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Új időszakos kiállítás nyílt a 4 éves
Atomenergetikai Múzeumban

Watts UP

Konferenciával egybekötött időszaki kiállítással ünnepelte az Atomenergetikai Múzeum (AEM) fennállásának negyedik évfordulóját. A rendezvény keretében az Elektrotechnikai Múzeum interaktív utazó kiállításának megnyitása
mellett a múzeum történetét, kiemelt eredményeit és programjait is bemutatták az oktatási és szakmai intézmények vezetőinek.
Az Atomenergetikai Múzeum a megnyitása óta eltelt időszakban egyedi
tárlatának és programjainak köszönhetően mintegy 55 000 látogatót fogadott,
számos országos programsorozathoz
kapcsolódó eseményt bonyolított le,
szakmai tevékenységét pedig a muzeális
intézmények szakfelügyelete a vizsgált
területek mindegyikében kiválóra értékelte.
Az Európában is egyedülálló állandó
technikatörténeti gyűjtemény megnyi-

Turbózd fel magad
extra energiával.

A K I K N Á L U N K F E LT Ö LT Ő D H E T N E K :

Közgazdászok
Villamosmérnökök
Mérnökök
Informatikusok

tásának negyedik évfordulóján szó esett
történetének jelentősebb mérföldköveiről, az Üzemtörténeti Gyűjtemény
létrehozásától az országos gyűjtőkörű
szakmúzeumi cím megszerzésén át a
2000 m2-es kiállítótér átadásáig. A fiatal
intézmény az elmúlt időszakban számos
nagy sikerű programot valósított meg,
és alakított ki szinte minden korosztály
számára ismeretterjesztő foglalkozást.


Folytatás az 5. oldalon.

HR- esek
Kommunikáció
szakosok
Jogászok
Fizikusok

F E LT Ö LT É S I P O N T O K

BUDAPEST, PAK S

Legyél te is
az MVM Csoport gyakornoka.
Féléves gyakornoki programot hirdet az MVM Csoport. Légy részese Te is a különleges
szakmai mentorrendszerrel egybekötött programnak! Szerezz hosszú távra
szóló tapasztalatot, dolgozz együtt az energiaszektor nagyjaival és innovátoraival!
Alapozd meg a karriered, jelentkezz most!

Fotó: Bodajki Ákos

LEGYÉL TE IS MVM GYAKORNOK!
Jelentkezz és töltsd fel önéletrajzodat
a www.mvm.hu karrieroldalán!

www.mvm.hu/wattsup
facebook.com/wattsupmvm

Watts UP Töltsd fel magad!

Fotók: Bodajki Ákos

WANO-vizsgálat 2016

Lapzártánkkal egy időben ér véget az Atomerőmű
Üzemeltetők Világszövetsége (World Association of
Nuclear Operators – WANO) vizsgálata a Paksi Atomerőműben. Ez a szervezet nem egy hatóság, hanem
az atomerőművek üzemeltetőinek olyan közössége,
amelynek tagjai egyetemlegesen magukénak érzik
a nukleáris biztonság iránti felelősséget. Ebből kiindulva céljuk, hogy az atomerőművek a nukleáris
biztonság elsődlegessége mellett üzemeljenek a világ
minden részén. A WANO ennek érdekében ajánlásokat dolgoz ki, vizsgálatokat tart, amelyek fő célja a
biztonság további fejlesztésének elősegítése; műszaki
támogatást nyújt, szakmai konferenciákat és találko-

további információk

zókat szervez, összegyűjti a legjobb iparági gyakorlatot és megosztja azokat tagjaival.
A WANO négyévente végez vizsgálatot az atomerőművekben. A Paksi Atomerőműben idén február 18. és
március 4. között került sor erre 22 nemzetközi szakember részvételével. A vizsgálat az erőmű teljes üzemeltetési
spektrumát lefedi – mondhatni a padlástól a pincéig (lásd
az ábrát a 2. oldalon). A vizsgálat során beazonosítják
azokat a működési területeket, amelyek javításával a biztonságos működés tovább erősíthető, egyúttal megkeresik
és továbbadják azokat a jó példákat, a biztonság szempontjából követendő gyakorlatokat is, amelyekkel a Paksi
Atomerőmű szolgálhat a világ más erőművei számára.

