A második gyerek születése után
nem terveztünk többet, el is adtunk
minden, a kisgyerekekhez kötődő dolgot. De aztán egy rokon kisbabát ölelgetve összenéztünk, és tudtuk, hogy
újra bele kell vágnunk. És ha már lúd,
legyen kövér… Valahogy mindig nagycsaládot szerettem volna. Sokan kérdezik: igen, előre megfontolt szándékkal született mindegyik gyermekünk.
A mindennapokban sokat jelent, hogy
rugalmas munkaidőben dolgozom. Ha
éppen arról van szó, haza tudok ugrani, vagy elintézni valamit a városban.
A 36 órás munkarend is rendkívüli segítség nekünk.
Barna jelenik meg egy légycsapóval
és az áldozattal: Apa, milyen az olyan
légy, amelyiknek sárga a potroha?
András kis kitérővel folytatja: – Nagyon szeretem ezt a nyüzsgést, ami
persze borzasztó fárasztó is tud lenni, mindig történik valami, alapvetően bábeli zűrzavar van. Sári próbál
irányítani, ez ellen Barna megpróbál
lázadni, Soma ellenáll, Roziról pedig
minden lepattan.
Közben megérkezik Iza is a két kicsivel, a négyéves Somával és a hároméves Rozival. Mindjárt felerősödik az
alapzaj.
Iza: – Nagyon érdekes, hogy men�nyire különbözőek tudnak lenni a gyerekek. Ugyanazt a génállományt kapják,
ugyanabban a környezetben nevelkednek, és mégis egész mások lesznek, jó
játék figyelni ezt.

Fotó: Bodajki Ákos

Pillanatkép egy négygyermekes nagycsalád mindennapjaiból

– Mi az, amit nem lehet ekkora családdal megvalósítani? Esetleg le kell
mondani róla?
Iza: – Már egyre szabadabbak vagyunk, mindent meg tudunk oldani.
Persze amikor a nagyobbak kitalálják, hogy menjünk tengerpartra nyaralni repülővel, ezt értelemszerűen
nem tudjuk megtenni. És nem járunk,
mondjuk síelni. De azért elég sok család tud ezek nélkül élni…
András: – Nekem még hobbim is
van. Hetente 2-szer, 3-szor eljárok sportolni.
Iza: – Az egész csak szervezés kérdése. Ha arról volt szó, hogy fizikailag
meg kellett egy kicsit erősödnünk, akkor felváltva mentünk az edzőterembe. Beraktuk a gyerekeket az autóba,
és az edzőteremnél cseréltünk. De
komolyan gondolom, hogy amire szánunk időt, arra találunk is. Persze a
felesleges időrabló dolgokat leraktuk:
nem játszunk a telefonunkon, és alig
nézünk TV-t. De ez talán független a
létszámtól.
András: – Eddig az bizonyosodott be,
hogy a hotelszobás környezet nem nekünk való. Volt már olyan, hogy néhány
nap után haza kellett jönnünk. Viszont

Domboriban üdültünk még korábban
csak négyen, idén már meg fogunk tölteni egy faházat, és erre nagyon készülünk. Ezek az erőműves üdülési lehetőségek nekünk most nagyon jól jönnek.
– Hogyan telik egy átlagos napotok?
Iza: – András korán elmegy dolgozni. Itthon reggelizünk, elkészülünk,
majd elindulunk az autóval. Szerencsére csak kétfelé kell mennünk, mert
a három kisebbet egy helyre kell vinni
Dunakömlődre, a Waldorfba. Más-

Gyermekek
és Családok Napja
2016. május 28.

Paks város, a Csengey Dénes Kulturális Központ
és az MVM Paksi Atomeromu Zrt. közös szervezésében

Csengey Dénes Kulturális Központ környéke
Garagulya Gólyalábas

Komédiás Kompánia

Közös gyereknap Pakson
Első alkalommal szervez közösen Gyermekek és Családok Napját Paks városa és az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A rendezvényen számos játék, szórakoztató és élményprogram várja az érdeklődőket május 28-án, szombaton. Az esemény egyik helyszíne
a Csengey Dénes Kulturális Központ, ahol főként a kulturális, hagyományőrző programok lesznek megtalálhatóak, másik pedig az ASE Sporttelep, ahol a sportosabb,
aktívabb elemek kapnak helyet. A két helyszín között kisvonatok biztosítják a közlekedést, amelyek szerves részei a közös eseménynek.
A gyereknapot világszerte ünnepnapként tartják számon, hivatalosan május utolsó vasárnapján tartják. Törökországból ered, Magyarországon 1931-től eleinte gyerekhétként, majd 1950-től a ma megszokott formájában ünneplik. Célja, hogy rávilágítson arra, a kicsik megértése, jólléte kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a boldog,
gondtalan gyermekkor mindenkinek jár.

Sipos-Szabó Csilla,
TLK

fél-két évvel ezelőtt volt egy időszak,
hogy a nagyobbak különórára jártak
délután. Úgy láttuk, hogy mindig kiragadtuk az aktuális helyzetükből őket,
és emiatt zaklatottak voltak. Megszüntettünk hát minden délutáni programot. Azóta a délutánokat itthon,
nyugalomban töltjük, a nagy kerttel
nyáron olyan itt, mintha folyamatosan
nyaralnánk.
András: – Én is igyekszem négy óra
körül hazaérni, és utána együtt van a
család.
Iza: – Manapság a legtöbb gyereknek nincsen ideje a nyugalmas gyereklétre. Nem ismerik, hogy milyen dolog
unatkozni, folyamatos pörgésben élnek. Egy gyereknek pedig rendkívül
fontos lenne, hogy jókat tudjon bambulni, hogy megszülethessenek az önálló ötletei, gondolatai. De ez már egy
másik cikk témája lehetne.
Közben az alapzaj fokozódik, Rozi
és Barna összevesznek. Iza és András
nevetve mondják, hogy sokszor úgy
érzik, bírónak szegődtek. Most is igazságot kell tenni, megnyugtatni Rozit,
így én is elköszönök.

Susán Janka

népi játszótér, ugrálóvárak,

gokart- és versenyautó-pálya

kutyaterápiás bemutató, lufihajtogatás,

gyermekek utcája, HABPARTY
TINI TÜSIK ÉS A PAKSI BROADWAY
STÚDIÓ könnyuzenei musora
Pro Artis Mini Fúvószenekar,

Tuzvirág Táncegyüttes

Dodgem, felfújható mászófal, óriáscsúszdás
légvár, krokodil ugrálóvár és akadálypálya

Világítótornyos ugrálóvár, rodeóbika
szivárványos akadálypálya és csúszda

3D-karika urhajóskiképzo, mászófal
Eurobungee trambulin, csillámtetoválás
élocsocsó-pálya, csocsóasztal,

8 állomásos kalandpark

NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ
címu mesejáték-József Attila Színház

Kaláka Együttes

gyermekkoncertje
ASE Sporttelep
ÉS SOK-SOK MÁS

GYERMEKPROGRAM
BMX-park felfújható
versenypályával
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Múzeum
Családbarát program

Nosztalgiavonattal a múzeumba

Az Atomenergetikai Múzeum deklaráltan
családbarát: nem csupán 0-99 éves korig várja a látogatókat, de arra is hangsúlyt helyez,
hogy családi programok révén közös élményeket is nyújtson. Az egyik ilyen program,
a „Múzeumtól múzeumig” keretében tavaly
paksi családok vonatozhattak a városból az
atomerőműbe, most pedig újra látogatókkal
teli vonat érkezik az Atomenergetikai Múzeumhoz május második hétvégéjén, ezúttal
Budapestről.
A MÁV Nosztalgia Kft. szerelvénye gördül be az Atomenergetikai Múzeum melletti
vágányokra 2016. május 14-én. A vonat élén
az idén 60 éves ABB motorvonat közlekedik,
mely két másodosztályú személykocsit továbbít Paksra. Az országosan meghirdetett programra pillanatok alatt fogytak el a menetje-

gyek. A 125 fő vonatozó között sok gyermek,
a fotózás, a vasút, a technika és ipartörténet
iránt érdeklődő magyar és külföldi állampolgár is utazik. A Nyugati pályaudvarról induló szerelvény több fotózási helyszínen megáll
útja során, több mint 10 nyílt vonali fotómegállásra lesz lehetőség a Pusztaszabolcs–Mezőfalva–Paks-vasútvonal legszebb fotóhelyein,
mindig az ideális napállás figyelembevételével. Az Atomenergetikai Múzeumhoz érkezve
tárlatvezetésen vesznek részt az utasok.
A múzeum a MÁV Nosztalgia Kft.-vel –
amelynek fő tevékenysége a vasúti nosztalgiautazások szervezése 100 különböző típusú,
muzeális értékű, felújított vonattal – a nagy
érdeklődésre való tekintettel a későbbiekben
is tervez együttműködést.

Enyedi Bernadett

Tudással tölt fel –
új fizikaprogram a múzeumban
Új fizikaprogrammal várta a középiskolásokat
a múzeum idén tavasztól. Az általános iskolák számára szervezett rendhagyó fizikaórák
tapasztalatait felhasználva a 11. évfolyamos
diákoknak Krizsán Árpád fizikatanár tartott
foglalkozást. Az atomerőmű környezetében
található középiskolák számára elérhető
program az elektromosságtan témakörét
dolgozta fel, amelyhez szorosan kapcsolódott az Atomenergetikai Múzeum új, „Töltődj
fel! – Az elektromosság története” c. időszaki kiállításának anyaga. A témához kapcsolódó
kísérletek és a kiállítás anyagának bemutatása kiegészült még az energiatermelési módok
áttekintéséről, környezetvédelmi problémákról és gazdasági hatásokról szóló előadás megtekintésével. Múzeumpedagógiai programjával az intézmény minden korosztály számára
igyekszik az atomerőművel kapcsolatos ismereteket közérthető módon átadni.

Szakmai segítséget kaptunk
A múzeumba került technikai eszközökről olyan leírókartonokat kell kitölteni, amely minden fontos adatot
tartalmaz az adott tárgyról. Ehhez a
munkához igyekszünk szakembereket
segítségül hívni.
Dr. Germán Endre, a Környezet-
ellenőrző Laboratórium volt vezetője,
miután nyugdíjba ment, vállalta a múzeumban lévő sugárellenőrző műszerek
szakszerű leírását.

Mint igényes szakember, a munkájához összegyűjtött dokumentumokat is átadta a múzeum adattárának, egy szakszerű szelektálást követően. Munkája során
gyűjtötte a Fizikai Szemle számait, és ezt
a gyűjteményt is a múzeum könyvtárának
adományozta.
Kedves Endre! Köszönjük a munkádat
és felajánlásaidat, hosszú és egészséges
nyugdíjas éveket kívánunk!

A múzeum munkatársai

Ott leszünk
a 21. Múzeumok Majálisán
Sokszínű szórakozási lehetőségek
várják a látogatókat a budapesti Múzeumkertben 2016. május 21–22-én.
Az idei évben először vesz részt az
Atomenergetikai Múzeum a Múzeumok Majálisán. A fesztiválon 120 múzeum mutatkozik be, ahol lehetőség
nyílik a múzeumok programkínálatának ismertetésére, sokrétű és igényes
szórakozásra és ismeretszerzésre
minden korosztály számára.
Az ICOM múzeumi világnapjához
kapcsolódó rendezvényre a Múzeumkertben kerül sor, ahol a múzeumi

szakma legrangosabb eseménye, az
Év múzeuma díj és az Év kiállítása díj
átadása is megtörténik.
Az Atomenergetikai Múzeum a
családok minden tagja számára készül érdekes programmal: gyerekeknek
kézműves-foglalkozással,
kirakóval, memóriajátékkal, természetfotókkal; nagyobbak számára
a múzeum érdekes tárgyai közül
néhánnyal, valamint 3D-s filmmel.
A programra szeretettel várunk minden érdeklődőt a Magyar Nemzeti
Múzeum kertjébe.

Megújult a fizikaverseny
Teller Ede Vetélkedő

Megújult formában és tartalommal rendezte meg az Atomenergetikai Múzeum a korábban a Tájékoztató és Látogatóközpontban hagyományossá vált
nukleáris vetélkedőt. A TEIT-települések általános iskolái számára rendezett
verseny fizikai ismeretekre és a múzeum kiállításának anyagára egyaránt épít.
Az Atomenergetikai Múzeum ad otthont ez évtől kezdődően a korábbi
években is méltán népszerű vetélkedőnek. Az intézmény edukációs programjába jól illeszkedik a fizikaverseny, amely kiegészíti a tanév teljes időszakában zajló kihelyezett fizikaórákat, valamint hangsúlyt helyez a múzeum új, „Töltődj fel!” című időszaki kiállítására is.
A környék 9 iskolájából érkező 3-3 fős csapatok az előzetesen elkészített
prezentációjukat mutatták be a verseny első szakaszában „Az egyes energiatermelési lehetőségek előnyei és hátrányai” címmel. Nem titkolt szándéka a múzeumnak ezzel, hogy a csapatok saját kutatásaik és ismereteik
alapján tegyenek megállapításokat e kérdésben. A mechanikai és hőtani
témájú, valamint elektromosságtannal és atomfizikával kapcsolatos számítási feladatok után a fizika tantárgyhoz kapcsolható tesztek vártak a diákokra, amelyek jelenségek magyarázatára irányultak, de kitértek a múzeumi fizikaórán látottakra is.
A verseny legizgalmasabb részének a múzeumban található műtárgyakkal kapcsolatos kérdések bizonyultak, amely találós kérdéseket és vicces
feladványokat egyaránt rejtettek. A vetélkedőt a paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola csapata nyerte, a csapat tagjai: Blága Csenge, Nagy Csaba,
Röhberg Melinda, felkészítő tanáruk: Hencz János tanár úr.
Az Atomenergetikai Múzeum az atomenergetika hosszú távú hazai felhasználása érdekében a természettudományokkal összefüggő ismeretátadást kiemelten kezeli, ennek jegyében állította össze múzeumpedagógiai
programját is. Ezzel együtt azonban minden esetben törekszik arra, hogy a
különböző tudományos témakörök feldolgozása szórakoztató módon történjen: erre ez a vetélkedő is kiváló példa.
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A hulladék mellett az adatokat is őrizni kell
Újabb, az atomenergia-iparhoz köthető
nemzetközi szakértői csoport tartotta
ülését Magyarországon. A radioaktívhulladék-kezelés informatikai, adatgyűjtési és adatmegosztási feladatairól
szóló „RepMet”-tanácskozáson, hazánkat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. (RHK Kft.) képviselte. Az OECD
(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Atomenergia Ügynökségének illetékes bizottsága abból a célból
ült össze Budapesten, hogy elősegítsék
a tagországok érintett szervezeteinek
információcseréjét, és megosszák az általuk felhalmozott hatalmas adatmen�nyiséget és igen értékes tudást. Ezt a célt
szolgálja a „RepMet”, azaz a radioaktívhulladék-tárolóknál rendelkezésre álló
adatok hosszú távú megőrzésére életre
hívott kezdeményezés.
A háromnapos találkozóra kilenc
különböző országból érkeztek a résztvevők, akik ez alkalommal az adatgyűjtés
és az informatika oldaláról közelítették

meg a radioaktívhulladék-elhelyezés
témakörét. A bizottság tagjainak meggyőződése, hogy megfelelő adatbázis
létrehozásával erősíteni lehet az érintett
országok egyébként is szoros együttműködését, így még átláthatóbb és még
biztonságosabb módon valósulhat meg
a sugárzó hulladék tárolásához nél-

Fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

ENSZ-nagykövetek látogatása

külözhetetlen adatmegőrzés. A Paksi
Atomerőmű hulladékait is kezelő RHK
Kft. igen értékes és fontos partnere a
kezdeményezésnek, többek között ennek is köszönhető, hogy idén Magyarország adott otthont a találkozónak.
A budapesti tanácskozás zárásaként
a csoport tagjai Bátaapátiba látogattak,

ahol átfogó képet kaptak a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló működéséről.
A szakemberek egy előadás keretében
megismerhették az RHK Kft. és tárolóinak működési környezetét, valamint
a társaság nyugat-mecseki kutatási
programját. Ezt követően egy minden
részletre kiterjedő létesítménylátogatás
során bejárták a tavaly nyáron átadott
látogatóközpontot, a technológiai épületet, valamint a felszín alatti tárolókamrát.
Egybehangzó vélemény volt, hogy
a magyarországi hulladékkezelési gyakorlat a világ élvonalába tartozik, mind
a szakembergárda, mind a létesítmények tekintetében. A többek között az
Egyesült Államokból is érkező vendégek az RHK Kft. nyitottságát is külön kiemelték, amely nemcsak a szakembereknek szól, hanem a társadalom
egészének. Azt is megjegyezték: „A bátaapáti látogatóközpont sok ország számára szolgálhat mintául.”

Új arculat az MVM Csoportban
Az MVM Csoport stratégiai célkitűzéseinek alapja,
hogy biztonságos és fenntartható energiát biztosítson megfizethető áron a háztartások és vállalkozások
számára. Meghatározó hazai pozíciója mellett a régió
egyik legversenyképesebb vállalatává kíván válni.
Az MVM – mint társadalmilag felelős, komplex portfólióval rendelkező energetikai vállalat – a jövőben
vezető szerepet kíván betölteni az innovációban, az
energiahatékonyságban és az energiával kapcsolatos
technológiákban, vezető pozícióra törekszik a megújuló energia bevezetésében.

A vállalatcsoport stratégiai céljainak tükröződnie
kell a cégcsoport arculati elemeiben is. A májusban
megújuló arculat kifejezi azt a változást, innovációt, amelyet az új stratégia magában hordoz. Az MVM
Csoport új, letisztult, modern formavilágú logója egy
olyan központi arculati elem, amely a csoport komplex feladatainak teljességét és egységességét sugározza. Olyan egységes arculati elemrendszer, amely
bemutatja az MVM Csoport tevékenységi köreinek
csoportosíthatóságát és a tagvállalatoknak keretet adó
MVM-brandet.

A MET Hungary Zrt. partnerei az erőműben

A WANO munkacsoport tagjai

Távhővezeték Szekszárdra

Dél-afrikai újságírók látogatása

A Modern Városok Program keretében valósul meg
az a beruházás, amelynek megállapodását az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. részéről Hamvas István vezérigazgató és Pekárik Géza műszaki igazgató, illetve
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere írt alá.
A projekt keretében távhővezeték épül a Paksi
Atomerőmű és a megyeszékhely között. A követke-

zőkben a jogi, gazdasági, műszaki kérdésekre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
van soron. Az aláírást követő sajtótájékoztatón Ács
Rezső elmondta, hogy Szekszárdon közel 5700 lakásban és 270 középületben van távfűtés, szóval a
megyeszékhelyen élők jó részét érinti a beruházás,
ami a terveknek megfelelően 2018-ra készül el.
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Sport
Nyári táborok az ASE-ban
Kajak-kenu

Nyáron kevés jobb dolog van a víznél és a vízpartnál, amit ez a tábor maximálisan
kielégít. Közös biciklizés a csónakházba, délelőtt és délután evezés, közte sok-sok
játék, és a napi program egy újabb bicikliúttal zárul. Persze az élmények és a mozgás mellett a vízen járás elsajátítása is nagyon fontos szempont, amit a gyerekek is
megtanulnak az ittlét alatt.
A tábor ideje: 2016. június 20–24. • 2016. június 27 – július 1. • 2016. július 4–8.
Jelentkezés: Feil Imre: 20/932-3589 • Tóth Márton:20/588-5889

Bajai befutó
Félidejéhez érkezett az Atom 150+, amely célszalagjának átszakításáig egészen a szeptember eleji, paksi Atomfutásig kell várni.

Judo

A cselgáncsosok nyári táborában lehetőség lesz a speciális versenytechnikák, gyakorlások mellett övvizsgára, de a kirándulások alkalmával sütögetés, strandolás,
horgászat és játék is szerepel a programban. Minden nap 9–16 óráig (pénteken
15:00-ig) tartanak a foglalkozások.
A tábor ideje: 2016. június 15–17. • 2016. június 20–24.
Jelentkezés: Dobai László:
20/584-2203 • Kanczler István: 20/939-7408 •
Péri Balázs: 20/929-7724

Vitorlázás

A víz és vízpart meghatározó szereplője ennek az ottalvós, játékos táborozásnak,
amelynek keretében a vállalkozó kedvű 8-14 éves gyerekek megtanulják a vitorlázás alapjait a Fadd-Dombori holtágban. A kihirdetés idejére már csak a 2. hétre
maradt pár hely, így a jövőben várható turnusbővülés.
A 2. tábor ideje: 2016. július 3–8. Jelentkezés: Stadler Csaba: 20/965-5501

2016 perc tekézés
Az ASE tekeszakcsoportja a teke népszerűsítése érdekében megrendezi a „2016
perc tekézés” című rendezvényét. A rendezvény majdnem 34 óra hosszan tart.
Most minden érdeklődő kipróbálhatja a teketudását, megismerkedhet a szabályokkal és a különböző gurításfajtákkal.
A versenyen bárki indulhat, aki betöltötte a 14. életévét. A versenyen többször is részt lehet venni, akár nappal, akár éjszaka. A rendezvényen a résztvevőknek 10+10 gurítást kell teljesíteni pályacserével (kb. 20 perc).
Időpont: 2016. június 10. (péntek) 08:00-tól június 11. (szombat) 17:36-ig.
Bővebben a teke.ase.hu honlapon lehet tájékozódni.
Minden résztvevő oklevelet kap a részvételről.

Hírek
Kosárlabda

A középszakasz harmadik helye után a
legjobb nyolc között a Sopron várt az ASE
kosarasaira, akiknek innentől a döntőig
vezető úton háromszor kell győztesen kikerülniük a párharcokból. Az első forduló
időpontja május 4. volt, a menetrend pedig a szokásoknak megfelelően szerda
– szombat – kedd – péntek – vasárnap.
Az elődöntő első meccsét május 18-án
tartják.

A kaposvári farsangi futást a bajai Kikelet Félmaraton követte, majd a lapzárta után
megrendezett szekszárdi Borvidék névre keresztelt kihívás. A bajai sík terep és kellemes tavaszi idő kedvezett a profiknak és az amatőröknek, így a cikk írójának is, bejárta a mezőny a Petőfi-szigetet és a Pandúr-sziget egy jó részét, és a Duna illatát is
beszippanthattuk.
A hat állomásból álló sorozat, amely alatt a vállalkozó kedvűek teljesítik az ezen
hat eseményen előírt összesen több mint 150 kilométert, nyáron folytatódik, és a
szeptember 3-i paksi Atomfutással ér fel a csúcsra. Itt tényleg az út a cél, és egy-egy
közbülső versenyt kiválasztva is sokat teszünk egészségünkért és önbizalmunkért.
Fussunk, amíg tudunk!
Tóth Márton
Az ATOM150+ további állomásai:
Június 26. – Deseda-tó (28 km) • Augusztus 6. – Szelidi-tó (22,6 km)
Szeptember 3. – Paks (31,6 km)

A pályán is élen
Nyolc meccs, hét győzelem, egy döntetlen. 30 rúgott és 2 kapott gól, a torna
kapusa és gólkirálya. A Paksi Atomerőmű munkatársaiból álló különítmény a
III. MNV Focikupán kitett magáért, és a 30 csapatot felvonultató tornáról végül bronzéremmel tért haza.

Futball
A hetedik helyen zárta a 33 fordulós hazai
bajnokságot a Paksi Futball Club, 43 pontot gyűjtve a szezonban. A 12 győzelem
mellett 7 döntetlen és 14 vereség szerepel
a paksi csapat neve mellett.
A bajnokság végeztével megkezdődtek
a munkálatok a Fehérvári úti létesítménynél, ahol várhatóan 2017. szeptember 30án egy 4500 fős, korszerű stadion avatóünnepségét tartják. Jövő ősztől minden néző
hozzon magával még három embert!

Judo
Várhatóan június közepén jelölik ki az
olimpiára utazó cselgáncsosok névsorát,
ahol biztosnak mondható helyen szerepel az ASE két sportolója, a +100 kg-os Bor
Barna és a 81 kg-osok között versenyző
Csoknyai László. A 100 kg-os Cirjenics Miklós az európai szabadkártyában bízhat.
Pupp Réka, noha 2016-ban nem lesz ott
Rióban, de az Európa-bajnokságon elért
5. helyével is bizonyította, hogy komolyan
kell vele számolni a jövőben.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
(MNV) Zrt. által rendezett focikupára az állami vállalatok csapatai kaptak
meghívást, akik 6 csoportban küzdöttek a továbbjutásért. Az atomerőmű csapata (Besenczi István, E
 rdélyi
Péter, Fritz 

Ferenc, Kindl István,
Kovács Tibor, Nagy Lajos, Osztermajer Gábor, P
 okorni Tamás, Rein Attila,
Tóth Márton, Wolf Attila) átgázolt az
ellenfelein, első öt meccsét kapott gól
nélkül hozta, a negyeddöntőben kapta

a torna első találatát a gárda. Az elődöntő 1-1-e után büntetőkre került sor,
amit a későbbi győztes, a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. biztosabb
lábbal értékesített.
A bronzmeccsen újra az addigi, látványos focit nyújtva a 3-0 meghozta a
dobogót és az elismerést a Paksi Atomerőműnek, ráadásul a nap gólkirálya és
kapusa is a paksi csapatból került ki,
Nagy Lajos és Pokorni Tamás emelkedett ki a mezőnyből.
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Családbarát város
Gyerünk az erdőbe, menjünk Cseribe!
– Honnan jött az ötlet, hogy épp Cseresznyésben
tartsatok családi programokat? Adott volt egy vadonatúj erdei iskola…
– Hosszú tervezések, egyeztetések előzték meg az
erdei iskola épületeinek felújítását, ami 2012-2013ban önkormányzati költségvetésből és Európai Uniós
pályázati támogatásból valósult meg. Az átadó ünnepség 2013 májusában volt, én pedig szeptembertől foglalkozom az iskolával kapcsolatos feladatokkal.
A felújítást megelőzően gyermektáborok szervezésében már magam is részt vettem, így voltak már
tapasztalataim e téren, de számos új, az erdei iskolával kapcsolatos munkafolyamatot is el kellett sajátítanom. Ebben sokat segített két gondnokunk, Szoó
István és neje, Szoó Istvánné..
A 2014-es év végén az önkormányzat turisztikai
referensével, Czink Dórával és az Ökocsiga Egyesülettel közösen jutottunk arra az álláspontra, hogy
az intézményi programokkal a családok felé is nyitni kell. A Cseresznyési Családi Napok ennek a közös
munkának a hozománya, amelynek eredménye, hogy
áprilisban már X. Cseresznyési Családi Napot tarthattuk.
– Milyen foglalkozásokon lehet részt venni egy-egy
ilyen családi napon?
– Sáfrány Szilvia vezetésével minden alkalommal
egy kisebb túrát teszünk a környező erdőben így a
családok hónapról hónapra nyomon követhetik a természet változását. Állati nyomokat lesünk, gombákat
ismerünk meg, vadösvényeket fedezünk fel, és folyamatosan megbeszéljük, elemezzük a látottakat.
Az egyik legfontosabb, hogy jó levegőn vannak a
családok, sok esetben a felnőttek is új információkhoz
jutnak. Ezek a séták, beszélgetések és foglalkozások az
ökogondolkodás népszerűsítését célozzák meg.

Fotó: Molnár Gyula

Cseresznyés nevének hallatán többünk emlékezetében azok a forró nyári napok tűnnek fel, amelyek a megannyi számháborúval és fogócskával a szünidő legszebb pillanatai voltak. Ma sincs ez másként; a jól megszokott helyen, bár új köntösben, újabb és újabb korosztályok élvezhetik a gondtalan szünidőt, de már
családi programoknak is helyszínéül szolgál a Cseresznyéskert Erdei Iskola. Kérdéseim Gyulai Istvánt, az erdei iskola vezetőjét találták meg.

A sétát követően az iskolába visszatérve a cseresznyési részönkormányzat és a helyiek különböző finom étkekkel várják a kiránduló családokat;
volt már langalló, fánk, melegszendvics és tejberizs is.
A 2016-os esztendőben az erdőben élő emlősök, madarak adták a témaötleteket. Az idei év eddigi foglalkozásai a bagoly, a mókus, a gólya és a
fecske ismereteit dolgozták fel.
Június 5-én zárjuk az idei évadot, és reményeink szerint ősszel folytatjuk.
– …és ha éppen esik vagy fúj?Milyen az érdeklődés egy-egy alkalommal?

– Természetesen időjárásfüggő is, de a Cseresznyési Családi Napok látogatottsága nagyon jó. Volt alkalom, hogy csak húsz érdeklődőnk volt, de elértük már
a kilencven-, sőt százfős létszámot is.
– Kik vehetnek részt ezeken az eseményeken? Van
előzetes regisztráció?
– Nincs előzetes regisztráció, így előzetesen még
számunkra is nehéz is felmérni, hogy alkalmanként
hány érdeklődőre számíthatunk. Mindig örülünk, ha
visszatérő és új arcokkal találkozunk. Úgy döntöttünk,
hogy a későbbiekben a magas érdeklődés esetén turnusokat indítunk a sétákra, így mindenki jól hallhatja,
amit a túravezető mond.
Lehmann Katalin

Emberléptékű város
Folytatás az 1. oldalról.
A gyerekekre, fiatalokra rátérve – hiszen
családbarát jelző alatt azért alapvetően
őket értjük – számukra letelepedési támogatást nyújt az önkormányzat, illetve támogatja az első lakáshoz jutókat
– ezek nem visszatérítendő támogatások, de tudunk kedvezményes kölcsönnel is segíteni. Alapvető és kiemelt
célja az önkormányzatnak, hogy Pakson segítse letelepedni, mély gyökeret
ereszteni a családokat. Ugyanezt a célt
szolgálja a szakképzett pályakezdők
letelepedésének támogatása, vagy a
felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló diákok számára nyújtott Bursa
Hungarica ösztöndíj. A nehéz anyagi
helyzetben lévő családokat rendkívüli
gyermekvédelmi támogatással, a roma
családokat felzárkóztatási ösztöndíjjal
segítjük.
Amire nagyon figyelünk, hogy a városi rendezvények úgy épüljenek fel,

hogy az egész családnak szóljanak,
hangsúlyosak legyenek a gyerekprogramok. Ebben nagy segítséget nyújtanak számunkra azon civil szervezetek, amelyek szintén fontosnak tartják
ezeket a családi jellegű programokat.
Kiemelném itt a Paksi Sportegyesület

szerepét is, ott is igyekszik megteremteni az önkormányzat a fiatalok számára, hogy amíg mondjuk a szülők
ügyeiket intézik, dolgoznak, addig ott
ők hasznosan, érdekesen töltsék el az
idejüket. Ugyanezt a célt szolgálja a Pro
Artis művészeti iskola.

– Személyesen mennyire tartod családbarátnak Paksot?
– Én nagyon szeretem ebből a szempontból a várost. Van két gyerekem, egy
hat- és egy kilenc éves, és nem kell sokat gondolkodnunk, ha akár hétvégén,
akár hétközben programot szeretnénk,
és el szeretnénk menni valahova együtt,
családként. Tényleg rengeteg lehetőség
van, ha bármikor időnk engedi, megnézem az interneten, ott vannak a programok, hogy hova lehet menni.
Azt egy kicsit furcsának tartom azért
sokszor, hogy ilyen nagy a kínálat, és
néha azt érzem, hogy a részvétel alacsony. Fáj egy kicsit nekem, hogy sok
paksi elmegy inkább Pécsre vagy Budapestre, és hétvégén , nekem úgy tűnik, egy kicsit kiürül a város, holott azért
most már egész évben bőségesen van
program.


Torma Dóra
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Kalocsai hírek

A paksi gyógyfürdőben jártunk
Lapunk áprilisi számában dr. Palotás Kinga orvos igazgató asszonyt kérdeztük a Paksi Gyógyászati Központ
szolgáltatásaival kapcsolatban. A következő néhány alkalommal részletesebben is szeretnénk bemutatni
azokat a lehetőségeket, amelyek a gyógyulni, felfrissülni vágyókat várják az intézményben. Első alkalommal
a gyógyfürdőben tett látogatásunkról készített beszámolót ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Fotó: Péjó Zoltán

25 éve vagyunk testvérek

2016. május

Immár negyed évszázada írták alá Kalocsa és a németországi Kirchheim unter Tech polgármesterei a
testvérvárosi megállapodást, amelyet az évforduló
alkalmából, május 7-én újítottak meg. A BadenWürttemberg tartományban található negyvenezer
lakosú város Angelika Matt-Heidecker vezette delegációját május 5-10. között látták vendégül az érseki városban. A programsorozat részeként a német
vendégek megtekinthették a város nevezetességeit,
a bakodi turisztikai központot, illetve lehetőségük
volt a Vajason is csónakázni, és a Duna-parton is kellemes órákat tölthettek el. A delegáció ellátogatott
a Kalocsai Porcelánfestő Manufaktúrába is. A városok vezetői hitet tettek amellett, hogy a jövőben is
építeni fogják a két város közötti kulturális, sport- és
gazdasági kapcsolatokat.
***

Karbantartás az uszodában

Megújult a kalocsai uszoda, ahol a medencék fugázását, vízcseréjét és a gépészeti berendezések
karbantartását végezték el a közelmúltban. Egy
pályázati nyertességnek köszönhetően kicserélik a
hőszivattyúkat is, amelyek új helyre kerülnek, így
magasabb és egyenletesebb hőfokot tudnak majd
biztosítani a termálmedencékben is.
***

Kalocsai tanuló is sztár lett a szakmájában
Nagy látogatottság övezte az idei esztendőben is a
Szakma Sztár Fesztivált, amelyen mintegy negyven
szakmában mérhették össze tudásukat a diákok Budapesten. A Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében lebonyolított esemény megnyitó ünnepségén
Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár arról beszélt, hogy szeretnék növelni a szakmai képzésekben részt vevők számát, és ezzel összhangban a gyakorlati képzésnek helyet adó
gazdálkodó szervezetek számát is. Mint ismeretes,
egyre nagyobb gondot okoz a cégeknek a szakemberhiány, ami miatt nem tudnak újabb feladatokat
elvállalni és növelni termelékenységüket.
Az országos versenyen térségünkből II. helyezést
ért el Jónás Szilveszter Csaba épület- és szerkezetlakatos, aki a kalocsai Dózsa György Szakközépiskola
tanulója. Ő már hátradőlve szemlélheti osztálytársai
vizsgáit, hiszen ezzel az eredménnyel már kitűnő
minősítésű bizonyítványt kapott iskolájától is.
***

Csodák készültek a Fazekas Alkotóházban
A rakuégetésnél a tűz, a víz és a levegő hozzák létre
azt a gazdag felületi hatást, amelyet az egyéb változások tovább gazdagítanak. A keletkező mikrorepedések és a máz változékonysága a rakuedény dísze.
Ezt a technikát alkalmazták a közelmúltban Kovács
László kalocsai fazekasmester műhelyében, amelynek eredményeként csodálatos dísz- és használati
tárgyak születtek a mester és a technikát elsajátítani
akaró tanítványok keze nyomán.

Fotók: Babai István

Angelika Matt-Heidecker

A Paksi Gyógyászati Központ épülete Paks frekventált helyén, a buszpályaudvar közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így a vidékről érkező látogató
az autóbuszról leszállva szinte azonnal a modern kialakítású épületet pillanthatja meg. A kocsival érkezőknek sem kell a parkolóhely miatt aggódniuk, hiszen a tanuszoda, valamint egy élelmiszerüzlet-lánc
paksi egységének közelsége bőven ad lehetőséget a
díjmentes parkolásra.
A létesítménybe belépve modern, ízlésesen kialakított előtérbe érkezünk, ahol a kellemes tört fehér,
szürke és pasztellszínek kombinációja megnyugtató érzést kölcsönöz a beltérnek. Már itt érezhetjük
a gyógyfürdőkre oly jellemző, kellemesen meleg és
kissé párás levegő illatát. Kihasználtuk a gyógyászati központ és az atomerőmű által kötött megállapodás adta lehetőséget, és a látogatás előtt igényeltünk
kezelőlapot az atomerőmű személyzetfejlesztési csoportjánál, így díjmentesen váltottunk fürdőbelépőt.
A regisztrációt, jegyvásárlást követően a modern
gyógy- és wellnesslétesítmények esetén megszokott
beléptetőrendszeren keresztül jutunk a tágas öltözőhelyiségbe, ahol elektronikusan záródó öltözőszekrények állnak a fürdőzők rendelkezésére.
A fürdő területén természetesen papucs és a törölköző használata ajánlott. Az átöltözést követően az öltözőből kilépve jutunk el az impozáns medencetérbe,
ahol hatalmas üvegfelületek és rengeteg természetes
fény fogadott bennünket. Itt is az előtérben megtapasztalt kellemes, nyugtató hangulat érződik, orchideák és más trópusi növények sokasága varázsolja a
belső teret természetközelivé. Különösen érdekesek
a medencetér plafonján függő, tengeri kagyló héjára emlékeztető díszítőelemek. A vendégek kényelmét
szolgálják az itt elhelyezett padok, valamint a különösen kényelmes nyugágyak is. A kötelező zuhanyzást
követően két nagymedencét vehettünk igénybe, az
egyik hőmérséklete 32-34 °C, a másik pár fokkal melegebb, 34-36 °C hőmérsékletű. Mi előbbit próbáltuk
ki először, a kellemes hőmérsékletű vízben szabad
szemmel is jól látható a gazdag ásványianyag-tartalom, amely a víznek jellegzetes, sárgás színt kölcsönöz. A medencében 6 db pezsgőágy, valamint egy
nyak- és hátmasszírozó található. A 2. számú medencében igazán meleg víz fogadja a fürdőzőt, itt 6 db
hátmasszírozó működik felváltva. A vízben javasolt
tartózkodási idő maximum 30 perc, ezt követően
egy kiadós zuhanyzást követően érdemes egy nyug-

ágyra telepedni, és hagyni a szervezetünket relaxálni,
pihenni. Közel másfél órás pihentető időtöltést követően felfrissülve, kellemes élménnyel gazdagodva
hagytuk el a gyógyfürdő épületét.

K.A.
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Erőműves híradások
Igazgatósági Nívódíjak

Fotó: Bodajki Ákos

38-an vehették át idén az Igazgatósági Nívódíjat a társaság majálisán. A Paksi Atomerőmű cégvezetése 2010-ben alapította a kiemelkedő munkateljesítményt
nyújtó kollégák erkölcsi és anyagi elismerését szolgáló díjat, amelyet minden évben május 1-jén adnak át.