Forrás: Magyar Nukleáris Társaság
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WANO-vizsgálatok Pakson

A partneri vizsgálatok célja

Az atomerőmű rendszeresen aláveti magát
nemzetközi felülvizsgálatoknak.
A WANO eddig három vizsgálatot végzett
(1992, 2005, 2012), a negyedik éppen idén,
02.18 – 03.04. folyamán kerül sorra.

Segítenek a javítandó területek
azonosításában.
A tagerőművek összevethetik
tevékenységüket a legjobb
nemzetközi gyakorlattal.

A vizsgálat területei

Elsődleges területek: üzemvitel, karbantartás, műszaki háttér, sugárvédelem,
vegyészet, oktatás és más erőművek eseményjelentéseinek feldolgozása.
Újdonság: szervezeti határokon átnyúló keresztfunkcionális megfigyelések
(üzemvitel-központúság, munkairányítás, berendezésmegbízhatóság,
konfigurációmenedzsment, vezetés és irányítás, tűzvédelem, balesetelhárítás).

A végleges jelentés
1 hónapon belül. Bizalmas anyag. Az erőmű és a vizsgáló is levonja a tanulságokat.
Erőmű: elemzi, nyárra javító intézkedéseket dolgoz ki, fogad el, kezd végrehajtani.
Regionális központ: függetlenül értékeli, minősíti az erőmű teljesítményét.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Felkészülés

WANO módszertani dokumentumai alapján.
22 tapasztalt külföldi szakember végzi, az
utolsó héten 2 WANO-vezető csatlakozik.
1. hét: Nyitó megbeszélés, az erőmű terület
bejárása, eltérések rögzítése.
2. hét: Program szerinti bejárások, interjúk
és megfigyelések. Egyeztetés, rögzítés napi
megbeszélésen. Tapasztaltak feldolgozása,
okok és hozzájáruló tényezők elemzése.
3. hét: Jelentés tervezet készítése, a záró
értekezleten bemutatják az erőműnek.

Keretek: Korábbi vizsgálatok
(elő- és utó- is) tapasztalatai,
feltárt fejlesztendő területek.
Előzetes információs csomag:

25 fős paksi partneri csoport
állította össze a vizsgálók
részére (kb. ezer oldal).
További tevékenységek:

Előkészítő oktatás, előzetes
bejárások, több fázisban
felkészülési megbeszélések.

Pirosba öltöztünk
A kampányhoz hozzátartozik az adakozás: a
szervezet legalább 200 Ft-os támogatást vár
a közreműködőktől.
Az „Öltözz pirosba!” kampány országszerte
egyre elterjedtebb, hatalmas tömegeket
mozgat meg, igen sokszínű az adakozók
köre. Bekapcsolódtak már vállalatok, szakmai és civil szervezetek, oktatási intézmények, vendéglátóhelyek, baráti társaságok,
továbbá a média is.
Idén az MVM Csoport közel 900 munkavállalója, ezen belül 60 erőműves dolgozó
gondolta úgy, hogy piros ruhát öltve, vala-

mint adományával támogatja az alapítványt.
Az erőműben minden korábbinál magasabb
összeget, 190 ezer forintot gyűjtöttek össze
a munkatársak az alapítvány számára.
Az idei adományok az előző évekhez
hasonlóan Magyarország első gyermekhospice-házának, a Pécsi Dóri Háznak támogatását szolgálják, amely azzal nyújt
segítséget a rászoruló családoknak, hogy
bizonyos időre térítésmentesen átvállalja a
családban élő beteg gyermek gondozását,
jelentős fizikai és lelki támogatást nyújtva
Sipos-Szabó Csilla
ezzel a szülőknek.

Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársai idén is pirosba öltözve jótékonykodtak. A vállalat dolgozói harmadszorra csatlakoztak ahhoz a jótékony kezdeményezéshez, amelyet a
Szemem Fénye Alapítvány indított a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjaik megsegítésére. Évről évre egyre többen vesznek részt a kezdeményezésben,
melynek során az arra kijelölt napon piros ruhát/ruhadarabot vagy kiegészítőt viselnek, s ezzel fejezik ki együttérzésüket az érintett családok iránt.

A Foratom támogatja Paks II.-t

Vendégeink voltak

A közleményben a szervezet kifejti: a Foratom üdvözöl minden új európai atomerőmű-építési kezdeményezést. Korábban támogatásáról biztosította az Egyesült Királyságban tervezett
Hinkley Point C erőmű építését, és örömmel nyugtázta az Európai Bizottság (EB) jóváhagyó
nyilatkozatát. Most ugyanúgy üdvözli Paks II. projektjét is.
A közlemény rámutat, hogy az atomerőművek szolgáltatják az EU áramtermelésének
27%‑át és a kibocsátásmentes áramtermelés felét. Az atomenergia jelentősen hozzájárul az EU
gazdaságának dekarbonizációjához. Az OECD–IEA/NEA tavaly nyilvánosságra hozott jelenté
sében megállapítja, hogy a világ nukleáris kapacitását 2050-ig meg kell kétszerezni (400 GWról 930 GW-ra) ahhoz, hogy a globális éghajlatváltozást 2 oC-on belül tarthassuk. A Foratom
rámutat, hogy az EB egy tavaly év végén kiadott jelentésében leszögezi: „Az atomenergia az
európai energiarendszer egyik legfontosabb alkotóeleme, amely alacsonyabb szén-dioxidkibocsátást eredményez, egyidejűleg korlátozza az importtól való függőséget, biztosítva
az állandó villamosenergia-ellátást, amely kiszolgálhatja a belső piacot, és szilárd alap
lehet egy olyan energiarendszerhez, amelybe a megújuló energiák fokozatosan bevezethetőek.”
Új atomerőművi blokkok építésének tervezése Magyarországon elengedhetetlen ahhoz,
hogy előkészítsék az országban jelenleg működő reaktorblokkok újakkal történő helyettesítését. A jelenlegi atomerőmű fokozatosan leáll 2032–2037 között. Figyelembe véve egy új
atomerőmű 8-10 éves építési idejét, Magyarország döntése két új reaktorblokk felépítéséről
fontos és érzékeny kérdés.
Magyarország energiafüggősége az európai átlagnál nagyobb, azért csökkenteni kell a
fosszilis tüzelőanyagok importjától való függést. Ráadásul (az elöregedő kapacitások leállása
miatt) Magyarországon 50%-os áramtermelő kapacitáshiány prognosztizálható 2030-ra. Magyarország elhatározása 2 új reaktorblokk felépítéséről több villanyt biztosít az ország áramhálózata számára, mégpedig versenyképes áron – jelenti ki az állásfoglalás.  Szerbin Pável

Fotók: Bodajki Ákos

Az Európai Bizottság Versenyügyi Igazgatósága konzultációs folyamatot kezdeményezett
Paks II. beruházása ügyében indított eljárás keretében, amelyben azt vizsgálják, van-e állami támogatás a projektben. Az európai atomenergia-ipar legnagyobb érdekképviseleti
szervezete, a Foratom állásfoglalást tett közzé, melyben támogatásáról biztosítja a tervet.

A FINE - Fiatalok a Nukleáris Energetikáért szervezet látogatása az erőműben

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete az atomerőműben
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Gyors ütemben bővül a tároló
Egy éve arról tudósítottunk, hogy óriás
fehér sátor alatt az alapozó munka folyik
az atomerőmű kerítésszomszédjánál, a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
(KKÁT). Ma már toronydarut láthatunk az
elkészült közel tíz emelet magas betonfalak mellett, decemberre pedig el is készül
a létesítmény legújabb, négy egységből álló
kamramodulja.