Igazgatósági Nívódíjban részesült kollégák:
Vezérigazgató közvetlen szervezetei
Schönveicz Ferenc, logisztikai koordinátor, Vezérigazgatói
Titkársági Osztály
Üzemviteli Igazgatóság
Bihari István, blokkügyeletes, ÜIFO Üzemirányítási Osztály
Debreczeni Csaba, művezető, ÜVFO Turbina Osztály
Fazekas Károly, üzemeltetésvezető, Üzemviteli Főosztály
Felső Tibor, művezető, ÜVFO Külső Technológiai Osztály
Illés József, bázisvezető, Karbantartás Irányítási Osztály
Kovács Tibor, ügyeletes mérnök, Ügyeletes Mérnökök
Matlag György, primer köri szolgálatvezető, ÜVFO Reaktor
Osztály
Mészáros Péter, ellenőrző laboráns, VEFO Vegyészeti Ellenőrzési Osztály
Mittler László, üzemeltetésvezető, ÜIFO Üzemirányítási
Osztály
Nyesev Adrienn, számítógép-ügyeletes, ÜVFO Irányítástechnikai Üzemviteli Osztály
Oldal Ottó, üzemeltetésvezető, VEFO Vegyészeti Technológiai Osztály
Rábóczki Tibor, folyékony radioaktívhulladék-kezelő
műszakvezető, VEFO Radioaktív Hulladékkezelési Osztály
Vesza Donát, elektrikus, ÜVFO Villamos Üzemviteli Osztály

Műszaki Igazgatóság
Bernhardt Krisztián, osztályvezető, MFO Irányítástechnikai
Műszaki Osztály
Fejes Tamás, projektfelelős, PFO Projekt Támogató Osztály
Steiner Endre, szakértő, Műszaki Igazgatóság
Turánszki Larisza, rendszertechnológus, RTFO Rendszertechnikai Osztály
Vida Tamás, vezető berendezésmérnök, MFO Gépész
Műszaki Osztály
Vida Zoltán, elemzőmérnök, NUFO Fejlesztési és Elemzési
Osztály
Karbantartási Igazgatóság
Baksai József Attila, csoportvezető, ÜFFO Automatika
Osztály
Csötönyi Tamás, művezető, ÜFFO Biztonsági Rendszer
Osztály
Gazdag Viktor, szerelésirányító mérnök, KAFO Reaktor és
Készülék Karbantartó Osztály
Heimbuch Fülöp, művezető, KAFO Villamos Karbantartó
Osztály
Kulacsik András, osztályvezető, ÜFFO Digitális Rendszerek
Osztály
Süveges Gyula László, vezető hegesztő, SZFO Gépész Szerviz Osztály

Szabó Miklós, nukleáris karbantartó lakatos, KAFO Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály
Sztupa Ferenc, ács-állványozó, SZFO Építészeti és Szakipari
Szerviz Osztály
Tantos György, karbantartási műszaki ellenőr, KAFO
Turbina és Forgógép Karbantartó Osztály
Biztonsági Igazgatóság:
Kiss Mihály, osztályvezető, SKVFO Dozimetriai Osztály
Koch Attiláné, szakmai titkár, Biztonsági Igazgatóság
Sárközi Tibor, vezető biztonsági mérnök, Biztonsági
Főosztály
Soponyai Mihály, baleset-elhárítási szervező-tervező,
Baleset-elhárítás
Gazdasági Igazgatóság
Molnár Milán Lajos, csoportvezető, LOGFO Beszerzési
Osztály
Sörédiné Pintér Magdolna, gazdasági ügyintéző, GKFO
Pénzügyi és Számviteli Osztály
Susán Janka, minőségügyi és folyamatmenedzsment-
szakértő, Minőségirányítási és Működésfejlesztési Osztály
Humán Igazgatóság
Kiss István, főosztályvezető, Oktatási Főosztály
Kissné Farsang Erika, szakmai titkár, Humánpolitikai
Főosztály

A KISJELES működik – 2. rész
Az Atomerőmű újságban két ízben is beszámoltunk már az ún. kis jelentőségű eltérések társasági szintű kezeléséről: a bejelentésüket lehetővé tevő, illetve megkönnyítő
rendszer bevezetéséről, az idáig elvezető körülményekről, tapasztalatokról, valamint arról, hogy bár kis jelentőségű eseményekről van szó, a megfelelő kezelésüket mégsem tekinthetjük kis jelentőségűnek, hiszen olyan biztonsági és munkakultúrára törekszünk, amely nem enged szemet hunyni a legenyhébb hibák, rendezetlenségek felett
sem. A kis jelentőségű események bejelentő rendszere – röviden KISJELES – immár többéves működésre tekint vissza. Ez lehetővé tesz egyfajta értékelést, kijelölheti a
továbbfejlesztés irányait, egyszersmind alkalmat ad arra, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet a KISJELES használatára.
Eddig összesen több mint háromezer bejelentés érkezett. Ez az adat különösen annak
hátterén kifejező, hogy a KISJELES-rendszer
létrehozását megelőzően, amikor csupán papíralapú bejelentésre volt lehetőség, évi 7080 bejelentést tettek.
Jelenleg az alábbi eltéréskategóriák közül
lehet választani (amelyek további alkategóriákat tartalmaznak az eltérések minél pontosabb behatárolása érdekében):
– nem technológiai létesítmények eltérései,
– üzemi eltérés,
– üzemi rend eltérése,
– dokumentációs vagy informatikai eltérés,
– munka- és tűzvédelemi eltérés,
– sugár- és környezetvédelemi eltérés,

– karbantartási eltérés,
– műszaki változások, létesítések és üzembe helyezések eltérései,
– majdnem esemény,
– munkautasítás-eltérések,
– egyéb, nem tudom.
A legtöbb bejelentés idáig a dokumentációs vagy informatikai eltérés, az üzemi eltérés,
a nem technológiai létesítmények eltérései és
az üzemi rend eltérése kategóriákban érkezett. A kategóriatípusokat időről időre felülvizsgálják, és módosítások is történtek már.
Például a nem technológiai létesítmények eltérése típust több hónappal a rendszer elindítása után vezették be, ám az eddigi adatok
szerint az eltérések több mint 20%-át teszi ki.

Ugyancsak beszédes adat a bejelentéseknek a bejelentő kompetenciája szerinti megoszlása. Az egyszerű bejelentési mód az adott
eltérés kapcsán szakképzettséggel nem rendelkező észlelőknek nyújt gyors és egyszerű
rögzítési lehetőséget, míg az operatív bejelentési módot a témában szakképzettséggel
rendelkező észlelők választhatják, akik akár
a kezelésre is szakmai javaslatot képesek tenni. Az eddigi összes bejelentésből az egyszerű bejelentések hozzávetőlegesen 25%-ot, az
operatív bejelentések hozzávetőlegesen 75%ot tesznek ki. Ez a megoszlás arra enged következtetni, hogy a KISJELES-rendszerben
az egyszerű bejelentések vonalán lappang a
jelentősebb, eddig ki nem használt poten-

ciál. Ezt erősíti az is, hogy míg a szakmailag
kompetens munkavállalók rendelkeznek az
eltérések gyors és kényelmes kezelésére alkalmas egyéb szakmai lehetőségekkel, addig
a kvázi laikusok számára legfőképpen a KISJELES biztosít gyors és kényelmes eszközt
azok kezelésére. A rendszer eredményessége
tehát jelentősen növelhető azoknak a potenciális bejelentőknek a megszólításával, akik
az adott eltérések szempontjából nem rendelkeznek szakképzettséggel. (Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy az operatív
bejelentők aktivitásának fokozása ne lenne
kívánatos.)


Prancz Zoltán
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OSZTÁLYTABLÓ

Munka- és Személyügyi Osztály – személyzetfejlesztési csoport
csoportvezető

Pakson született 1965. november 25-én
5. lányként a családban, és van egy öccse
is. A dunaújvárosi Rudas László Szakközépiskolában gépíró és gyorsíróként
1982-ben végzett. Sikeresen lediplomázott 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) személyügyi szervező
szakán. Újabb diplomáját 2011-ben szerezte meg a PTE HR-tanácsadói szakképzésén.
Az erőműbe 1983. január 12-én került. Akkor egy iparági cég itteni kirendeltségén kezdett el dolgozni mint sötétkamra-laboráns. Az akkori PAV 1987.
augusztus 1-jén átvette a kirendeltség
dolgozóit, így került áthelyezéssel a Személyzeti Igazgatóság Munkaügyi Osz-

Bíróné Nyers
Tünde

humánpolitikai munkatárs
A Baranya megyei Szászváron élt 26
éves koráig. Tanári pályáját is a szászvári iskolában kezdte. 1981-ben került
az erőműbe, az ERBE Üzembehelyezési Főosztályára műszaki tolmács
fordítóként. Az 1985-ös átszervezést
követően lett PA Rt.-os. Volt tolmács,
tolmácscsoport-vezető, óraadó tanár az
ESZI-ben, műszaki ügyintéző, beszerző,
személyügyi szervező, humánpolitikai
előadó. Sokan a Vitamin pénztárból
ismerhetik. Jelenleg humánpolitikai
munkatársként dolgozik a személyzetfejlesztési csoportban. Lassan 2 éve,
hogy 14 „szocpolos” évet követően – a
felkínált lehetőséggel élve – váltott. Régi
vágya teljesült ezzel, és örül, hogy lehetőséget kapott új feladatok megoldásá-

Ledneczki Imréné
humánpolitikai ügyintéző

Pakson született 1965. szeptember
16-án. Az általános iskolát Pakson végezte, majd a szekszárdi egészségügyi
szakközépiskolában érettségizett 1984ben, és szerezett általános ápolónői
és általános asszisztensi végzettséget.
A későbbiekben a munkapszichológiai
és ergonómiai szakasszisztens (1995),
számítástechnikai szoftverüzemeltető
(2004), személyügyi ügyintéző (2009)
képesítéseket is megszerezte.
Az atomerőműben 1988. augusztus
10. óta dolgozik pszichológiai asszisztensként. A későbbiekben átsorolták
humánpolitikai ügyintéző munkakörbe, de továbbra is feladatai közé tartozik a pszichológiai ellátórendszer működtetésével kapcsolatos pszichológiai

tályára, az adminisztrációs csoportba
(ACSO). 19 éven át volt ACSO-s, ezen
idő alatt sok változást megélt. Az első
diplomája megszerzését követően kapott lehetőséget átkerülni a személyzetfejlesztési csoportba. Kicsit fájó volt
elhagynia az ACSO-t, de tudta, hogy
szakmailag ott már nem tud fejlődni.
Lehetősége volt a továbbtanulásra is,
második diplomáját már az új csoportjában szerezte meg. A csoport vezetésére 2014 februárjában kapott megbízást.
A munkája nagyon sokrétű. Amellett,
hogy vannak egyedi feladatai, a csoport
minden tevékenységét igyekszik minél
jobban átlátni, koordinálni. Kolléganői
és kollégája nagyon felkészült szakemberek, így sok segítséget kapott tőlük a
feladataik pontos megismerésében.
Céggyűrű kitüntetésben részesült
2015-ben, amelyet nagy örömmel és

büszkén vett át. Úgy érzi, hogy ezzel a
kitüntetéssel vezetői, kollégái és közvetlen beosztottjai is elismerték szakmai tudását, amelyet ez úton is nagyon köszön
nekik.
Kati férje szintén az erőműben dolgozik, a karbantartáson. Fiuk jelenleg Pakson él párjával, Anitával. Gábor a Paks
II., míg Anita az MVMI Zrt. munkavállalója. Családi házban élnek Bölcskén,
amelynek rendben tartása sok szabadidejét leköti. Emellett szívesen kertészkedik, és maguk termelik a konyhára a
zöldséget, gyümölcsöt. Sokat jár kerékpározni, illetve a család kiskutyájával
is sokat sétál. Mindegyik tevékenység
jól ki tudja kapcsolni a napi pörgésből.
Egész évben szívesen látogatják férjével
a gyógyvizes fürdőhelyeket.
Számára a családdal való törődés a
legfontosabb dolog, fontos az egészsé-

gük és a boldogulásuk. Fontosnak tartja a velük eltöltött időt, ezért sok közös
programot szerveznek. 
OrbánO

ra. Mivel ismerték a kollégák, nem volt
gond a beilleszkedéssel, annál is inkább,
mert kedvesen fogadták. Ide kerülve
szembesülhetett azzal, hogy mennyire
szerteágazó és sokrétű tevékenységet
végez a csoport, ami azóta még tovább
bővült. Fő feladatai közé tartozik a pályázatok írása. Tünde örül, hogy bemutatkozása e téren sikeres volt, hisz
áthelyezését követően a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom pályázatán „Családbarát Vállalat” címet nyertünk nagyvállalat kategóriában. Az értékelésben külön kiemelték pályázatunk
érzelemgazdagságát, ami a nagyvállalati léthez képest meglepő volt számukra.
Szinte ezzel párhuzamosan készült el a
Kerékpárosbarát Munkahely pályázat
is, ahol szintén sikert értünk el, hisz
„Kerékpárosbarát Munkahely” lettünk.
A „mesterhármas” harmadik tagja a
2015. évben elnyert „Családbarát Munkahely 2015” cím.

Másik fő feladata a nyári egészségtáborok programjának összeállítása, a
táboroztatás. Újdonságként Egészségkönyvet készített, az idei is lassan elkészül, formálódik, új tartalommal. Ez a
harmadik táboros nyara lesz, és már
nagyon várja a gyerekekkel való találkozást, jó érezni a szeretetüket. A tavalyi
évben volt egy sikeres rajzpályázatunk
„Családban élni jó!” címmel. Az igazgatóságok közötti sárkányhajóversenyre
összeállította az egészségsátor programját, elkészítette az „Egészség Sárkány”
könyvét. Most új feladatként a korhatár
előtti ellátással kapcsolatban a szolgálati
idő felvételével is foglalkozik.
Tünde Atomerőmű újságban megjelent cikkei, a szűkebb kollektíva, a
közvetlen kollégák részére írt köszöntőversek is fémjelzik az elmúlt éveit. Az eltelt 35 év alatt sok területen dolgozott,
tanulhatott és taníthatott is. Mindig
büszke volt arra, hogy itt dolgozhat.

Nyugdíjba jövőre mehet. Reméli,
hogy viszonylagos egészségben eltöltött évek következnek majd, és módja
lesz családjának is megköszönni a sok
törődést.
OrbánO

asszisztensi feladatok végzése. 2007-től
végzi a munkavállalók időszakos orvosi vizsgálatra ütemezéséhez szükséges
koordinációs feladatokat, illetve a lebonyolításhoz szükséges adminisztrációt.
Ugyanebben az évben bővült a feladatköre az erőmű területén zajló tüdőszűrők szervezésével, szakrendelések koordinálásával kapcsolatos teendőkkel,
illetve 2009-től mammográfiai szűrés
szervezésével. 2015. évtől a szakrendelések az atomerőmű területén megszűntek, viszont a tüdőszűrő és mammográfia szervezése továbbra is megmaradt,
a munkavállalók a Medicover Zrt. által
nyújtott szolgáltatások keretében vehetnek részt a szűréseken. Továbbra is
részt vesz a koordinálási, lebonyolítási
folyamatokban.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
aktív munkavállalói és hozzátartozói
a Paksi Gyógyászati Központ szolgál-

tatásait vehetik igénybe, 2015-től végzi a szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges ütemezést, adminisztrációt,
koordinálási feladatokat. Feladatai közé
tartozik még az új belépők köszöntésével kapcsolatos előkészítési, szervezési,
adminisztrációs feladatok végzése, illetve kilépő, nyugdíjba vonuló munkavállalókkal kilépési interjú készítése,
feldolgozása. A munkáját változatosnak
tartja, van benne az emberi kapcsolatoktól kezdve az adminisztrációig sok
minden.
Kati a családjával Pakson lakik.
A férje szintén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója volt leszázalékolásáig, műszerészként dolgozott az
Armatúra- és Csővezeték-Karbantartó
Osztályon. Két felnőtt fia van, Imre és
Gergő, mindketten dolgoznak már.
Szabadidejében szívesen olvas, kirándul, vagy megnéz egy jó filmet, de

szeret varrni, és barkácsolgatni is. Szerinte a legfontosabb dolog az életben
az egészség, és az, hogy mindig legyen
idő egymásra, meg persze ezeken kívül
még sok más is.
OrbánO

Fotók: Bodajki Ákos
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Etessyné Kovács
Zsuzsanna
humánpolitikai ügyintéző

Pakson született 1965. szeptember 19-én,
az általános iskoláit is itt végezte. Szekszárdon az egészségügyi szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Érettségi
után egy évet dolgozott Pakson, a Kápolna utcai bölcsődében, ahol másfél, illetve
kétéves gyerekekkel foglalkozott, akik ma
már felnőtt emberek.
Az erőműben 1985 óta dolgozik. Az
orvosi rendelőben kezdett, a Beruházási Igazgatóságon, majd 1986. januárban
vette át az akkori PAV. 1987-ben és 1988-

Molnár Rózsa

humánpolitikai ügyintéző
A Sárköz fővárosában, Decsen született
1961-ben. Ott is nőtt fel, boldog gyermekkorára szívesen emlékszik vissza. A középiskolai pályaválasztó idején a szekszárdi
egészségügyi szakiskola került a figyelme
középpontjába. Felnőtt szakápolói képesítést szerzett, majd a Tolna Megyei Balassa János Kórház IV. számú belgyógyászati
osztályán helyezkedett el. Húszéves korában ment férjhez, azóta lakik Pakson, és
ahogy meséli, megszerette ezt a várost.
Innét azonban sokkal bonyolultabb lett
volna számára a megyei kórházba járni,
műszakos munkarendben. Úgy gondolta,
hogy megpróbál inkább az új lakóhelye

Somogyi László
humánpolitikai előadó

Szekszárdon született, Pakson nőtt fel, itt
járt általános iskolába. A gyönki Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnáziumban érettségizett. A Miskolci Bölcsész Egyesület diákjaként szerzett pszichológusi oklevelet, majd
Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakán folytatott tanulmányokat. A szociális készségfejlesztő
tréneri képzést is elvégezte a Magyar Pszichológiai Társaságnál. Kitartása és szorgalma arra ösztönözte, hogy a tanulást egyelőre
ne hagyja abba, így hát 2016-ben jelentke-

Nyiratiné Fehér Edit
humánpolitikai munkatárs
Szekszárdon született 1963-ban, Faddon
töltötte gyermekkorát, itt járt általános iskolába is.
A diákévek a tolnai Földvári Mihály Gimnáziumban (a mai Sztáraiban) folytatódtak, itt tett sikeres érettségi vizsgát. A Pécsi
Tudományegyetem szekszárdi Illyés Gyula
Főiskolai Karán szerzett szociális munkás
diplomát. Lelkesedése később sem hagyott
alább, így másoddiplomás képzésre is jelentkezett. Szintén a Pécsi Tudományegyetemet
választotta képzési helyszínül, de ezúttal az
Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatója lett.
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakon
tett sikeres államvizsgát. A készségfejlesztő
trénerképesítést pedig a Magyar Pszicho-
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ban megszülettek gyermekei, Zsanett
és Zsuzsika, majd 1990-ben visszajött
gyesről. Az audiológiai szakasszisztens
képzést 1994-ben elvégezte Budapesten,
így bővült a munkaköre, amit nagyon
szeretett. Szomorúan vették tudomásul 1996-ban, hogy az orvosi rendelőt
kiszervezik, és ATOM-MED Kft. néven
működnek tovább. Meghirdettek egy
állást 1996 decemberében a pszichológiai laborban. Mindig érdekelte ez a terület, így beadta a pályázatát, amit meg
is nyert. Már atomixesként dolgozott a
pszichológiai laborban 1997. január 1-jétől, de „nukleo-medesként” visszajárt
még a rendelőbe hallásvizsgálatot készíteni. A „külcéges” időszaka 14 évig tartott, míg 2014-ben újra PA Zrt.-s lehetett.

Nagyon szereti a munkáját, ami nagyon
sokoldalú. A pszichológiai szakasszisztens képesítést is megszerezte Budapesten 2012-ben. Mivel a munkája nagy része humán területhez kötött, így két évvel
később elvégezte a személyügyi szervezői
képzést, szintén Budapesten.
Zsuzsi férje 1984 óta erőműves, a karbantartáson dolgozik. Pakson laknak
családi házban. Szívesen kertészkednek,
rendezgetik házuk környékét. Zsuzsa lányuk 8 éve Németországban, Dortmundban él, és építőmérnökként dolgozik.
Zsanett lányuk pszichológus, két kislánya
van, Liza két és fél éves, Emma pedig hét
hónapos.
Szabadidejüket szívesen töltik Györkönyben, ahol van egy présházuk, és szí-

vesen foglalkoznak szőlészettel és borászkodással.

OrbánO

közelében munkahelyet keresni. A Paksi Atomerőmű akkori pszichológusa, dr.
Megyer Mária éppen asszisztenst keresett,
Rózsát egy személyes elbeszélgetésen hallgatta meg, és ezután döntött a felvételéről.
Így került 1984-ben a Paksi Atomerőműbe. Mindig is érdekelte a pszichológia, nagyon szereti a munkáját.
A gimnáziumot már munka mellett
végezte, és tett sikeres érettségi vizsgát,
ezután pszichológusi szakasszisztensi képesítést is szerzett. Az erőmű pszichológiai laboratóriumának önálló szervezetként való működése 2000-ben szűnt meg,
ekkor átkerült a Munka- és Személyügyi
Osztály állományába, humánpolitikai
ügyintézői munkakörbe. Önéletrajzok kezelése és azokra válaszlevelek megírása,
küldése, a kórházi emelt szintű elhelyezés-

sel kapcsolatos feladatok elvégzése, a képernyő előtti munkavégzők adatbázisának
kezelése, a gyógyszemüveg költségéhez
munkáltatói hozzájárulás kiadása teszi ki
a feladatai egy részét. A pszichológiai as�szisztensi feladatokat napi szinten ellátja.
Emellett részt vesz az Egészségnapok szervezésében.
Rózsának három gyermeke van. Lányai Pakson élnek a családjukkal, így sokat együtt lehetnek három gyönyörű unokájával is: Attila öt-, Petra kétéves, Roland
11 hónapos. Fia húszéves, informatikus
egyetemi hallgató.
Rózsa harmonikus párkapcsolatban
él. Párjának is van két felnőtt gyermeke és unokái, így ők egy igazi nagycsalád
– mondja. Duna-parti horgásztanyájuk
számukra a nyugalom szigete, de a bará-

taikkal is szívesen töltik az idejüket. Szeretnek kirándulni, wellnessezni. Hobbija
a kertészkedés és az olvasás. Számára legfontosabb dolog az életben az egészség, a
család és a munkahely.
GYNYP

zett a Pécsi Tudományegyetem emberi erőforrások szakára.
A paksi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál kezdett el dolgozni mint családgondozó, majd mint iskolai szociális munkás 2005-ben. Az ott eltöltött időre szívesen
emlékszik vissza. A fővárosban is szerencsét
próbált, 2008-ban költözött oda, a Human
Map Vezetéslélektani Intézetnél helyezkedett el. A pesti életet nehezen szokta meg,
ezért is volt nagy öröm számára, amikor két
évvel később felvételt nyert a Paksi Atomerőmű személyzetfejlesztési csoportjába.
Munkája változatos, minden nap tartogat számára valami újat. Részben a Teljesítmény- és kompetenciaértékelési rend-

szerhez és annak felkészítő programjához
kapcsolódnak feladatai. Emellett az erőmű
területén kialakított egészségpontok és a defibrillátorok felügyeletéért is felelős. Rekreációs tréningeket tart a műszakos munkavállalóknak, amely elmondása szerint rengeteg
színt hozott a munkájába, és reméli, hogy
minél több munkavállaló számára elérhetővé válik. Az egészségkuckós nyári táborok
szervezésében hat éve vesz részt.
Pakson él családjával. Felesége a Pető Intézetben végzett konduktor-tanító szakon.
Gyermekeik: Boróka (6 éves), Boldizsár (3
éves) és Blanka (7 hónapos). Soma a szabadidejét főként családi és baráti körben szereti eltölteni, kirándulni, túrázni szeretnek.

Igyekszik a lehető legtöbb időt a gyermekeivel tölteni, mert úgy gondolja, hogy a család
a legfontosabb egy ember életében.
GYNYP

lógiai Társaságnál felnőttképzés keretében
szerezte meg. Korábban lakóhelyén, Faddon,
a polgármesteri hivatalban közigazgatási területen dolgozott. A Paksi Atomerőműben
tizenkét éve helyezkedett el a személyzetfejlesztési csoportban. Kezdetben a munkavállaló-keresési és -kiválasztatási folyamatban,
illetve a Paksi Atomerőmű Egészségközpont
programjainak kialakításában, az egészségfejlesztési tevékenységek szervezésében, lebonyolításában vett részt. Az Egészségkuckó
keretében több alkalommal tartott előadást
az egészséges életmódról, és foglalkozást
gyermekeknek. A pályázatírási feladatokra
is szívesen gondol vissza (Legjobb Női Munkahely, Családbarát Pályázat, MOVE Europe). Teljesítmény- és kompetenciaértékelési
rendszerrel kapcsolatos előadásokat is szokott tartani, illetve az Üzemviteli Igazgatóság
műszakos napjain a munkaterhelés hatása az

egészségre és a munkateljesítményre témakörben szervezett előadásokban is közreműködik. Jelenleg az Üzemviteli Igazgatóság
jelentős munkaterhelésnek kitett munkavállalói, illetve a saját igazgatóságán dolgozók részére szervez tréningeket. Hozzáteszi,
szerencsésnek érzi magát, hogy a tréningek
lebonyolításában szerepet vállalhat. Ez számára nagyon kedves feladat, akárcsak a
munkáltató által adományozott kitüntetések
és a díjátadók koordinálása. Szeret a gyakornoki programban tevékenykedni, szívesen
foglalkozik a felsőoktatásban tanuló és a cégünknél gyakornokoskodó fiatalokkal.
Férje, Zsolt 1985 óta dolgozik az erőműben. Edit három felnőtt gyermek büszke
anyukája. Kinga kormánytisztviselő, Dóra
gyógypedagógus, Zsolt Gergely egy szociális intézményben dolgozik. Edit elmondása
szerint rengeteg mindennel foglalkozik sza-

badidejében, miután gyermekei elhagyták a
családi fészket, sok ideje felszabadult, amelyet próbál magára fordítani. Kertészkedik,
varr, olvas, kenyeret süt, fut, kerékpározik,
családdal, barátokkal szeret utazni, túrázni.
A kutyáival is sok időt tölt. Híve az egészséges táplálkozásnak, ezért ilyen ételek készítésével is gyakran próbálkozik. 
GYNYP

Atomerőmű

2016. május

Fotók: Bodajki Ákos

12

Majális
2016

13

Atomerőmű

Fotók: Bodajki Ákos

2016. május

Édesanyák a majálison

A Tűzvirág együttes 35 éves
Pakson talán nincs is olyan család, ahol a gyermek,
az unoka vagy egy közeli rokon az elmúlt 35 évben
ne került volna a Tűzvirág Táncegyüttes bűvkörébe. Pontosan nem is tudni, hogy hány ezer óvodás,
kis- és középiskolás lány és fiú ismerte meg a tánc
lüktetését, a ritmus érzelmi hatását, azt a semmihez
sem hasonlítható hangulatot és összetartozást, azt az
esztétikai többletet, amit a tánc jelent. Hányan meg
hányan érezték a népzene erejét, tanultak kitartást,
szorgalmat, majd élvezték a kemény munka gyönyörteli eredményét, a szerepléseket, a sikert?
Paks város egyik büszkesége a Tűzvirág Táncegyüttes, amely komoly hazai és nemzetközi elismertségét az együttes művészeti igazgatójának és koreográfusának, Mádi Magdolnának köszönheti.
De hogy is kezdődött? Az 1970-es évek végén, az
akkor elismert paksi néptáncegyüttes vezető nélkül
maradt. Többszöri próbálkozás után végül Dunaföldvárról Mádi Magdolnát hívták Paksra a néptánchagyományok újraélesztésére, folytatására, amit azóta
is töretlen lendülettel, állandó megújulással végez.
Küldetésének tekinti, hogy előadásaival, a tánckultúra iránti szeretetével és elhivatottságával ünnepet
tudjon vinni a hétköznapokba is.
Az együttes a műsoraival szebbé, varázslatosabbá
teszi a település ünnepeit, rendezvényeit.
– Dunaföldváron születtem – meséli Mádi Magdolna –, és aztán táncoltam a Vasas együttesben,
Dunaújvárosban, majd onnan kerültem Budapestre,
ahol táncoltam és tanultam. Lett egy térdsérülésem,
akkor abba kellett hagynom az aktív táncot, és így
kerültem Paksra. 35 évvel ezelőtt egy táncegyüttes
alakult, heterogén, különböző életkorú gyerekekkel kezdtük el. Ebből fejlődtünk ki lassan a tánctól a
táncszínházig, ami ebben a pillanatban a repertoá-

Fotók: Bodajki Ákos 2016. majális

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Tűzvirág Táncegyüttes, amely 1980-ban alakult Mádi Magdolna vezetésével. A gálaműsoron az elmúlt évek legjobb magyar néptánc-koreográfiáit, táncszínházi alkotásait és nemzetközi néptáncműveit mutatták be. Az előadáson fellépett a jelenlegi társulat mellett a
szenioregyüttese, az utánpótlás- és gyermekegyüttesei, valamint az aprók. Közreműködött Balogh Kálmán cimbalomművész.
runk, a Paksi Atomerőmű és a városi önkormányzat
támogatásával.
Az eltelt idő számos sikert és elismerést hozott az
együttesnek hazánkban és külföldön egyaránt.
Számos emlékezetes előadást tartottunk az ország
különböző városaiban, rendszeresen turnézunk európai és Európán túli országokban, ahol méltón képviseljük Paksot és a magyar tánckultúrát. Az elmúlt
tíz évben jelentős táncszínházi programja is van az
együttesünknek.
Táncszínházi bemutatóink címei: Ember az univerzumban, Nomád népek táncai, Napkelettől napnyugatig, Ősök útján, Arany János: Pázmán lovag,
Képzeld el!, A mindenség velünk forog.
Emlékezetes és fantasztikus volt, amikor magyar
napokat tartottunk Írország legnagyobb városaiban,
nagy élmény volt Egyiptomban fellépni, az akkori
elnök születésnapi rendezvényén vagy Szicíliában,
az Agrimentói táncfesztiválon. A televízióban nagyon sok lottóshow-t csináltunk, nagyon jól dolgoztunk együtt Horváth Ádám rendezővel, felléptünk az
Operaházban is. Mi hoztuk be az ír táncot a magyar
köztudatba, ezzel a közönségkedvenccel zártuk a gálánkat.
Tűz és virág. Már az együttes neve is árulkodik
szándékairól. Tüzet gyújtani, világosságot és energiát
adni, de mellette megjelenik a szépség, a nyugalom, a
békesség üzenete is.
Célunk a magyar néphagyományok megismertetése, a zene és a tánc megszerettetése már az óvodáskorú gyermekek körében. A táncosok megismerik a
magyar táncokat, kialakul az összetartozás érzése, részeseivé válnak a fegyelmezett, áldozatokat is igénylő
alkotói munkának.

Wollner Pál

14

Atomerőmű

2016. május

MVM Csoport Év Embere díj
„Becsületesen elvégeztem a munkámat”
Interjú Czibula Mihállyal
újabb fejlesztési ötleteiket az orosz üzemanyag-beszállító TVEL előtt.
– Rendelkezünk olyan saját kódokkal, amelyekkel magunk tudunk végezni üzemanyag-elemzéseket, igaz, az orosz partner csak a saját elemzései után
gyártja le a fűtőelemeket. Gyakorlatilag annyira jó
kódjaink vannak, hogy pontosan tudjuk, hogy a partnercég által elvégzett elemzés pozitív eredményre juthat – most is ez történt. Miután a partner is igazolta az
eredményeinket, kezdődhetett el a tárgyalás a gyártásról és a szállításról.
A komplex munka kiemelt vezetői feladata Czibula Mihály elmondása szerint komoly kihívást jelentett,
tekintettel arra is, hogy az eljárásban a paksi erőmű úttörőnek számít: a VVER-440-es típusú blokkban ilyet
még nem valósítottak meg sehol a világon. A projektvezető szerint ez volt az erőmű történetének legtöbb
időt felemésztő fejlesztése. A hosszú és összetett munka több szempontból is meghozta a gyümölcsét, ezek
egyike az Év Embere díj.
– A kisfiamnak ezt úgy magyaráztam el, hogy apa
most kapott egy csillagos ötöst. Ő most harmadik
osztályba jár, tehát az ő értékrendjében így lehet tolmácsolni ezt a díjat, és ezzel azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot. Nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan
feladatot kaptam, aminek ilyen szintű elismerése van.
Hiszen mindannyian, akik bármilyen munkakörben
dolgozunk, napi szinten oldunk meg problémákat,
csak sajnos díjakat és ilyen szintű elismerést a legtöbben nem kapnak. Éppen ezért tartom magam szerencsésnek: semmi mást nem csináltam, csak tisztességesen elvégeztem a munkámat, és ennek történetesen
most ilyen eredménye is van – foglalta össze gondola-

tait a kitüntetésről a szakember, aki úgy érzi, a díjazás
hátterében még számos kollégájának érdeme is áll.
– Azok, akik a projektben dolgoztak, szintén becsületesen ellátták a feladatukat, és nem szeretném a
saját szerepemet az övék fölé emelni. Egyébként elég
nehéz behatárolni azoknak a körét, akik részt vettek
a projektben, csak a Paksi Atomerőműben szerintem
legalább kétszázan dolgoztak a feladatokon. Ezen túl
volt a projektnek egy hazai és egy nemzetközi supportja, tehát a mérnöktudományi szolgáltatásoknak

Fotó: MVM

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a biztonság elsődlegessége mellett folyamatosan törekszik a hatékonyság
további növelésére is, Czibula Mihály pedig a társaság
kiemelt projektvezetőjeként a létesítmény egyik legjelentősebb fejlesztését navigálta. Az újítás lényege,
hogy az új típusú nukleáris fűtőelemek segítségével
az eddigi 12 hónap helyett 15 hónapig működhetnek
egyhuzamban, egy betöltéssel a reaktorok.
– A szakma által csak C15-nek nevezett projektet
(hivatalosan a 15 Hónapos Üzemeltetési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt) vezettem, amelynek egy része volt az új üzemanyag fejlesztése, ami
gyakorlatilag annyit jelent, hogy ha tovább akarunk
üzemeltetni egy reaktort egy betöltéssel, ahhoz erősebb üzemanyag kell. Ez hasonlít ahhoz, ahogyan az
elemeket használjuk a készülékeinkben, az erősebb tovább tart, a gyengébbet gyakrabban kell cserélni.
Ugyanakkor a hosszabb ciklus azt is jelenti, hogy
azokra a karbantartási munkákra, amelyeket a fűtőelemek cseréjének idejére igazítottak, mostantól csak
15 havonta kerül sor.
A 15 hónapos üzemanyagciklus révén az állapotértékeléseket, vizsgálatokat, karbantartásokat ritkábban
végezzük el az eddigi, 12 havi rendszeresség helyett:
az engedélyezések és műszaki átalakítások megalapozásának az előkészítése rendkívül szerteágazó munka
volt. Mondhatom, hogy az erőmű minden műszaki
szakterülete érintett volt a megváltozott ciklusidő igazolásában.
Az új üzemanyag fejlesztésével kapcsolatban a
szakember méltatta a hazai – Teller Edéig visszavezethető – kutatóintézeti hátteret: úgy gondolja, ennek is
köszönhető az, hogy magabiztosan vezetik fel újabb és

egy részét megvásároltuk. Ebben a Magyar Tudományos Akadémia, az Erőterv, az oroszországi partnerek
közül a TVEL üzemanyaggyártó, a Kurcsatov Intézet
vagy a cseh Škoda is jelentős munkát tett bele. Én még
legalább kétszázra tenném azoknak a kollégáknak a
számát, akik a műszaki elemzési hátteret alátették az
innovációnak.
MVM

Hatala Péternek, a Magyar Földgázkereskedő (MFGK)
Zrt. informatikus szakértőjének a számlázási rendszer auditprojektben betöltött szerepe miatt ítélték
oda az Év Embere díjat. Az üzleti megoldások támogatásával jelentősen hozzájárult a kereskedelmi földgázforgalmazás, illetve az MVM Csoport sikeréhez is.
– Abszolút meglepett, hogy díjaztak. Olyannyira
nem számítottam rá, hogy még az erről szóló értesítőt is csak átfutottam, ezért először úgy értelmeztem, hogy ez egy mindenkinek kiküldött meghívó a
díjátadóra – nem is értékeltem úgy, hogy nekem ott
jelenésem van. Másrészről az is meglepett, hogy azt
tapasztaltam: nagyon komolyan veszik az eseményt,
egyértelművé téve, hogy ez egy rangos elismerés.
Ezért utólag is egy pozitív élményként tekintek rá
vissza.
Hatala Péter az elismerést kiváltó munkáról szólva kiemelte, hogy a projekt az MVM Csoportnak is
hasznára vált. Egy információbiztonsági szabályozó
környezet, illetve az MFGK által használt számlázási
rendszer bevezetéséről van szó, valamint az információbiztonsággal kapcsolatos tanúsítás volt a feladat.
– Ez aztán az MVM Csoporton belül más, összesen kilenc tagvállalatnak is segített. Az MFGK volt
az, amely a speciális helyzetéből adódóan a többi tagvállalat előtt járva foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ezt
méltányolták tehát ezzel a díjjal, én pedig arra lehetek

büszke, hogy egy úttörő munkával az egész csoport
számára hasznossá vált.
A szakember már igen régóta ismeri annak a csapatnak a nagy részét, amellyel együtt dolgozik.
– Ezzel a csapattal 1996-ban kezdtem, és nagyjából 2000-ig dolgoztam együtt, amíg át nem mentem
a telekommunikációs szektorba. Négy évvel később
visszahívott az MFGK, attól kezdve pedig ugyan különböző tulajdonosi háttérrel, de változatlan csapattal
dolgozom. Tehát a pályafutásom húsz évéből nagyjából 16-ot velük töltöttem különböző felállásokban,
és bár némileg változott a csapat összetétele, vannak
kollégák, akiket már két évtizede ismerek.
A jövőről szólva Hatala Péter elmondta, hogy továbbra is szeretne megfelelni a munkája adta kihívásoknak.
– Az energiapiac most nagyon hektikus, ezeket
a társaságokat működés közben olyan hatások érik,
amelyek az IT-rendszereket komolyan igénybe veszik.
A folyamatos működés biztosítása mellett megállás
nélkül kell fejleszteni is. Ezenkívül az információbiztonság egy ideje kiemelt témává vált, ezzel valóban
sokat kell foglalkozni. Nekem is sokat kell tanulnom,
ha szeretnék megfelelni a követelményeknek, márpedig meg akarom állni itt a helyem. Ez egy folyamatos
változást és fejlődést igénylő pozíció, amelyben gyakorlatilag már megmaradni is kihívás.