alap készítése kezdődött meg, a talajnedvesség elleni szigetelés céljából. Ekkor húzták
fel a fent említett védősátrat, hogy a további szigetelési munkákat, a szigetelést védő
betonréteg készítését, illetve az alaplemez
szerelési munkáit ne zavarják időjárási körülmények. Tavaly tavasszal megkezdődött
a másfél méter vastag alaplemez, illetve a
kamrák falainak építése. Mindeközben az

2014. november
2016. február

Az évtized végéig biztosított
a földgázellátás
A február 18-ai orosz–magyar tárgyalások után bejelentett hosszú távú földgáz-kereskedelmi szerződés meghosszabbítása értelmében Magyarország
földgázellátása 2019 végéig biztosított. Ennek köszönhetően az MVM Csoport
fenntartható módon tudja támogatni a kormányzati energiapolitikát és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök sajtótájékoztatóján bejelentett szerződéshosszabbítás hosszú előkészítő munka eredménye, amelyben az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MVM
Csoportba tartozó Magyar Földgázkereskedő Zrt. jelentős szerepet játszott.
Az egyeztetéseknek köszönhetően, a korábbi években a hazai fogyasztás
csökkenése miatt felhalmozódott többletmennyiséget sikerült gazdaságosan felhasználni, az évtized végéig biztosítva ezzel a hazai fogyasztók földgázellátását. Fontos eredmény, hogy a találkozón a magyar miniszterelnök
és az orosz elnök szentesítették a megállapodást.
A meghosszabbított szerződés a hazai lakossági fogyasztók biztonságos
ellátásának alappillére. A nemzeti földgáz-nagykereskedő a stratégiailag
fontos orosz szerződés bázisán, az elmúlt években elért megállapodásoknak köszönhetően fenntartható módon tudja támogatni a kormányzati
energiapolitikát és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését. A Magyar
Földgázkereskedő Zrt. az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. közvetítésével a magyar földgázfelhasználók elsődleges földgázellátója.

Elkészült az ország egyik
legnagyobb naperőműve Pécsen
Elkészült Pécsen az MVM Hungarowind Kft. fotovoltaikus erőműve.
A 10 MW kapacitású létesítmény célja, hogy növelje a megújuló források
arányát a hazai energiafelhasználásban. A beruházás több mint 4 milliárd forint uniós és állami támogatás segítségével valósult meg. A pécsi
napelemes erőmű várhatóan közel 15 ezer tonnával csökkenti az ország
szén-dioxid-kibocsátását éves szinten.

A sátor helyén ma már ott áll az új modul váza, félkész állapotában még a belsejébe is bepillanthatunk

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
tárolója, a KKÁT, fontos feladatot lát el: ide
kerülnek 50 évre a Paksi Atomerőmű pihentetőmedencéiből a kiégett üzemanyagkazetták. A modulokból, azaz a 4-5 kamrát
magában foglaló épületegységekből álló
tároló aszerint bővül, hogy mennyi kiégett
fűtőelem keletkezik az erőmű blokkjaiban
az üzemeltetés során.
A létesítményben a fűtőelemek betonfalakkal körülvett kamrákban, egyenként,
függőleges helyzetű, hermetikusan zárt tárolócsövekben helyezkednek el. (A beton
biztosítja a sugárzás elleni legfőbb fizikai
gátat.) Az árnyékoló záródugókkal lezárt
acélcsövekben a kazettákat nitrogéngáz veszi körül. A tárolócsövek mellett a hűtőlevegő szabadon áramlik, így a kazetták által
termelt hő a természetes huzathatás révén
távozik. Ez a passzív rendszer folyamatos
hűtést biztosít a fűtőelemek számára. Ennek a sokrétű, biztonságos rendszernek az
építése komoly műszaki tudást, tervezést és
pontos kivitelezést igényel.
Az eddig kialakított húsz kamra mellé
2014 októberében kezdték meg az új modul
építését. A szükséges munkaterület kialakítása után speciális, több rétegű vasbeton

üzemeltetés a megszokott módon, biztonságosan folyt, a meglévő kamrákba rendszeresen érkeztek tárolásra a kiégett fűtőelemek.
Az építmény vasbeton szerkezete ős�szel készült el, és a betöltőfedélzetek elhelyezését követően a betöltőcsarnok acélszerkezetének főtartóit és merevítéseit is
elkezdték szerelni. Az év végén, az enyhe
időjárásnak köszönhetően, elkészülhetett
a betöltőcsarnok tetőburkolata, mialatt a
szellőzőkürtő építése is folyamatosan zajlott. Közben a helyszíni gépésztechnológiai munkák is elindultak: a tárolócsöveket
rögzítő és alátámasztó „tüskéslemezek”
beállítása, rögzítése és aláöntése mellett
az átrakógép sínpálya-alátétlemezeinek
elhelyezését és beállítását is végrehajtották. A kamránkénti 527 darab tárolócsövet – amibe a kiégett kazetták kerülnek
– várhatóan 2016 áprilisában szállítja le a
keceli gyártóüzem. Az új modul területén a
meglévő technológiai rendszerek bővítését
követően, ez év végén megkezdődik annak
üzembe helyezése. Mire a meglévő, még
üres kamrák megtelnek, a négy új kamra
üzemeltetése is megkezdődhet a szigorú
szabályok által előírt hatósági engedélyezési eljárásokat követően.

Sikeres próbaüzem után megtörtént
az MVM Hungarowind Kft. által létesített napelemes erőmű műszaki
átadása. A költségvetési és állami
szervek villamosenergiaköltségeinek csökkentése
érdekében elkészült naperőmű beépített 10 MW-os
kapacitásával az egyik legnagyobb ilyen létesítmény
az országban. Az erőmű várhatóan
március első felében állhat kereskedelmi üzembe.
A beruházás célja, hogy tovább
csökkenjen Magyarországon a fos�szilis energiafelhasználás mértéke,
egyben tovább mérséklődjön a kibocsátott káros anyag mennyisége.
Az erőmű várhatóan közel 15 ezer
tonnával csökkenti az ország széndioxid-kibocsátását éves szinten.
(Ennyi káros anyag szabadulna fel,
ha fosszilis erőművekben állítanánk elő az új pécsi létesítmény által megtermelt villamos energiát.)
A fotovoltaikus erőművet az Európai
Unió és a magyar állam összesen
4 194 533 380 forinttal támogatta,
míg az erőmű kialakításához szükséges további 703 220 620 forintot
az MVM Hungarowind Kft. saját forrásból biztosította.

A fotovoltaikus erőmű a Pécsi
Hőerőmű egykori, már felhagyott és
teljes mértékben rekultivált zagyterének területén létesült, ezzel a több
mint 10 hektáros terület a
lehető legkörnyezettudatosabb módon hasznosult.
Az erőmű nagyságát és a
kivitelezés komplexitását
jól mutatja, hogy több mint
38 ezer darab napelempanelt kellett felszerelni, a kivitelezésen pedig
csúcsidőszakban naponta 260 fő dolgozott.
A fotovoltaikus erőmű évente
10,115 millió kWh villamos energia előállítására képes mindenfajta
károsanyag-kibocsátás nélkül, minimális üzemeltetési költség mellett.
A létesítmény különlegessége, hogy a
10 MW beépített összkapacitás nyolc,
egyenként 1,25 MW-os modulszerűen összekapcsolt mezőből épül fel, az
egyes mezők pedig egymástól függetlenül is képesek működni.
A naperőmű tervezését és kivitelezését a nyílt közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott MVM OVIT
Zrt. – AsiaNet Hungary Kft. konzorcium végezte, a műszaki ellenőri
feladatokat pedig az MVM ERBE Zrt.
látta el.
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Múzeum
Új programok a múzeumban
Az idei évben is változatos programokkal készül az Atomenergetikai Múzeum
a látogatók számára. A tavaszi félévben
a múzeumpedagógiai foglalkozások
megújult formában folytatódnak: az
óvodapedagógiai program kibővült, a
kihelyezett fizikaórákra pedig most már
a középiskolásokat is várja az intézmény.
A 4. évfordulót megünneplő rendezvényt követően a tervek szerint sor kerül
annak a zongorának a múzeumban való
elhelyezésére is, amelyen Teller Ede játszott a főiskolán Mozart-szonátás kötetéből 1991-ben.
Első alkalommal rendezi majd meg a
múzeum a Nukleáris Vetélkedőt májusban, amely a már hagyománnyal rendelkező általános iskolai fizikaverseny