Fotó: MVM

„Folyamatos tanulással tudok helytállni”
Interjú Hatala Péterrel

A helytállás elismerését Hatala Péter két, 8 és 11
éves kislánya is láthatóan átérezte, amikor kezükbe
vették a plakettet. Mint mondta, amennyire ők ezt
meg tudták érteni, nagyra értékelték, hogy apát megdicsérték a munkahelyén.
– A lányok még kicsik ahhoz, hogy programozást
tanuljanak, az információbiztonságról nem is szólva
– mondta a díjazott, és hozzátette: a nagyobbik lány
már aktív Viber-felhasználó, ebben pedig jobb, mint
az apukája.
MVM
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MVM Csoport Év Embere díj
„A saját tervezésű kazán is csapatmunka eredménye”
Interjú Kotnyek Józseffel
gozik a területen. Éppen ezért, akik megmaradtak,
azokra nagyon nagy teher hárul. Én is így vagyok,
hogy egyik projektből a másikba kerülök, és mindegyiknek van nehézsége, ezért mindig nagyon kell
koncentrálni a kollégákkal a siker érdekében. Természetesen amikor az ember kicsit levegőhöz jut, az nagyon jó érzés. Talán ezért is, természetesen rendkívül
örömteli díjazottnak lenni, elismerést kapni.
Kotnyek József úgy érzi, hogy a kitüntetést teljes
eddigi életpályájának is köszönheti, és nem volt előtte
titok, hogy jelölték az Év Embere díjra:
– Értesültem róla, hiszen a vezetőségünk megbeszélte, hogy van-e olyan szempont, tehát van-e olyan
munkafejlesztés nálunk, amely ténylegesen indokolja
a felterjesztést. Az én esetemben nem is gondolkodtak
rajta, mert kézzelfogható eredménynek tekinthetők a
tatabányai kazánok. Bár ezt a kitüntetést az OVIT-nál
elvégzett munkámért kaptam, úgy gondolom, hogy
nem csak az itteni, hanem a korábbi munkahelyemnél, a Transelektrónál felhalmozott tudást is díjazza.
Mint azt a mérnök megjegyezte, az egyetem elvégzését követően azonnal ebben a szakmában helyezkedett el, tehát a kazánokkal és azok fejlesztésével
kezdett foglalkozni, és ma már mintegy 25 éve van a
pályán. Az elismerésre természetesen az otthoniak is
örömmel tekintenek – mondta Kotnyek József, de bevallotta azt is, hogy kihívást jelent a munkarend és a
magánélet összeegyeztetése.
– A díjnak nagyon örült a család, a lekötöttségemet viszont már kevésbé értékeli, hiszen ez a munka

Fiataljaink
– Paksi család második gyermekeként nőttem fel,
az általános iskolai éveket követően Szekszárdon tanultam tovább, az Ady Endre Szakképző Iskolában.
A gépjárműtechnikai szerelő szakképesítést megszerezve a paksi Vak Bottyán Gimnázium esti tagozatán
folytattam a tanulást, itt szereztem érettségi bizonyítványt. Első munkahelyem a paksi téglagyár volt, ahol
gépkezelőként dolgoztam, majd a Plakész Kft.-nél sikerült elhelyezkednem karbantartóként. Itt kerültem
először közelebbi kapcsolatba az atomerőművel, a
primer és a szekunder körben végeztünk karbantartási
feladatokat. Munka mellett folytattam a tanulást, levelező képzés keretében szereztem gépésztechnikusi
végzettséget a biritói I. István Szakképző Iskolában.
2003 februárjában adódott egy lehetőség, amelynek köszönhetően a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályhoz (FKO) kerültem karbantartó lakatosként,
akkor még alvállalkozói állományban, majd 2007-től
végeztem feladataimat ugyanitt, de már a Paksi Atomerőmű alkalmazásában. Az FKO-n eltöltött évek alatt
lehetőségem volt részletesen megismerni a szakterületet, ebben sok támogatást és segítséget kaptam
Csépányi Bárdos László műszakvezetőtől és Tell Ferenc
vezető szerelőtől. A munka mellett folytattam a tanulást is, a Dunaújvárosi Főiskola gépészmérnök szakán
tanultam.

évig nem vagyok otthon – részletezte a szakember, és
hozzáfűzte, hogy ez utóbbi elsősorban még az előző
munkahelyén töltött időkre volt igaz. Mint azt összegezvén megjegyezte:
– A család örült, de valószínűleg azt is nagyra értékelnék, ha többet látnának engem otthon.  MVM

Továbbképzés mérésügyi
megbízottaknak
A műszaki szervezetek által alkalmazott mérőeszközök nagy száma szükségessé teszi a
mérésügyi megbízotti hálózat működtetését, ezért egy tavalyi évben lezajlott audit
kapcsán a Metrológiai Üzem szervezésében
kétnapos képzés zajlott.

Fotó: Bodajki Ákos

Bemutatkozik Lőrincz Tamás, a Technológiai Oktatási Osztály szakterület-instruktora

teljes embert kíván. Gyakran nagyon nehéz egyensúlyt teremteni a munkahelyi és az otthoni kötelességek között, a családomnak pedig ebben sokat kell
segítenie: türelmesnek kell lennie abban, hogy a napi
14-16 óra munkát elviselje. Mivel nemcsak a kazánok
tervezése, hanem az üzembe helyezése is feladatom,
gyakran huzamosabb ideig – előfordult, hogy akár fél

Fotó: MVM

Kotnyek Józseffel, az MVM OVIT Zrt. erőművi tervezési osztályvezetőjével nem könnyű interjúidőpontot egyeztetni, beszélgetésünkkor is éppen egy japán
delegáció fogadására készült munkatársaival. Mint
mondta, egyébként számos országból érdeklődnek az
általuk kifejlesztett kazántechnológia iránt, a csapat
pedig továbbra is fejleszt, és örül, hogy sokan szeretnének ilyesmit vásárolni.
A szakember kulcsszerepet játszott a tatabányai
100 megawattos biomassza tüzelésű erőmű beruházásában, 2015-ben. Nevéhez fűződik a fő technológiák,
a kazánok fejlesztése, az üzembehelyezési munkák
irányítása. Szakmai munkája során nyert mérnöki
tapasztalataira alapozva saját tervezésű kazánja továbbfejlesztésével készítette el a Tatabányai Erőmű
nagy teljesítményű, takarékos kazánjának terveit.
– Az alapötletet az ember maga hozza, az alapszámításokat az ember maga csinálja, de mindenképpen
csapatmunkáról van szó, hiszen arra sem idő, sem
kapacitás nincs, hogy valaki egymaga a tervezést az
elejétől a végéig vigye, mert az éveket venne igénybe
– mondta munkájáról, és hozzátette: a kollégák szaktudása mindenképp szükséges ahhoz, hogy végül jó
eredmény jöjjön ki egy ilyen tervezés végére.
Az okleveles gépészmérnök, valamint a hőerőgépek és tüzelőberendezések szakmérnöke úgy látja,
hazánkban túlságosan kevesen dolgoznak ezen a területen.
– Általában véve ez a szakma Magyarországon sajnos kihalóban van, rendkívül kevés szakember dol-

2012-ben kerültem át jelenlegi munkahelyemre,
a Technológiai Oktatási Osztályra. Itt remek közeg,
összeszokott társaság fogadott. Sokat köszönhetek
Nagy Sándor ma már nyugdíjas kollégámnak, aki az
osztályon mentorként segítette a beilleszkedésem.
Munkám során feladataim közé tartozik az üzemviteli
és karbantartói szinten tartó képzések megtartása, a
betanulók képzése, oktatási anyagok készítése, látogatócsoportok vezetése a Karbantartó Gyakorló Központban.
Paksi kötődésem révén magam is Pakson alapítottam családot, feleségemmel, Vikivel együtt neveljük
nyolc hónapos kislányunkat, Rékát, aki a legnagyobb
boldogságot jelenti számunkra. Az apai teendők ellátása mellett kevés időm jut másra, de ha lehetőség
adódik, szívesen járom a természetet, nagy szerelmem
a terepmotorozás és a természetfotózás.

Az interjút készítette: Krausz Attila

Az elmúlt évben lezajlott audit – a posztgraduális metrológiai alapképzésen túl – továbbképzés szervezését javasolta, mivel a vizsgálók
tapasztalatai azt mutatták, hogy a mérőeszközkezeléssel kapcsolatos ismeretek hiányosak,
dokumentálásuk a cégen belül nem egységes.
A fentiek alapján az oktatási épületben kétnapos továbbképzésre került sor. Az oktatást
a Szenzor-Metrológia Kft. végezte. Az előzetesen, a szervezeteken belül kijelölt megbízottak
előadásokon vettek részt, ahol az elhangzottak
közt szerepelt a mérőeszközök megfelelőségértékelése, valamint a mérési bizonytalanság,
amelynek meghatározásáról és figyelembevételéről is hallhattak a képzésen részt vevők. Külön előadás foglalkozott a kalibrálási ciklusidők
meghatározásával.
A képzésen a mérőeszközöket alkalmazó szervezetek részéről közel negyven fő vett
részt. A tervek szerint hasonló tematikájú képzéseket két-három évente tartanának.

Lehmann Katalin
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Műszaki Alkotói Pályázat – 4/6
3. díjas pályázatok I. rész

Fotók: Bodajki Ákos

06. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
technológiai épületek
aljzatburkolatainak cseréje új
technológia alapján; költséghatékony,
hosszú távú műszaki megoldás

Bordács József

Koleszár Norbert

A technológiai és a nem technológiai épületeink burkolatai az elmúlt évtizedekben nagymértékben elavultak, ezért egy olyan technológia kidolgozása mellett
döntöttünk, amivel egységes, könnyen kivitelezhető
és költséghatékony módon újíthatjuk fel a nevezett
burkolatokat.
Egységesen alkalmazható az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. minden blokkjánál, a gépházban és a technológiai
helyiségekben. Könnyen kivitelezhető: a meglévő burkolatot elbontják a szerkezeti betonig vagy vízszigetelésig, ellenőrzik a repedésmentességet, majd négyfajta
kidolgozott rétegrend szerint elkészíthető az erőműben
előírt követelmény szerinti burkolat. Költséghatékony:
a jelenleg alkalmazott technológiához viszonyítva az új
műszaki megoldás alapján 60-70%-kal olcsóbban végezhető a kivitelezés.
Bordács József, KAIG SZÜ, karbantartási műszaki ellenőr
– Szekszárdon születtem 1972-ben. Szekszárdon, a
Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában érettségiztem 1990-ben, majd egy év múlva épületgépész-technikusi oklevelet szereztem. Magasépítési technikusként végeztem az I. István Szakközépiskolában, Pakson.
Rendelkezem minőségellenőri, betontechnológusi
végzettséggel, építési műszaki ellenőri képzettséget
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képzésén szereztem 2012-ben. A Dunaújvárosi
Főiskola műszaki menedzser minőségirányítási szakán
szereztem diplomát az idén.
Munkahelyeim:
– Duna M Bt. épületgépész, csoportvezető, művezető 1992–1997

–
–
–
–

Neutron Kft. művezető, építésvezető 1997–2007
Pannonia Bau Kft. építésvezető 2007–2009
OVIT Zrt. vezető technológus 2009
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. karbantartási műszaki
ellenőr 2009-től
Főállásom mellett 2006-ban egy bt.-t alapítottam,
majd 2009 óta a saját kft.-met vezetem. Önkormányzati
képviselő vagyok 2010 óta Pakson, 2006–2010-ig dolgoztam megyei képviselőként is a közért.
Nős vagyok, feleségem az ESZI-ben tanár – idén ünnepeljük 20. házassági évfordulónkat. Két gyermekem
van: Mónika 17 éves, harmadéves az ESZI közgazdász
szakán. Bence 15 éves, most végez a Bezerédjben.
Pakson, családi házban lakunk 2001-től. Hobbim az
utazás, kirándulás, vízpart, foci, kertészkedés, barkácsolás. Szeretek sportolni, és lelkes szurkoló is vagyok.
Koleszár Norbert, KAIG SZÜ, Építészeti Csoport karbantartási műszaki ellenőr
– Szekszárdon születtem 1985-ben. Pakson, a Vak
Bottyán Gimnázium komplex tagozatán érettségiztem
2004-ben. Magasépítő technikusi oklevelet Szekszárdon, az Ady Endre Szakiskolában szereztem 2006-ban,
majd Pécsett, a Pollack Mihály Főiskolán építőmérnökként végeztem 2012-be, ezzel egy időben építési
műszaki ellenőri képzettséget szereztem a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
A Neutron Gépészeti és Építőipari Kft.-nél művezetőként dolgoztam, majd jogutódjánál, a Pannónia Bau
Kft.-nél még két évig építésvezetőként. Ezután a Duna
Center Therm Kft.-nél művezető voltam. Ezt követően
az MVM OVIT Zrt.-nél technológusi feladatokat láttam
el. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél 2013-tól karbantartási műszaki ellenőrként dolgozom.
Hobbim a szakmám, a tánc, a kirándulás. Ha időnk
engedi, párommal sokat kirándulunk és közös programokat szervezünk.

Dobri Zoltán, IÜO, irányítástechnikai szolgálatvezető
– Pécsen születtem. 1991-ben végeztem az Energetikai Szakképzési Intézetben irányítástechnikai műszerészként. Az atomerőműben dolgozom 1991 óta, és az
irányítástechnikai üzemvitelen a szakmámban helyezkedtem el.
Ipari elektronika technikumi és mérnök-informatikusi végzettségem van. Irányítástechnikai hatósági
vizsgával rendelkezem 2003-tól. Az irányítástechnikai
üzemvitel A műszakjának 2004-től művezetői, majd
2007-től szolgálatvezető mérnöki beosztásában dolgozom.
Pakson élek, nős vagyok. Két gyermekem van, egy
18 éves fiú és egy 10 éves kislány.
Madách Ferenc Zsolt, IÜO, irányítástechnikai szolgálatvezető
– Pincehelyen születtem 1973-ban. Ötéves koromtól
Pakson élek, itt végeztem az általános iskolát, majd az
ESZI-ben tanultam irányítástechnikai műszerész szakon, és 1991-ben leérettségiztem. Az atomerőműben,
az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon műszerészként, három műszakban kezdtem dolgozni. Később
művezetővé neveztek ki, jelenleg a C műszak irányítástechnikai szolgálatvezetőjeként dolgozom. A munka
mellett tanultam is: először ipari elektronikai technikus
minősítést szereztem Pécsett, majd a Dunaújvárosi Főiskolán mérnök informatikus diplomát szereztem.
Két gyermekem van, egy 20 éves lányom és egy 18
éves fiam, akiktől a váltóműszak miatt sajnos sokat vagyok távol. Szabadidőmben igyekszem párommal és a
gyermekeimmel a lehető legtöbb időt eltölteni, mert
úgy gondolom, a család a legfontosabb dolog az ember életében.
gyulai

02. Tolózárak, szabályzók
vezérlőköreinek átalakítási lehetőségei
A vezérlőkörök feladata olyan irányítási műveletsor
végrehajtása, melynek eredményeként a végrehajtó
működtetésével megfelelő beavatkozás érhető el a vezérelt szakaszon. Az 1. kiépítés RTZO, a 2-es 06F kialakítású alelosztó szekrényekben alakították ki a vezérlőköröket. Mindkét kiépítés tolózárvezérlői relés logikával
megvalósítottak. A szabályzók végrehajtóinak működtetése ettől eltér – a hibakeresés, javítás is más.
Az RTZO típusú szekrényben találhatók az áramköri
elemek, cseréjük önállóan elvégezhető, de a feszültségmentesítés nehézkes vagy nem megoldható (egész
szekrényt kell lekapcsolni). A 06F típusú szekrényeknél
a helyszíni ellenőrzés nem megoldható. A fiókcsere egy
gyors művelet, de nagyon sokféle „fiók” van (~30-féle),
nincs mindig kéznél hibátlan tartalék. A vezérlőköri elemek (végálláskapcsolók, relétekercsek, relékontaktusok…) is számos meghibásodás okozói lehetnek, amelyek egy része a kezelő előtt „rejtve marad”.
A pályamunka a 0,4 kV-os alelosztón keresztül működtetett tolózárak és szabályzók vezérlőinek kiváltására korlátozódik, de megfelelő adaptációja alkalmazható
a gyorszáraknál, mágnesszelepeknél is. Több megoldási javaslatot tartalmaz, az „egyszerű” eszközcseréktől
az intelligens, diagnosztikai lehetőségeket is biztosító
készülékek alkalmazásán keresztül a komplett alelosztó
szekrény cseréjéig.

Dobri Zoltán

Madách Ferenc Zsolt
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 10. rész
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban, felidézhetik vagy megismerhetik az atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a
világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.
A tisztán katonai célokra szolgáló reaktorok után az
1950-es évek második felében kezdtek építeni kettős
célú, elsődlegesen plutóniumot termelő és mellékesen villamos és hőenergiát előállító, könnyűvízhűtésű, grafitmoderátoros, csatorna típusú, 100 MW
teljesítményű reaktorokat, illetve erőműveket. Ilyen
volt a Tomszk melletti Szeverszkben épült négyblokkos szibériai atomerőmű és a zseleznogorszki bányászati és vegyi kombinát 3. sz. reaktora. Ezeket a kiszolgált reaktorokat 2000 után leállították. [1]
1954 közepén a Villamos Erőművek Minisztériuma (Минэлектростанций СССР) határozatot hozott arról, hogy épüljön hőerőmű Szverdlovszktól 50
km-re, keletre, a Püsma folyó mellett.
Már 2 éve folyt az építkezés, amikor úgy döntöttek, hogy ne hagyományos hőerőmű, hanem a 400
MW-os belojarszki atomerőmű épüljön meg, kön�nyűvízhűtésű, grafitmoderátoros, csatorna típusú
reaktorokkal, a Tyeploelektroprojekt leningrádi részlegének tervei szerint.
Az AMB (Атом Мирный Большой – Nagy Békés Atom)-100 típusú, 108 MW-os 1. blokk építését
1958. június 1-jén kezdték, első párhuzamos kapcsolására és ezzel együtt üzemi géppé nyilvánítására
1964. április 26-án került sor. Az AMB-200 típusú,
ugyanilyen felépítésű, 160 MW-os 2. blokk idősorának adatai: 1962. január 1., 1967. december 29.,
1969. december 1. Főberendezéseik elhasználódása
miatt az 1. blokkot 19 év üzem után, 1983. január 15én, a 2. blokkot 23 év üzem után, 1990. április 15-én
leállították.
De az erőmű nem maradt forrás nélkül, mert
nagy léptékű technológiaváltással 1969. január 1-jén
megkezdték a BN (Быстрый Нейтрон – gyors neutron)-600 típusú, 600 (!) MW-os szaporítóreaktoros
3. blokk építését, ami a gyors neutronos, folyékony
nátriumhűtésű technológia abszolút újdonsága és te-

mérdek műszaki problémája miatt kissé elhúzódott;
az első párhuzamos kapcsolás 11 év múlva, 1980.
április 8-án, az üzemi géppé nyilvánítás pedig 1981.
november 1-jén volt. E blokkot 2025-ig tervezik üzemeltetni. [2]

sadáskor keletkező gyors neutronokat, és a szaporítás nem működne. [2]

A belojarszki atomerőmű. A jobb oldali kétkéményes épület
az 1. és a 2. blokk reaktorcsarnoka, a bal oldali egykéményes
épület a 3. blokk BN-600 típusú szaporítóreaktorának csarnoka,
a háttérben a hűtőtóvá duzzasztott Püsma folyó. [2]

A BN-600 gyors neutronos reaktorblokk felépítése: egy
nátriumhűtésű reaktor – 3 db szekunder nátrium/víz(gőz) hőcserélő (gőzfejlesztő) – 3 db 200 MW-os turbógenerátor [2]

Gyors neutronos (szaporító) reaktor elvi sémája

A szekunder nátriumkörre azért van szükség,
hogy a nátrium/víz hőcserélőt – azaz a gőzfejlesztőt
– a reaktortartályon kívülre vigyék; ha ez bent lenne
a reaktortartályban, akkor a víz lelassítaná a magha-