megújított formája lesz. Részt vesz az
intézmény olyan színvonalas országos
programsorozatokban is, mint a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Éjszakája,
Múzeumok Őszi Fesztiválja. A kültéri
kiállítás is bővülni fog, lesz újra múzeumi tábor, a Múzeumtól-múzeumig
vonattal rendezvényt pedig a sikerre való tekintettel újra megrendezik.
A budapesti Csodák Palotájával is folyik
közös munka, már megtekinthető az a
Mendocino-motor, amelyet kölcsönka
pott a múzeum az együttműködés idejére. Az időszakos kiállítások, valamint
számos egyedi program miatt is érdemes lesz az Atomenergetikai Múzeumba
látogatni 2016-ban.

Enyedi Bernadett

Elvi működési séma

Több értékes műtárggyal gyarapodott az elmúlt két hónapban az Atomenergetikai Múzeum (AEM) állandó kiállítása. Az új tárgyak leglátványosabb eleme
az erőműblokki elvi működési séma, mely közérthetően mutatja be a VVERblokkok működését.
A séma valódi kuriózum. 1979-ben
helyezték üzembe, mégpedig nem az
atomerőmű építési területén, hanem
a városban, a munkásművelődési központban. Az építkezésre érkező szervezett látogatócsoportokat oda is elvitték
a tájékoztatással megbízott mérnökök,
és a séma segítségével ismertették meg
a vendégekkel az épülő blokkokat.

Az elvi séma csaknem két évtizeden
át volt a művelődési házban, később onnan átkerült az akkor nyíló kalocsai látogatóközpontba. Ez utóbbi tárlat részeként 2015 végéig kapott szerepet, hiszen
Kalocsán új kiállítótérben mutatkozik
majd be az atomerőmű, így a működési
séma 2016 februárjától az AEM kiállítását gazdagítja.-ve-

Fotó: Bodajki Ákos

PAV-os voltam

Leskunyhóban az ovisok

Fotó: Bodajki Ákos

Új elemmel gazdagodott az Atomenergetikai Múzeum óvodásoknak szóló
programja: az atomerőmű környezetbarát működését és a környék élővilágát
bemutató kiselőadást követően a gyere-

kek kipróbálhatják Bálint bácsi (Vincze
Bálint, az atomerőmű fotósa) leskunyhóját, amelyből a mindenkit magával
ragadó fotóit készíti.

Enyedi Bernadett

Szabó Benjamin volt miniszteri és kormánybiztos küldte a múzeumnak a két fotót.
Mindkét fotó 1976 (1977?) május 1-jén készült Pakson. A felvonulásról készült kép
érdekessége, hogy a felvonuló intézmények és üzemek sorában – amely rangsort is
jelentett – a PAV felvonulói voltak elöl. A képen balról jobbra: Rigóczky István, Szabó
Benjamin lánya, valamint Szabó József majdani vezérigazgató.

A másik képen az ünnepi program esti folytatása, Maróthy László, a későbbi nukleáris igazgató és Knízner István villamos osztályvezető, az Atomerőmű Építői című
üzemi lap alapító főszerkesztője.
-beri-
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Négy éves az Atomenergetikai Múzeum
Új időszakos kiállítás nyílt a 4 éves
Atomenergetikai Múzeumban
rendelkezésre bocsátott tárlat bemutatja a villamosság kialakulását, kiemelve
az erősáramú elektrotechnika magyar
vonatkozású vívmányait. Megtekinthető Bláthy Ottó Titusz eredeti, több mint
110 éves fogyasztásmérője, egy világraszóló magyar találmány, a transzformátor, valamint Jedlik Ányos dinamójának
hiteles másolata is. A látogatók működő
eszközök, interaktív kísérletek, látványos kiállítási elemek révén betekinthetnek abba a fejlődési szakaszba, mely
mintegy kétszázötven év folyamatát
mutatja be.
Az AEM programjai során kiemelt
figyelmet fordít – legyen szó múzeumpedagógiáról vagy bármely korosztályt
megszólító eseményről – az atomenergetikával kapcsolatos ismeretek közérthető átadására. 
edett