Miközben a leningrádi tervezők a békés belojarszki
1-2. blokk konstrukcióján dolgoztak, az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának 1956. március 12-i együttes határozata alapján a Középgépipari Minisztérium irányításával és
Igor Kurcsatov tudományos vezetésével folytak az
előkészületek annak megalapozására, hogy Nyikita
Hruscsov 1960. október 12-én az ENSZ Közgyűlésén
tartott, „cipőlengető” beszédében megfenyegethesse
a Nyugatot: „Мы Вам покажем Кузькину мать!” [3]
Forrás:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирская_АЭС
[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоярская_АЭС
[3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Царь-бомба

Kimpián Aladár ny. főmérnök

A mindennapokban az Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) mentén
100%-os védelem nincs, a technikai védelem hatékony kiegészítője a humán faktor, sorozatunkban ezért foglalkozunk mindig aktuális kérdésekkel,
a felhasználók ismereteinek bővítésével

Pendrájvok (mobil adathordozók) használata
Miért szeretjük használni a pendrájvokat? Mert rendkívül kis helyen, manapság már hatalmas mennyiségű adatot
tudunk tárolni, és könnyedén visszük
magunkkal. Ezek a pozitív jellemzők
viszont rengeteg kockázatot rejtenek
magukban.
A kis méret miatt könnyen előfordulhat, hogy kirántjuk a zsebünkből, kiesik
az ingzsebünkből, és észre sem ves�szük. Nem is gondolnánk, hogy ez milyen gyakori eset.
Olvastam egy felmérés eredményét, amely során közel kétezren nyilatkoztak arról, hogy vesztettek-e el,
loptak-e el tőlük vagy találtak-e adathordozókat? A megkérdezettek több
mint húsz százaléka válaszolt úgy, hogy

talált elhagyott adathordozót, és sajnos gondolkodás nélkül meg is nyitotta azt. Én is láttam már olyan felhívást
a Facebookon, hogy valaki talált egy
pendrájvot rengeteg családi fotóval, és
mivel nem ismerte a képen szereplőket, ezért megosztott egy családi képet,
hátha ismeri valaki a rajta lévőket.
Húsz százalék nem kis szám, ezt felismerték az informatikai bűnözők is, és
rendszeresen alkalmazzák a módszert,
hogy káros tartalmakat „elhagyott”
pendrájvon terjesszenek.
Mit kockáztatunk, ha csatlakoztatunk egy fertőzött adathordozót a gépünkhöz?
Vírus települ a gépünkre úgy, hogy
észre sem vesszük. Ugyanúgy tudjuk

használni a gépünket, mint eddig, de
a műszaki paramétereit már egy kíberbűnözői csoport megismerte, kiépült a
kapcsolat lehetősége a mi gépünk és a
bűnözők között, akkor vonják be a gépünket egy támadás során erőforrásnak, amikor csak akarják.
Vírus települ a gépünkre, és rögzítik
a billentyűleütéseinket, ezáltal megismerik a jelszavainkat, akár a mobil
bankolással kapcsolatban. A privát életünk a kezükben van.
Zsarolóvírus települ a gépünkre, titkosítja a meghajtóinkat, és váltságdíjat
követel a titkosítás feloldásáért.
Vannak ma már olyan kártevők is,
amelyeket kizárólag pendrájvokra fejlesztettek ki. Az ilyen fenyegetések cél-

pontjai akár szakmai konferenciák is
lehetnek. Hallottam már olyan tapasztalatot, hogy szakmai konferencián
osztogatott pendrájvot bevizsgálva kiderült, vírussal volt fertőzve. Fontos,
hogy mindig gyanakodjunk, és ellenőrizetlenül ne használjunk ismeretlen
adathordozót.
Vállalati környezetben csak munkavégzéshez biztosított, titkosítással
ellátott pendrájvot használjunk. A titkosítással megvédjük a munkahelyi
bizalmas információkat abban az esetben is ha elveszítenénk vagy ellopnák
tőlünk az adathordozót.
Járjon el felelős, tudatos felhasz
nálóként, védje társaságunk információs vagyonát!
Susán Janka
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Időszakos központi oktatás
Tűzvédelem

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 (zajlik) le. Az Atomerőmű újságban
témakörönkénti bontásban, folytatólagosan adunk összefoglalót a központi oktatásról. Ez alkalommal a tűzvédelmi előadást tekintjük át, amelyet Lukács
Tamás tűzvédelmi mérnök (Munka- és Tűzvédelmi Osztály) prezentált a hallgatóság számára.
A fényképekkel gazdagon illusztrált előadás a Paksi
Atomerőmű 2015. évi tűzvédelmi helyzetének ismertetéséből, a tűz jellegű események elemzéséből, valamint az ellenőrzések tapasztalatainak bemutatásából
épült fel.
Az elmúlt év tűzvédelmi szempontból igen jó évnek tekinthető. Mindössze 22 tűzjelzés érkezett. Ebből egy sem volt tűzeset, 6 minősült ún. nem tűzesetnek, és 16 téves tűzjelzés történt. A téves jelzések
oka 2 esetben munkavégzésre, 3 esetben valamely
technológiára, 1 esetben ételmelegítésre, 3 esetben
időjárási körülményre, 4 esetben egyéb tényezőre
volt visszavezethető, illetve 3 esetben nem sikerült
azonosítani. Az előadó külön felhívta a figyelmet a
szeméttároló konténerekbe dobott cigarettacsikkek
miatti füstképződésre. Ehhez kapcsolódóan általánosságban elmondta, hogy a statisztikák szerint a

tűzesetek második leggyakoribb oka a dohányzásra vezethető vissza. Emellett arra is figyelmeztetett,
hogy – amennyiben az ablakok nyitva maradnak –
a szúnyogirtáshoz alkalmazott közeget is érzékeli a
tűzjelző berendezés.
A nem tűzesetnek minősülő tűz jellegű események szemléltetésére hozott – részletesebben is ismertetett – példák között lámpatest-meghibásodás,
egy mágnesszelep reléjének rövidzárlata és az olajos
szennyeződés hegesztés következtében történt izzása
szerepelt.
A tűzvédelmi ellenőrzések bemutatása a jó példák
megemlítése mellett inkább az elkerülendő helytelenségekre vonatkozó figyelemfelhívásra fókuszált.
Ezek között egyaránt előfordult tűzvédelmi szempontból kifogásolható kábelátvezetés, tűzoltó készülék nem megfelelő, illetve nem rendeltetésszerű ké-

szenlétben tartása, vagy villamos sorkapocsszekrény
tűzveszélyt jelentő állapota. Azonban az ellenőrzések
során tapasztalt esetek zömében olyan jellegű helytelenség állt fenn, amelyen már egy kis odafigyeléssel,
rendtartással is könnyen segíteni lehet. Az előadó
többek között a következőkre hívta fel a figyelmet:
olajos rongyokat kizárólag nem éghető falú, jól záródó edényben szabad tárolni (például fémhordóban,
de semmiképpen sem műanyag zsákban vagy műanyag kukában). Az éghető folyadékok nyilvántartására és tárolására szigorú előírások vonatkoznak,
egyebek mellett tilos azonosítatlan módon tárolni az
éghető folyadékokat. Ezen túlmenően ugyancsak fokozott figyelmet kell fordítani a megkezdett vagy kiürült festékesdobozok, vödrök kezelésére, megfelelő
tárolására.

Prancz Zoltán

Műszaki átalakítások – Folyékony radioaktív hulladékok cementezésre szolgáló technológia
A legmegfelelőbb eljárás kiválasztása – 2. 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 a Paksi 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. Második cikkünkben a legmegfelelőbb – egyszersmind véglegesnek tekinthető – technológia megtalálásához vezető utat idézzük fel.
A Bátaapátiban felépült és üzembe helyezett, végleges elhelyezést biztosító Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba történő elhelyezéssel kapcsolatosan
korábban elkészült és az illetékes hatóság jóváhagyta – a tárolási környezet természeti adottságait is figyelembe vevő – Hulladékátvételi Követelményeket.
A hulladékcsomagra vonatkozó, széles spektrumú követelmények között szerepel – többek között – az ún.
szabad üregtérfogat-korlát. Emiatt szükség van a 200
literes hordókban lévő, nem tömörített szilárd hulladékok térfogatkitöltő cementezésére is, amely feladat
a MOWA (Mobil Waste Anlage) típusú berendezéssel
nem valósítható meg.
A Radioaktív Hulladékkezelési Osztály részéről javaslat fogalmazódott meg egy új és korszerű, a Paksi
Atomerőmű mai igényeinek megfelelő cementezési
technológia beszerezésére és telepítésére. Az előterjesztésben szereplő javaslatot a Műszaki Gazdasági Értekezlet 2009-ben megtárgyalta, és a szükséges
gazdasági elemzések után – kiemelt beruházásként
– elfogadta.
A megvalósítás első fázisaként – az értékelemzés
módszerével – meghatározták az atomerőmű érdekeit is tükröző, műszakilag és gazdaságilag legmegfelelőbb hulladékcsomag koncepcióját. Ennek lényege, hogy a szilárd radioaktív hulladékokat tartalmazó
hordókat vékony falú acélkonténerbe helyezik, majd

a hordók közötti és a hordókban lévő szabad térfogatot folyékony radioaktív hulladékból készült cementpéppel töltik ki. Az új hulladékcsomag a végleges
elhelyezés műszaki megoldásának módosítását is
szükségessé tette. A korábbi koncepció szerint a hordós hulladékok a végleges elhelyezés előtt egy, a ra-

Az új cementező technológia aktív közeggel végzendő,
félüzemi méretű tesztjeihez szükséges egyik berendezés az
ellenőrzött zónában

dioaktív anyagok visszatartására szolgáló, vastag falú
betonkonténerbe kerültek volna. Mivel tehát ez ilyen
módon nem valósult meg, helyette egy betonmedencét alakítottak ki a végleges elhelyezésre szolgáló vágatokban. A teljes koncepció előzetes biztonsági értékelése azt mutatta, hogy a fentiek a végleges tárolás
hosszú távú radiológiai biztonsága szempontjából
megvalósíthatóak.
A beszerzés előkészítésének második fázisaként
– szintén értékelemzési módszer alkalmazásával – a
szilárdítási (cementezési) technológia műszaki specifikációja készült el. Hatalmas előnye a MOWA-technológiával szemben az értékelemzéssel megalapozott új
cementezési technológiának egyebek mellett a kedvezőbb térkitöltés. A különbséget könnyű elképzelni,
ha arra gondolunk, hogy egy adott térrészt dinnyékkel vagy téglákkal lehet-e jobban kitölteni. A MOWA-technológiával előállítható kvázi gömb alakú
testek („dinnyék”) lényegesen nagyobb tárolási kapacitást igényelnének, mint az új cementezési technológia eredményeként előálló tégla alakú tömbök.
Ezt követően került sor a közbeszerzési eljárásra.
Ennek sikeres lebonyolítása nyomán 2015 januárjában megszületett a szerződés a Paksi Atomerőmű és a
CHEMCOMEX Praha a.s. nevű cseh cég között.
(Folytatjuk)

Prancz Zoltán
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából
Sikeres motorpróba
Folynak a tesztek a kínai gázhűtésű reaktorok berendezésein
Sikeresen befejeződtek a héliumhűtésű, HTR-PM típusjelű reaktorok hűtőköréhez tartozó keringtető egység motorjának próbái – jelentette be a Harbin Electric
Company. A függőleges tengelyű berendezés a kompresszort hajtja, 4,5 kV-tal működik, fordulatszáma 4000/perc. Az alkalmassági tesztek alatt 4200-as fordulaton is
működtették, vizsgálták a zajokat és a rezgéseket. A mért jellemzők alapján a motor kielégíti a technikai elvárásokat. A HTR-PM egységek a kavicságyas elrendezésű
reaktorokhoz tartoznak. A Tsinghua Egyetem szakemberei speciális, egyúttal világelső megoldást választottak a négy tonnát nyomó forgórész megtámasztására, a csapágyak elektromágneses elven működnek. Mivel a rotor nem érintkezik semmilyen
más alkatrésszel, nincs szükség kenőolajrendszerre sem.
A 2012 decemberében indult program során két nagy hőmérsékletű, gázhűtésű reaktort építenek a Shidaowan telephelyen, amelyek közösen fognak meghajtani
egy 210 MW-os turbógépegységet. A rendszer indítása 2017-ben várható.

EB-számok a nukleáris iparról
A következő 35 évben 350-450 milliárd euróra lesz szükség ahhoz, hogy az Európai Unióban, a mai szinttel megegyezően, 95 és 105 ezer MW között legyen az atomerőművek teljesítménye – közölte az Európai Bizottság legfrissebb jelentésében.
A korábbi elemzés 2007-ben készült, a mostani egyúttal az első is a fukushimai balesetet követően. A bizottság állásfoglalása szerint a korábbi becslések időszakához
képest jelentős változások történtek az árfogó biztonsági elemzések, a biztonsággal
kapcsolatos törvénykezés, a radioaktív hulladékok kezelése és a sugárvédelem területén.
Forrás: World Nuclear News, 2016. április

Varga József

Üzemanyagot töltöttek a Novovoronyezs II. projekt 1. reaktorába
Március 24-én kezdődött a munka
A Rosatom közleménye alapján a hajnali órákban helyezték be az első köteget, az aktív szakasz egy nappal később vette kezdetét. Vlagyimir Podarov telephelyi igazgató úgy fogalmazott, hogy a mostani műveletek különböznek
a korábban alkalmazott berakási gyakorlattól, mivel az aktív zónát részben
imitátorkazettákkal töltik fel. Ennek célja, hogy nagyobb biztonságot teremtsenek a kritikus állapotba hozás során, így a töltetnek csupán egyharmada
tartalmaz majd hasadóanyagot – közölte Fedor Tatarkin főmérnök. Az imitátorkazettákat fokozatosan cserélik majd át a friss üzemanyagot tartalmazó
valódiakra, az ütemtervnek megfelelően. Az új blokk 1200 MW-os, nyomottvizes egység, típusjele VVER1200/392M, és hordozza a Generation-III jellegzetességeket. A blokk építése 2008-ban kezdődött, és 2016 márciusában adta ki
az orosz nukleáris hatóság az indítási engedélyt.

Az EDF visszautasítja a humoros megjegyzéseket
A francia óriásvállalat nem számol semmilyen csúszással a Hinkley Point C
programmal kapcsolatban. Hivatalos közleményükben megerősítették, hogy
az üzembe helyezés dátuma továbbra is 2025 vége marad, bár „humoros és
valószerűtlen” információk jelentek meg „bizonyos” médiumokban a lehetséges késedelmet boncolgatva. Az EDF igazgatótanácsa hamarosan végleges
pénzügyi döntéseket fog hozni a beruházásra vonatkozóan. A cég két, 1600
MW-os EPR-blokk építését tervezi a telephelyen, az első beton kiöntésére
várhatóan 2019-ben kerül sor, amely elképzelést Jean-Bernard Lévy elnök-
vezérigazgató is megerősítette korábban.

Újabb kínai blokkot kapcsoltak hálózatra
A Fujian tartományban lévő telephelyen található Ningde-4 egység indítási próbái során, március 29-én végezték el a műveletet, a kereskedelmi üzem
2016 második felétől várható. A blokk építése 2010 szeptemberében kezdődött. A CPR-1000 típusú blokkba 2015. december 31-ére töltötték be teljesen
az üzemanyagot, a kritikusságot március közepén érte el. Számos próba vár
még a szakemberekre az indítási műveletek során. Az erőműben már három
ilyen blokk üzemel.

Dukovany-1 is tovább üzemelhet
Melegjáratás a Watts Bar-2 blokkon
A Tennessee Valley Authority dolgozói elvégezték a primer köri hőhordozó felmelegítését és nyomásának emelését annak érdekében, hogy elvégezhető legyen a reaktor
első kritikus állapotba hozása – közölte Scott Brooks szóvivő. A blokk indítása után,
júniusban várható a kereskedelmi üzem megkezdése. Az ún. meleg leállási állapotban
a hőhordozó hőmérséklete 93 és 150 °C között volt, és a rendszer március közepe óta
nyomás alatt állt. Március 30-án emelték a hőmérsékletet 150 °C fölé (meleg készenléti
üzemmód). A szóvivő nem közölte, hogy mikorra várható a fizikai indítási tesztek megkezdése, illetve a szabályozórudak emelése. A végleges üzem előtt számos, alacsonyabb
teljesítményű programot el kell még végezni, és a blokkot többször le kell kapcsolni a
hálózatról.

Azonnal megkezdik a Mühleberg atomerőmű leszerelését
Az üzemeltető BKW úgy döntött, hogy a 390 MW-os blokk 2019. évi leállítását követően
rögtön nekifog a leszerelésnek. Ez lesz Svájcban az első ilyen tevékenység, hangzott el
egy televíziós sajtókonferencián. Suzanne Thoma vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy
cége előnyöket szeretne szerezni azokból a leszerelési tapasztalatokból, amelyek a már
világszerte folyó munkákból rendelkezésre állnak. Philipp Hanggi, a vállalat nukleáris
divíziójának vezetője szerint minden műveletet meg tudnak oldani házon belül, kivéve
a reaktortartály elbontását, ehhez szakértő vállalkozókat keresnek majd.
A számítások szerint a mintegy 200 ezer tonnányi bontási anyagnak csupán 8%-a
képvisel olyan szintű radioaktivitást, ami lehetetlenné teszi annak újrafeldolgozását.
A 16 ezer tonna szennyezett anyagból 12 ezer hagyományos tisztítási módszerekkel dekontaminálható lesz, a maradék 4 ezer tonnányi, erősen sugárzó anyagot 2024-ig átmeneti tárolóba szállítják.
Forrás: Nucleonics Week, 2016. április

Varga József

A cseh nukleáris hatóság „meghatározatlan” időre adta ki a blokk további üzemeltetésére vonatkozó engedélyét. A VVER-440 blokk 1985-ben kezdte
meg üzemét. A 2. blokk engedélye idén jár le, a 3. és 4. blokké pedig 2017-ben
– közölte az üzemeltető Cseh Elektromos Művek.
Forrás: NucNet, 2016. április

Varga József

NEI SmartBrief
Tűzbiztonsági vizsgálatokra kényszerül az Entergy
A szövetségi hatóság határozata a cég összes blokkját érinti

A tűzbiztonsági intézkedések teljes körének felülvizsgálatát kell végrehajtania az üzemeltetőnek, mivel a hatóság korábbi vizsgálata azt tárta
fel, hogy az egyik reaktorblokknál a dolgozók nem követték az előírásokat és meghamisították a jegyzőkönyveket. A Waterford-3 blokkon
dolgozó külső munkavállalók úgy vettek fel tűzvédelmi ellenőrzésekről
szóló jegyzőkönyveket, hogy a feladatot el sem végezték 2013 júliusa és
2014 áprilisa között – közölte az Egyesült Államok nukleáris hatósága. Az előírások szerint az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőrzéseket
kell végrehajtania annak érdekében, hogy biztosított legyen a reaktorberendezések tűzbiztonsága. Ennek elmaradása miatt az Entergy most
mélyreható vizsgálatokra kényszerül a tűzbiztonsági jelentések terén.
A cég vállalta, hogy átfogó intézkedéseket hajt végre a tűzvédelem teljes
területén. A korábbi szerződéses partner további foglalkoztatása megszűnt a telephelyen.
Forrás: NEI SmartBrief, 2016. április

Varga József
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Akikre mindig számíthatunk
Az erőműbe látogatók minden alkalommal kíváncsiak az erőműben dolgozók létszámára, mivel meglepi őket a parkoló autók hatalmas száma. Válaszunkban utalunk a
2400 fős állandó (PA Zrt.-s) létszámra, ám rögtön hozzátesszük, hogy a karbantartási
időszakban ez a létszám minimum duplájára nő. A megduplázott létszámot a külső
munkavállalók személyesítik meg. A részvénytársaság 1992. évi összes foglalkoztatott
átlagos állományi létszáma 3698 fő volt, 2015-ben ez a szám 2485-re csökkent. Az állandó létszám csökkenésével párhuzamosan nőtt a külsős munkavállalók létszáma.
Mára már elmondhatjuk, a vállalkozói létszám biztos műszaki hátteret jelent az erőmű számára.
A munka ünnepén megköszönjük a külső vállalkozók népes táborának jó munkáját, és bemutatunk az olvasóknak kilenc személyt, akikre büszkék lehetünk.