Fotók: Bodajki Ákos

Folytatás az 1. oldalról
A múzeumpedagógia területén elért eredményeket a két vendégelőadó,
dr. Antal Ildikó, az Elektrotechnikai
Múzeum igazgatója, valamint Pásztor
Andrea, a Janus Pannonius Múzeum főmuzeológusa is méltatta. A programok
közül az általános iskolák 7. osztályai
után immár a középiskolások számára
is elérhető kihelyezett fizikaórák, valamint az óvodások számára szervezett
rendszeres foglalkozások emelkednek
ki. A múzeum a jövőben is kiemelten
törekszik edukációs szerepének további
erősítésére.
A most megnyílt „Töltődj fel!” című
kiállítás is szervesen kapcsolódik a természettudományok iránt érdeklődő
diákok számára szervezett programokhoz. Az Elektrotechnikai Múzeum által

Kiváló szemlei eredmény
A muzeális intézmények szakfelügyeletéről
szóló 3/2009. (II.18.) OKM-rendelet alapján
a minisztérium szakfelügyeleti hálózatot
állított fel, és a működési engedéllyel rendelkező múzeumokat 3-5 évente ellenőrzi.
Az Üzemtörténeti Gyűjtemény (1999–
2010) két alkalommal esett át ilyen felügyeleti szemlén. Az Atomenergetikai Múzeum
ellenőrzésére első alkalommal 2015. november 25-én került sor. A szemlét dr. Antal
Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum igazgatója vezette.
Az ellenőrzés gyakorlatilag mindenre kiterjedt, a muzeológiai munkáktól kezdve a

személyi feltételeken át, az épület állagára
is. Az ellenőrzés eredményéről kilencoldalas
jegyzőkönyv készült, amelyet megküldtek
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának. A minisztérium
egy kísérőlevéllel a múzeumnak is megküldte az ellenőrzés jegyzőkönyvét, amely
így értékelte a múzeumban folyó munkákat:
„A muzeális intézmény szakmailag kiválóan
működik, a szakfelügyelő hiányosságokat
vagy problémákat nem tapasztalt. Az elért
eredményekhez gratulálok, a további működéshez sok sikert kívánok” – írja dr. Vígh
Annamária főosztályvezető. 
-beri-

Az első négy év
Tavaszköszöntő program volt az
Atomenergetikai Múzeum 2012. március 7-i hivatalos megnyitása. Négy év
telt el a megnyitó óta, ám az eltelt idő
több mint 4x365 nap. Úgy tekintünk
erre az időszakra, mint a gyermek
születésétől az óvodáskoráig terjedő
időre. Ilyen összehasonlításban érzékelhető igazán a honnan indultunk és
hová jutottunk számadása.
Egy országos gyűjtőkörű múzeumi
intézményt hoztunk létre, amelyet sikerült a magyar múzeumi rendszerbe
integrálni. Megalapoztuk mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételeit
az előírt múzeumi szakmunkáknak.
A mozgalmas összecsiszolódási folyamatot többek között az is jelzi, hogy a
négy év alatt a harmadik múzeumvezető irányítása alatt működik Európa
egyetlen atomenergetikai múzeuma.
A számtalan múzeumi program
közül kiemelném a hagyománnyá
nemesült rendhagyó fizikaórákat, az
óvodások számára meghonosított,
szinte már a környezettudatos neve-

lés részének tekinthető programokat,
valamint az igen népszerű múzeumi
nyári táborokat.
Kutatói feladataink megvalósulását tükrözi a „Visszaszámlálás” és a
„Negyven év krónikája” című kötetek. Az elmúlt évben kezdtünk el egy
fontos és érdekes kutatást, amely az
atomenergia tömegkommunikációját
dolgozza fel az 1950-es évek elejétől
1989-ig, a Tájékoztatási Iroda létrehozásáig.