Fotók: Bodajki Ákos

Bartos József: 1986.
április 15-én kezdtem az erőműben a
Vegyépszer Kft.-nél
dolgozni mint csőszerelő. Ezt követően az
Ákmi Kft.-nél, majd
a Közgép Zrt.-nél folytattam a munkám.
Jelenleg a West Hungária Bau Kft.-nél
dolgozom ugyanebben a munkakörben.
Két fiam van, akik szintén az erőműben
dolgoznak. Nagyobbik fiam, Krisztián, a
3. blokkvezénylőben villamos művezető,
kisebbik fiam, Roland, KÜV-operátorként
tevékenykedik. Két unokám van.

Szilágyi Ferenc: 1975ben kezdtem a

Vegyépszernél minősített hegesztőként.
Ezt követően kerültem az Ákmi Kft.-hez,
majd a Közgép Zrt.hez. Jelenleg a West Hungária Bau Kft.-nél
dolgozom ugyanebben a munkakörben.
Két gyermekem is az erőműben dolgozik, lányom, Kármen, vagyonőrként, fiam
pedig szakmámat folytatva szintén minősített hegesztőként dolgozik a Pintér
Műveknél.
Kis Ádám: 1978. november 20-án kezdtem az erőműben a
GYGV-nél csőszerelőként, ahol 1990-től
csoportvezető lettem.
1994-től a DC Gépszer
Kft.-nél, 2008-tól a Villkesz Kft.-nél dolgoztam, majd 2008-tól napjainkig az Ovit Zrt.nél karbantartóként a hegesztőműhelybe
dolgozom. Két nagy lányom van, mindketten a szépségiparban tevékenykednek.

Dózsa Attila: Pakson
kezdtem
dolgozni
építőipari szerelésvezetőként, 2011 óta
vagyok az erőműben,
a Csőszer Paks Kft.nél mint művezető.
Üzemmérnöki diplomával rendelkezem,
amelyet Budapesten, a Bánki Donát Műszaki Főiskolán szereztem 1980-ban. Két
lányom van, és egy unokám, akikre nagyon büszke vagyok.

Romanov Zsolt: Pakson az ISO-SZER Kft.nél kezdtem minősített hegesztőként,
majd 2008-ban kerültem az erőműbe a
Kópis és Társa Kft.-hez
ugyanebbe a munkakörbe. Vezetőim elismeréssel szólnak a munkámról. Feleségemmel és 4 gyermekemmel Tolnán élek.

Guld Csaba: 2009
óta dolgozom az Ovit
Zrt.-nél csőszerelő
munkakörben. Az ezt
megelőző években
külföldön dolgoztam,
ezzel is nagyobb
szakmai tapasztalatot szerezve. A munkámat mindig becsülettel végzem, amelyet
vezetőim elismeréssel méltányolnak. Nős
vagyok, 2 lányommal Tolnán élünk.

Incze Tamás: 2009
óta dolgozom a Kópis
és Társa Kft. alkalmazásában mint csőszerelő. Előtte ugyanebben a munkakörben
külföldön dolgoztam.
Vezetőimmel, munkatársaimmal a kapcsolatom rendezett, munkámról mindenkor elismeréssel szólnak.

Tóth Imre: 2001 óta
dolgozom a Pakett
Kft.-nél mint kön�nyűszerkezeti lakatos.
Ezen időszak alatt
lehetőségem volt a
minősített hegesztői
szakmát is megszerezni. Munkámmal vezetőim mindig elégedett voltak, és elismeréssel szóltak róla.
Farkas György: 2012
óta dolgozom az
erőműben, a Pakett
Kft.-nél mint kőműves. Előtte évekig
külföldön dolgoztam
ugyanebben a munkakörben. Munkámat vezetőim elismerik.
Nős vagyok, feleségemmel és 2 gyermeBeregnyei Miklós
kemmel Pálfán élünk.

2016. május

Az ördög nem alszik!
Megfontoltságot az információfogyasztásban!
2. rész
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 tévécsatorna, 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.
Kinek higgyünk, avagy kinek hihetünk? – lényegében ez tehát az információk elfogadásának kulcskérdése (amelyhez cikkünk 1.
részében eljutottunk). Az internet korában a
felszínes hírek, féligazságok, sarlatánságok,
sőt kifejezetten a manipulálás, félrevezetés
szándékával terjesztett információk özöne
vesz körül bennünket. Még a hagyományosan objektívnek vélt természettudomány
– illetve természettudósok által közreadott
publikációk – kapcsán is méltán keletkezik
bizalmi deficit, például azoknak az eseteknek a nyomán, amelyeknél kiderült, hogy az
adott kutatást egy olyan cég vagy lobbi finanszírozta, amelynek – hogy, hogy nem – éppen
egybeesett a gazdasági érdekeivel a kutatás
eredménye. (Bizonyára sokan örülnének például a hírnek, hogy a csoki nem is hizlal. Ám
joggal merülne fel kétely ennek hitelességét
illetően, ha kiderülne, hogy a kutatást a csokoládégyártók szövetsége pénzelte.) Az ilyen
jellegű botrányok nem utolsósorban azért is
rendkívül rombolók, mert erős hivatkozási
alapot nyújtanak az „igazi” sarlatánság, avagy
áltudomány számára.
Mindemellett számos további, olyan jellegű kérdés is létezik – például világnézeti
vagy etikai jellegű kérdések –, amelyekre a
természettudomány egyszerűen nem hivatott
választ adni. És akkor még nem beszéltünk a
politika ezerszínű kérdésköréről, például az
egyik „mélyárnyalatát” képviselő összeesküvés-elméletekről.
Kinek higgyünk, avagy kinek hihetünk
tehát? Feltétel nélkül senkinek! Való igaz
ugyan, hogy abszolút bizonyosságot nem szerezhetünk a hozzánk eljutó információk hitelességét illetően, mivel nem tudjuk tökéletes
kontrollnak alávetni azokat. Ám az ellenőrzés
lehetőségéről ennek tudatában sem kell és
szabad lemondanunk, mert a dezinformálódásunk, manipulálásunk kockázatát igenis,
jelentősen csökkenthetjük.
Melyek ezek a kontroll-lehetőségek, amelyek megerősíthetik egy információ hitelessé-

gét, illetve megalapozhatják az elfogadására
irányuló bizalmat? Néhány alapvető szempontot említünk.
Elemi dolog, hogy vessünk egy pillantást
az információforrásunk státuszára, hírnevére. Például a tudományos újdonságok terén
sokkal inkább védve érezhetjük magunkat a
szélhámossággal szemben a Science folyóirat
tanulmányait olvasva, mint találomra rákattintva valamely szenzációs felfedezést ígérő
fizetett hirdetésre.
Alapvető támpontot kínál a párhuzamos
megerősítések keresése is. Egy hír nem hír
– mondhatnánk –, de ha több forrás is beszámol ugyanarról, akkor ez szintén erősítheti a tájékozódásunk megalapozását, főleg,
ha a vizsgált források függetlenek egymástól.
A több lábon állás tehát ezen a téren is kívánatos.
Továbbfűzve ezt a gondolatot, arra is rámutathatunk, hogy a passzív információfogyasztással szemben hasznosabb az aktivitás, azaz ha nem csupán azt olvassuk el vagy
hallgatjuk meg, ami utolér minket, hanem mi
magunk alakítjuk tájékozódásunk horizontját, például kereséssel, összevetéssel, megszűréssel járva utána a híreknek. Ennek keretében tanácsos egyebek mellett az ellenérveket
is megismerni az adott téma kapcsán. Esetenként az is árulkodó jelzés lehet, hogy forrásunknál megvan-e egyáltalán a tárgyilagos
érvelés igénye, vagy csupán ellenőrizhetetlen,
szubjektív állításokat tesz. És ha érvel: milyen
az érvelése színvonala, illetve – nem utolsósorban – a nyelvi, fogalmazásbeli minősége?
Végezetül pedig azt se felejtsük el, hogy a
tévedéseinkből is tanulhatunk. Ha hitelt adtunk olyan információknak, illetve információforrásoknak, amelyekről utólag kiderült,
hogy nem kellett volna, vonjuk le a tanulságot
és használjuk fel következő döntéseink meghozásánál. Amint a találó mondás tartja: Ha
egyszer becsaptál, szégyelld magad! Ha kétszer becsaptál, szégyelljem magam!

Prancz Zoltán

Az ERBE szállítási találkozója
Immár tíz éve, hogy az atomerőmű-építkezésen dolgozó egykori ERBE Szállítási Osztály dolgozói évente találkoznak Pakson. Az idén április 16-án az Atomfitt centrumban közel hatvanan jöttek el az egykori dolgozók közül – mondta el Haaz Tihamér, a találkozó megszervezője.
Tóth István egykori osztályvezető köszöntötte a megjelent vendégeket, majd bőséges
disznótoros vacsora következett. Egykori közös emlékek felelevenítése, jóízű beszélgetések
jellemezték a találkozót. A vacsora után előkerültek a saját termesztésű borok és a finom sütemények is. Mára már nagyon sokan a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik, és az unokákkal való foglalkozás az egyik legjobb elfoglaltság.
Wollner Pál
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Szilárd Leó fizikaverseny
Eredmények:
I. kategória 11-12. osztályosok
1. Kovács Péter Tamás, zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, felkészítő
tanárok: Juhász Tibor, Pálovics Róbert
(75,5 pont a lehetséges 100-ból)
2. Turi Soma, ELTE Apáczai János
Gyakorló Gimnázium és Kollégium,
felkészítő tanárok: Zsigri Ferenc, Basa
István, Gyertyán Attila (65 pont)
3. Sal Kristóf, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium, felkészítő tanár: Horváth Gábor (63,5 pont)
II. kategória 7-10. osztályosok
1. Boldics Bercel, szigetszentmiklósi
Batthyány Kázmér Gimnázium, felkészítő tanár: Bülgözdi László (40,5 pont
a lehetséges 100-ból)
2. Csire Roland, DRK Dóczy Gimnáziuma, felkészítő tanár: Tófalusi Péter
(39 pont),
3. Krasznai Anna, Keszthelyi Vajda
János Gimnázium, felkészítő tanár:
Farkas László (39 pont)
Mindkét kategória 1-3. helyezettje
egyszeri tanulmányi ösztöndíjat nyert
el, valamint engedményeket kapott a
X. Nukleáris Szaktábor költségeiből
(100%, 50%, 25%)

Fotó: ESZI

Marx György kezdeményezésére
(1997) megalakult a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, és az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, valamint az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégiummal összefogva 1998-ban
létrehozta az országos Szilárd Leó fizikaversenyt a névadó születésének 100.
évfordulója alkalmából. A kétfordulós
(megyei, országos), két korcsoportos
(11-12. és 7-10. osztályos tanulók) verseny döntőjében laboratóriumi mérés,
számítógépes szimulációs feladvány
és magfizikai példák szerepeltek feladatként – immár 19. alkalommal.
Gazdag program várta a résztvevőket Pakson „versenyen kívül is”
április 8–10. között. Pénteken a Tájékoztató és Látogatóközpont, az Atomenergetikai Múzeum, a Karbantartó
Gyakorló Központ és a 4. blokki látogatófolyosó nyújtottak élményekkel
teli délutánt. Szombaton a verseny és
a vacsora után interaktív felolvasóestet tartottak a Paksi Drámastúdió
előadásában. Vasárnap a feladatmegoldások bemutatása és az ünnepélyes
eredményhirdetés között az ESZI II.
emeleti beugrójában felavatták Szilárd
Leó mellszobrát.

1-5. helyezettek a Fizikai Szemle egyéves előfizetését kapták ajándékba.
Legjobb lányversenyző: Krasznai Anna
Legjobb kísérleti feladatmegoldó: Turi
Soma
Marx György-vándordíj: Baár-Madas
Református Gimnázium
Szilárd Leó tanári Delfin díj: Horváth
Norbert, Baár-Madas Református Gimnázium

Magyar Nukleáris Társaság Tanári Különdíj: Simon Péter, Pécsi Leöwey Klára
Gimnázium
Megjelent nyomtatásban a Modern Fizika 3. bővített, javított kiadása – szakköri jegyzetként.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
gyulai

Gravitációs hullámok a fizikaversenyen

Albert Einstein már 100 éve megjövendölte általános
relativitáselméletében a téridő görbületének hullámszerű terjedését, a gravitációs hullámokat. A gravitációs
hullámokat mozgó tömegek keltik, és forrásukról leválva fénysebességgel terjednek. Ahol áthaladnak, ott
megváltoztatják a térbeli pontok helyét – ez megfelelő
eszközzel mérhetővé válik. A gravitáció a természetben előforduló kölcsönhatások között a leggyengébb.
A gravitációs hullám hatására is csak atomnyi méretekben mérhetők (4×10-15 mm) pedig hatalmas űrbéli objektumok (fekete lyukak, neutroncsillagok, szupernovarobbanások) keltik.
Az előadás azért rendkívül aktuális, mert mindkét
amerikai laboratóriumban Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) berendezéssel 2015.
szeptember 14-én (magyar idő szerint 10:50:45-kor) két
tizedmásodperces jelet rögzítettek, de az ellenőrzések
miatt csak idén február 11-én jelentették be azt – a
felfedezés valószínűleg Nobel-díjat fog érni. A cikket
mintegy ezren jegyezték, köztük magyarok is.
A kaliforniai és a massachusettsi egyetem közös projekt keretében egymástól 3000 km-re egy két különálló,
de egy obszervatóriumként működő lézerberendezést
építhetett 2002-ben 365 millió dollárból. A műszer merőleges karjai 4 km hosszú, 1 m átmérőjű csövek, bennük a legnagyobb földi vákuum, végükön tükrök fordítják vissza a 10 cm átmérőjű lézernyalábot. Elrendezése
azonos a Michelson-Morley nevezetes kísérletével. Interferencia lép fel, ha a karok hossza a gravitációs hullám hatására megváltozik.
A most észlelt jelenség a Földtől 1,3 milliárd fényévnyi távolságban két bespirálozódó, egymás körül

Fotó: Czakó Balázs

Míg a diákok szombaton a versenyfeladatokkal voltak elfoglalva, tanáraik ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak meg a tanácsteremben. Cserháti András, a Magyar Nukleáris Társaság elnöke „Csernobilról – személyesen címmel” tartott előadást.
Raffai Péter, az ELTE Atomfizika Tanszékének adjunktusa pedig az újonnan igazolt gravitációs hullámokról beszélt „Új ablak a világegyetemre / A gravitációshullám-csillagászat
születése” címmel.

keringő fekete lyuk összeolvadásából ered. Az egyik
36-szor, a másik 29-szer akkora tömegű, mint a napunk.
Az egyesült égitest 65 naptömegnyi – a 3 naptömegnyi energia keltette a gravitációs hullámot. Még évekig
küld majd jeleket, így a feljavított berendezéssel még
2018-ban is sikerülhetnek mérések.
Eddig csak fény vagy elektromágneses hullámok segítségével juthattunk információhoz a világegyetemről, amit torzít a gravitáció. A fekete lyukból nem jött
eddig jel. A gravitációs hullámmal valósághű képet
kaphatunk majd a világűr tömegeloszlásáról – a csillagászat új ága születhet meg.
Raffai Péter egy nyári gyakorlat alkalmával, 2004ben Kaliforniában találkozott a „témával”. Tagja és társalapítója az Eötvös Gravity Research Groupnak (EGRG)

2007-től. Forrásmodellezéssel, jelkereső algoritmusok
fejlesztésével, gravitációshullám-detektorok adatanalízisével foglalkozik. A magyar tudóscsoport készíti a galaxiskatalógust, ahonnan jeleket várhatnak. Inframikrofont fejlesztettek a környezetből jövő zajok szűréséhez
– ennek nagy testvérét az atomrobbantások megfigyelésére használták, de ez az új elektronikával sokszor
érzékenyebbé vált. Van német és angol GEO600, olasz
VIRGO és japán TAMA300, mind lézerfényt használnak,
megerősítik vagy cáfolják egymás mérési eredményeit.
Az előadó a pécsi Leöwey Klára Gimnázium „színeiben” 1999-től egymást követő három évben részt vett
a Szilárd Leó fizikaversenyen, és kétszer végzett az első
helyen.
gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
„Tizenkét gyermekes családból származom…”
– Honnan indultál el a nagybetűs élet felé?
– Nagy büszkeséggel mondom el, hogy egy tizenkét
gyermekes családból származom. Tengelicen nőttem fel,
és onnan indultam el a nagybetűs élet felé. Drága szüleimet a faluban nagy tiszteletben tartották, és példamutató
szorgalmukat a mai napig emlegetik. A legidősebb nővérem 1944-ben, a legfiatalabb öcsém 1968-ban született. A lányok heten, a fiúk öten vannak, én a szerencsés
középúton (a tizenkettőből és az öt fiúból is a középső)
vagyok. Az általános iskolát 1966-ban végeztem el, és ezt
követően Budapestre mentem szakmát tanulni.
– Hányan vagytok, amikor összejön a család?
– Az édesanyánk 70-ik születésnapján, azon a szép
téli napon az ő tudta nélkül mindannyian hazamentünk
megköszönteni. Könnybe lábadt a szeme, amikor sorakoztunk befelé és köszöntöttük, közel 60-an voltunk.
Mindenki hozott valami finomságot, az asztal roskadozott az ételtől-italtól. Akkor igaznak bizonyult a mondás,
hogy „sok jó ember, kis helyen is elfér”! Utólag hallottuk
vissza a faluban, hogy mi történt a Nyuléknál, hogy ez a
rengeteg autó jött. Sajnos már nincs közöttünk az édesanyánk. Örömmel mondom el mindenkinek, hogy mind
a tizenketten még élünk, és a bátyámat a 70-ik születésnapján együtt tudtuk köszönteni ez év márciusában. Szerencsére összetartó a Nyul család, mindig találunk alkalmat arra, hogy találkozhassunk.
– A szakma megszerzése után merre vitt az utad?
– A Gyár- és Gépszerelő Vállalatnál helyezkedtem el.
A dunántúli részt szinte teljesen bejártam, 1976-ban még
egy németországi megbízást is kaptam. Az atomerőmű
építési munkálataiban 1979-től részt vettem, még az első
turbina szerelésében is. Az atomerőmű Turbina Osztályára 1984 decemberében kerültem mint turbinagépész,
ahol 1989-ig dolgoztam. A műszakozás és a családi élet
nem volt összeegyeztethető, így átmentem a karbantartó részlegre karbantartó lakatosnak. A gépésztechnikusi
oklevelem megszerzése után, 1996-tól kineveztek a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztály vízvegyészeti
karbantartó művezetői egységénél műszaki ellenőrnek.
Feladatom volt az erőmű teljes területén, az osztályunkhoz tartozó, külsősök által elvégzett munkák műszaki
ellenőrzése és a folyamatos kapcsolattartás. Nyugdíjas
éveimet 2005-ben kezdtem meg. Az erőmű részéről elvégzett munkámat értékelték, erkölcsileg és anyagilag
is elismerték. Mikor eljöttem nyugdíjba, a főnökeim úgy
fogalmaztak, hogy egy láncszem kiesett a gépezetből.
– Kérlek, mesélj a családodról!
– Zsuzsával 1977-ben házasodtunk össze, ezt követően Szekszárdon éltünk. A házunkat 1984-ben kezdtük
építeni Dunaszentgyörgyön. A feleségem a mezőgazdasági szövetkezetben könyvelőként dolgozik. Két felnőtt

Fotó: Vadai Zsuzsa

Nyul Károly

gyermekünk van, akik szintén az atomerőműben dolgoznak. Petra a Beszerzési Osztályon logisztikai szakértő és
jelenleg másoddiplomás joghallgató, férje mérnök, villamos szolgálatvezető beosztásban dolgozik az üzemviteli
területen. Tamás fiam a diploma után egy másik szakterületen helyezkedett el. Jelenleg a Külső Technológiai
Osztályon betanuló g épész, felesége a Tolnatext Bt. beszerzési csoportvezetője. Két gyermekük van: Brigitta 6
éves, aki szeptemberben már iskolás lesz, Kornél 4 éves.
– Hogyan töltöd nyugdíjas éveidet?
– Nyugdíjas éveim elején a gyerekeknek segítettem
az építkezésen, házfelújításon. Egy külsős vállalatnál öt
évig dolgoztam az erőműben, a szakmámban. A Padosz
nyugdíjasszervezetének összekötője vagyok a faluban, és
tartom a helybéli nyugdíjasokkal a kapcsolatot. Mióta

el-KÉP-esztő
Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori mindennapjaiból
Na, kérem! Itt a bizonyíték arra, hogy az Atomerőmű lapcsaládnak is volt elődje! A vegyészet mindig
is híres volt kreativitásáról, aktív közösségi életéről.
Íme, az első képes heti hírlevél megszületése. Egyelőre a kutatásom egy kézzel fogható példány után
sikertelen volt, de ígérem olvasóinknak, hogy nem
adom fel.
„Rajzos hetilappal jelentkezett brigádunk az
Erőmű építkezés egyik legforgalmasabb helyén az
ERBE-épület kávézó előtti falon! Sikerét az állandóan előtte tolongó tömeg jelezte. (Vagy a kávézóét?!)”
(Forrás: 1977-es vegyészeti szocialista brigádnapló)
OrbánO

Törzsgárdatagsági elismerések

Nyugdíjba vonult kollégáink

2016. április

2016. május
Rezicska Antalné ellenőrző laboráns ÜVIG VEFO VEO
Klujber Ilona projektfelelős MIG PFO PTO
Tuza János osztályvezető MIG TRFO DKO
Jégh Lajos szakértő 2 KAIG ÜFFO
Kiss Gáborné kézbesítő GIG SZGFO KSZO
Körmöczi Zoltánné humánpolitikai előadó 2 HUIG HUFO MSZO



unokáim vannak, folyamatosan üzemel a „PAPA óvoda”.
Ennek a története úgy kezdődött, hogy fiúunokám 2 éves
volt, amikor a menyemet visszahívták dolgozni, ekkor a
családi tanács összeült a helyzet megoldására. Eldöntöttük, hogy megnyitjuk a „PAPA óvodát”, és én vigyázok
a kisfiúra napközben, amíg az óvodás kort el nem éri.
Ha betegek vagy oviszünet van, vigyázok mindkét unokámra. Amikor nálunk vannak, a játékmotorral és a kisbiciklivel együtt elmegyünk a boltba, a játszótérre, néha
benézünk a Mama „dolgozójába”. Kedves és szófogadó
gyerekek, jól érzik magukat Szentgyörgyön. A mai napig úgy tekintenek rám a gyerekek és az unokák, hogy én
mindig kéznél vagyok, és tudják, boldogan segítem őket.
A házat folyamatosan csinosítgatom, nemrég készült
el egy fedett terasz. A kert és az udvar mindig ad feladatot. Van egy kis olaszrizling szőlőm, amit művelek, és saját fogyasztásra bort készítek. A helybeli borversenyeken
arany- és ezüstminősítést kaptam a boromra. Gyakran
kirándulunk ketten a feleségemmel és együtt az egész
családdal is. Szívesen megyünk például Erdélybe, Sztánára, az ottani barátainkkal egy rendezvény alkalmával ismerkedtünk meg mint szállásadóik, azóta minden
évben oda-vissza látogatjuk egymást. Szabadidőmben
szívesen járok a helyi és a paksi futballmérkőzésekre.
Reggelente ugyanolyan lelkesedéssel kelek fel, mint aktív munkavállaló koromban, és tudom, hogy mit fogok
dolgozni, hiszen a kitűzött célok viszik előre a napot és
teremtik meg a holnapot!
Vadai Zsuzsa

Krancz István
Mácsik Ferenc
Kovács Andrea
Palotás Ferenc
Szabadi János

Kissné Farsang Erika
Kiss József

– 30 éves –
ÜVIG ÜVFO IÜO
Tari Tamás Nándor
ÜVIG VEFO RHKO
Hazer Antal
MIG RTFO ÉPO
Varju Attila
MIG PFO PTO
Halász János
KAIG SZFO GSZO
Böröcz László
– 40 éves –
ÜVIG ÜVFO RO


KAIG ÜFFO DRO
KAIG ÜFFO DRO
BIG BIFO
GIG LOGFO
GIG LOGFO BSZO
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Bicikligyárban járt a Paksi Atomerőmű küldöttsége
A Kerékpárosbarát Munkahely 2014-es kiírására jelentkezett anno az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., és a társaság el is nyerte a címet, amelyet egy esztendőn át
viselhetett. A pályázattal a kiíró, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) célja a dolgozók kerékpárral történő közlekedését elősegítő intézkedések, fejlesztések értékelése volt. A díjjal együtt járt egy lehetőség is, egy gyárlátogatás az Olympia Kerékpár Kft. cinkotai székhelyén.
naponta háromszor állnak le, ekkor van lehetőség étkezésre, némi pihenésre. A vezető elmondta: hamarosan üzembe állítják második gyártósorukat is, sok
a megrendelés. Törekednek ugyanakkor arra, hogy
a munkatársak időről időre más munkafolyamatokat is végezhessenek, ezzel a monotóniát igyekeznek
elkerülni, másrészt tudják helyettesíteni egymást a

Családi és egészségnap
az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítványnál
Családi és egészségnapot tartott az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány 2016. április 23-án
szombaton, ahová rendkívül gazdag programokkal várták a szervezők a gyermekeket és felnőtteket az Atomfitt Centrumba.

Fotó: Wollner Pál

A szűréseken és programokon való részvétel
ingyenes volt, továbbá a rendezvény ideje alatt
térítésmentesen lehetett igénybe venni a sóbarlangot. A rendezvényen közel 150 fő vett részt.
A programok között vércukor- és koleszterinszint-mérés szerepelt például, amelyen 40
fő vett részt, míg a hajdiagnosztikai vizsgálatra
35-en jelentkeztek, és sokan hallgatták meg a
részt vevő népi gyógyász és dúla tanácsait. Buci
bohóc 100 db lufit hajtogatott a gyermekeknek,
félórás bohócműsort tartott, valamint kutyaterápiás bemutató színesítette a programkínálatot
a Csiga-Biga Alapítvány közreműködésével.

A gyermekek kipróbálhatták az arcfestést, a
csillámtetoválást és a népi játszóteret sok-sok
játékkal, ezeken kívül pedig kézművessarok is
várta őket.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan a
felnőttek számára bemutatókat szerveztek: tej
és kecskesajtok kóstolója, természetes alapanyagú kozmetikumok bemutatója, ganodermás
kávé kóstolója, az egészséges táplálkozáshoz
kapcsolódóan Tupperware-termékbemutató
és kerámiaedények vására is volt. A kínálatot
patchwork- és textiltermékek, valamint egyedi
tervezésű ékszerek bemutatója szélesítette.

Wollner Pál

kollégák. A gyárban tett séta után mód nyílt kerékpárok kipróbálására is, a lehetőséggel sokan éltek.
A kis csapat a látogatás végén visszahívta paksi
vizitre budapesti vendéglátóikat, akik április 20-án
már fel is keresték a Tájékoztató és Látogatóközpontot, valamint az Atomenergetikai Múzeumot.

Vöröss Endre

Fotó: Olympia Kerékpár Kft.

Itt készülnek a Gepida kerékpárok és indulnak immár világkörüli útjukra. A Kárpát-medencébe a 3-4.
században költöző és itt az avarok betöréséig élő
germán törzsről nevet kapó vállalkozás 1993-ban
alakult, ma már az egykori egyéni vállalkozás száz
embernek ad munkát. A mindmáig magyar tulajdonban lévő cég termékei huszonhárom esztendő
alatt ismertté, a változó világ kihívásainak megfelelő, mintegy száz modellt magába foglaló termékpaletta és szolgáltatások révén elismertté váltak.
Bíróné Nyers Tünde, a személyzetfejlesztési csoport
munkatársa szervezésének eredményeképpen vállalatunk kis csapata az ezen bringákat gyártó vállalkozás munkájába tekinthetett be. (A 2016. április 8-i
kirándulásra a pályázatot közvetve vagy közvetlenül
segítő erőműves kollégákat hívták, akik elkötelezettek a kerékpározás iránt, illetve akik olyan közösségek tagjai, amelyek rendszeresen szerveznek kerékpáros megmozdulásokat.)
A mintegy kétórás gyárlátogatás során Speier
Viktor, a kft. műszaki igazgatójának idegenvezetésével a küldöttség a teljes üzemet bejárhatta. Mindenütt szalagos munka folyik, megfigyelhető volt
egyebek mellett, ahogy a lassan mozgó gyártósorra
függesztett vázak fényezése 26 másodpercet vesz
igénybe. Az összeszerelő helyiségben is gyakorlott
mozdulatokkal szerelték a kétkerekűeket. A sorok

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Gyimesi Rudolf (1938–2016)
2016. március 16-án, életének 77. évében elhunyt
Gyimesi Rudolf, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1938. augusztus 11-én született Kaposváron. 1985. szeptember 10-én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2002. december 31-én
történő öregségi nyugdíjazásáig az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon ügyeletes műszerészként
dolgozott.
Temetése 2016. március 31-én, a szekszárdi Alsóvárosi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Haholt Miklós (1945–2016)
2016. április 2-án, 70 éves korában elhunyt Haholt
Miklós, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1945. december 5-én született Szentgotthárdon.
1982. május 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2000. október 1-jén történő korengedményes nyugdíjazásáig dozimetrikusként dolgozott, mellette a Munka- és Személyügyi Osztályon
a MÉSZ elnöki feladatait is ellátta.
Temetése 2016. április 9-én, Pakson, a református
temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Fejes Imre (1955–2016)
2016. április 15-én, életének 61. évében elhunyt
Fejes Imre, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1955. február 14-én született Bugyi községben.
1981. december 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2010. április 1-jén történő korengedményes nyugdíjazásáig a Turbina Osztályon művezetőként dolgozott.
Temetése 2016. április 27-én, Pakson, a Fehérvári
úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.



Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Babahírek
A nevem Csonka
Violetta Zoé. 2016.
február 16-án születtem Szekszárdon. Születésemkor súlyom 4100
gramm, hosszúságom pedig 57 centiméter volt. Harmadik gyermekként, kislányként
érkeztem a családba, a két bátyám, a négyéves
Matyi és a kétéves Máté mellé. Szeretem a hasamat, mosolygós, kiegyensúlyozott baba vagyok,
és nagyon szeretem az esti fürdéseket. Apukám,
Csonka György, az Atomix Kft. Technológiai Takarítás Szakágazatánál primer köri takarító. Anyukám, Csonkáné Sárközi Kitti Kata, gyesen van.
Nagy Áron a nevem.
Szekszárdon születtem 2016. március
5-én, 3200 grammal
és 54 centiméterrel.
Első gyermek vagyok
a családban, és már
nagyon vártak engem. Nagyon jó baba vagyok, sokat mosolygok,
jókat alszom, és szeretem az esti fürdetéseket.
Egyre jobban érdekel a körülöttem lévő nagyvilág, hiszen még minden új nekem. Apukám,
Nagy Zoltán, a Vegyészeti Technológiai Osztályon
dekontaminálóként dolgozik. Anyukám, Nagyné
Lovas Laura, jelenleg itthon van velem, és egy pillanatra sem tudja levenni a szemét rólam.

Ravasz Saroltának hívnak.
Pécsen jöttem a világra
2016. február 17-én 2550
grammal és 49 centiméterrel. Kiegyensúlyozott, jókedvű, nyugodt és csendes
kislány vagyok. Szeretem
a hasam teletömni, majd
nagyokat szundítani, amit
a hosszú séták ideje alatt
is szívesen teszek. Tágra nyílt szemmel fürkészem a
környezetem, amikor ébren vagyok. Első gyermek és
unoka vagyok a családban, ezért a nagypapám, Borók Imre is nagyon várt rám. Apukámat Ravasz Zsoltnak hívják, és a Gépész Műszaki Osztály Forgógépek
Csoportjában berendezéstechnikusként dolgozik.
Anyukám, Ravaszné Borók Ágnes, születésem előtt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál vizsgálat-előkészítőként dolgozott.
Takács Borinak hívnak, 2016. március
23-án születtem Szekszárdon. Születéskori
súlyom 3280 gramm
volt, hosszúságom 52
cm. Első gyermekként
és első unokaként érkeztem a családba. Enni nagyon szeretek, szépen növök is. Az alvás nem tartozik a kedvenc elfoglaltságaim
közé, főleg nem éjszaka, mert sokat fáj a hasam. A babakocsiban séta közben, és az autóban menet közben
viszont jókat tudok pihenni. Anyukám, Bucsi Ágnes,
születésemig a Logisztikai Főosztály Beszerzési Osz-

tályán dolgozott logisztikai szakértőként, most együtt
vagyunk itthon. Apukám, dr. Takács Ádám, a Jogi Osztályon dolgozik jogi előadóként.
Vigh Eliza vagyok,
és a pécsi kórházban születtem
2016. március 30-án
3120 grammal és 49
centiméterrel. Második gyermekként
érkeztem a családba. Nővérem Dorka, januárban múlt kétéves. Édesapám, Vigh Károly, a Reaktor Osztályon dolgozik
betanuló blokkügyeletesként. Édesanyám, Vighné
Hanol Éva, óvónő, jelenleg itthon van.
A nevem Kruller Míra. Szekszárdon születtem 2016.
március 8-án, anya legszebb nőnapi ajándékaként. Születéskor súlyom
3400 gramm, hosszúságom
54 centiméter volt. Második
gyermek vagyok a családban, egy bátyám van, Ákos,
2,5 éves. Sokat eszek, napközben keveset alszom, de éjszaka hagyom a családot pihenni. Nagyon szeretem, amikor foglalkoznak velem, és ha dédelgetnek. Apa, Kruller Attila, az
Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatánál szerparancsnok. Anya, Krullerné W. Ildikó, a Hétszínvirág óvodában dajka.
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Borok és ételek harmóniája
Az előző lapszámokban már volt szó a borkóstolásról és arról is, hogy melyik borhoz milyen poharat válasszunk, de most essék szó a borok és
ételek találkozásáról. Ez egy izgalmas kaland, amely során szinte minden lehetséges, de nem megengedett. Egy jó választás viszont igazi élményt
jelenthet. Az ételekhez a legjobban illő borok megtalálása nem is olyan könnyű, hiszen vannak általános szabályok, helyi hagyományok és az éppen
aktuális trend, ami teljesen ellentmondhat az előzőeknek.
Most nézzünk néhány általános, akár irányelvnek
is tekinthető útmutatást!
A színeknek, az ízeknek és az aromáknak találkozniuk kell, hogy egymás erényeit kiemeljék!
Vigyázat: a vörösborok tanninjai felerősítik a fűszereket, a bor ízei elveszhetnek, sőt a sós ételek
keserűvé is tehetik azt!
Figyeljünk a bor és az étel súlyosságára, ha az
étel könnyű, a bor is legyen az. Az egyszerűbb,
kevésbé fűszerezett ételekhez a könnyű fehérborok illenek, míg a zsírosabb, erősen fűszeres fogásokhoz már erősebb fehérborok kívánkoznak, de
még inkább a testes vörösek. A gőzölés, szuvidolás
(vákuum alatti hőkezelési technika) vagy magas
hőfokon végzett gyors sütés könnyebb ételt eredményez, mint a lassú tűzön való párolás, a sütőben
történő sütés, vagy ha ugyanezt az alapanyagot bő
olajban sütjük meg.
A régi elv: „Fehérbort a halhoz és a fehér húsokhoz, míg vörösbort a vörös húsokhoz és vadakhoz”
párosításnál sokkal lényegesebb a hús elkészítési módozata, fűszerezése és a mártás. Ha például
az étel elkészítése vörösbor irányába mutat, ezt
a mártás akár felül is írhatja. Képzeljünk el egy
kacsasültet egy édes narancsos-fügés mártással.
E mellé egy tokaji édes bor a tökéletes választás!

Borral készült ételekhez a főzéshez használt bor illik. Itt idéznék is egy mondást rögtön: Az élet rövid
ahhoz, hogy rossz bort igyunk, így következésképpen
ne is főzzünk vele!
Egy étkezésen belül felszolgált italok erőben és zamatban gazdagodva kövessék egymást.
Figyeljünk a színek harmóniájára. Egy szép fehérbor zöld reflexekkel igazán kitűnő választás a zöld fogásokhoz, míg egy aranyszínű bor remek társítás egy
ízben dominánsabb, világos citromos-vajas szósszal
kínált halhoz.
Íme, néhány ajánlat a Szekszárdi borvidék boraihoz:
• Portugieser: szárnyasokhoz és marhasültekhez,
borjúpaprikáshoz, halászléhez:
• Kadarka: borjú- és bárányhúsokhoz, halászléhez,
gulyáshoz, paprikásokhoz, makarónihoz, spagettihez
• Kékfrankos: sült disznó- és marhahúsokhoz, paprikásokhoz, vadpecsenyékhez, márványsajthoz
• Cabernet franc: vadételekhez, belsőségekkel készült ételekhez, vadashoz, báránysültekhez, füstölt
sajtokhoz
• Cabernet sauvignon: frissen sütött marhahúsokhoz, vadpörkölthöz, gombás ételekhez, kemény és
kékpenészes sajthoz

• Merlot: meleg sonkához, pácolt liba-kacsa ételekhez, füstölt nyelvhez, ementáli sajthoz
• Rozék és sillerek: főtt-párolt sertéshúsokhoz, hideg
sültekhez, felvágottakhoz, zöldség- és krémlevesekhez, kecskesajthoz
• Chardonnay: szárnyas sültekhez, malacsültekhez,
sült vagy rántott halakhoz, Pannon sajthoz, barrique bora jól illeszthető a füstölt sajtokhoz is
• Hárslevelű: tartalmas levesekhez, szárnyas vadakhoz és borjúhúsokhoz, pástétomokhoz, gyümölcsös desszertekhez
• Olaszrizling: szendvicsekhez, hideg sültekhez, kocsonyához, halászléhez, borjúból készült ételekhez,
camembert és a Séd brie sajtokhoz
• Rajnai rizling: kiváló aperitifnek, tartalmas levesekhez, töltött káposztához, pörköltekhez, hideg
sültekhez, trappista, óvári, camembert sajthoz
• Tramini: fehér húsú szárnyasokhoz, libamájhoz,
sült halakhoz, gyümölcsös körítésű sertés- és borjúételekhez, desszertekhez
A legfontosabb tanácsom végezetül pedig az,
hogy mindent szabad, ami ízlik, s merjünk szabadon
kísérletezni, és ne ragaszkodjunk mereven a szabályokhoz!

Kovácsné Andi