-beri-
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Sport
Első nekifutás

Futball

Februárban a Kaposvár dombjai farsangi félmaratonnal megkezdődött a
sorozat: versenyfutás az ATOM150+ címért, amely célszalagjának átszakítására a szeptemberi paksi Atomfutásig kell várni. Hogy milyen volt az első
állomás?
Meglepően kellemes. A kaposvári Virágfürdőben lévő regisztráció után a
rajtkaput a Kossuth téren találtuk. És
egyben a célkaput is. Közte viszont
meg kellett tenni 21,1 kilométert.
Kaposvár hét dombra épült, amelyek
közül ötöt a futók is megismertek.
Alapvetően nem a városközpontban
köröztünk, hanem inkább a külső
részeket futottuk be, jártunk a Rippl-

Az ATOM150+ további állomásai:
Április 9.
Május 7.
Június 26.
Augusztus 6.
Szeptember 3.

Baja (21,1 km)
Szekszárd (28 km)
Deseda-tó (28 km)
Szelidi-tó (22,6 km)
Paks (31,6 km)

Rónai-villánál is. Több mint 600 sportoló vágott neki a távnak, közöttük
az ASE Kajak-Kenu Szakosztályának
három edzője, akik előtt 1 óra 39 perc
után kezdett derengeni ismét a rajtkapu, ami a 11 órai indulás óta célkapuvá
avanzsált. A befutást követően a fürdőbe folyamatosan érkeztek a bicegve/
óvatosan járó/fáradtságot titkoló vendégek, akik a vasárnapi mozgás után a
megérdemelt áztatásból is kiharapták
a nekik járót.
A Kaposvár és Paks közötti út is
megérte a rászánt közel 2 órát, hiszen
a dimbes-dombos táj sok szépséget
tartogat az arra járóknak, akikre útonútfélen a vadak is rácsodálkoznak. Bajára az M6-os és sok-sok futás vezet…

Tóth Márton

A 24. fordulóval folytatódik a hazai labdarúgó-bajnokság, ahol a paksi csapat
óriási csatában van a dobogós helyezésekért.
Március 9., szerda 18:00 óra Puskás Akadémia – Paks • Március 12., szombat 15:30
óra Paks – Vasas • Március 19., szombat
15:30 óra Honvéd FC – Paks • Március 29.,
kedd 18:00 óra Paks – Debreceni VSC •
Április 2., szombat 17:00 óra Paks – MTK •
Április 6., szerda 17:00 óra FTC – Paks

Kosárlabda
Az alapszakasz utolsó meccsei következnek az ASE kosarasainak, akik március végétől a középszakaszban menetelhetnek tovább a bajnoki címért.
Március 9., szerda, 18:30 óra: TLI-Alba
Fehérvár – ASE • Március 12., szombat,
16:30 óra: MARSO Nyíregyháza – ASE •
Március 16., szerda, 18:00 óra: ASE – Zalakerámia ZTE KK • Március 19., szombat,
18:00 óra: MAFC – ASE

Egyensúlyban a pályán és azon kívül
Bor Barna nem egy könnyű eset, már ami kívülről látszik. Harmadik olimpiájára készül az ASE 130 kilós judósa, aki a
pályán és azon kívül is szereti a kiegyensúlyozottságot. A 30. évében lévő sportoló repertoárjából már csak egy olimpiai
érem hiányzik, amelytől, ha minden jól alakul, már csak 5 hónap választja el.
– Miért ezt a sportágat választottad?
– Talán azért, mert nagyon szeretek
küzdeni. Amikor kicsi voltam, és 10
évesen megismerkedtem ezzel a sportággal, egyből rabul ejtett a szép fehér
judóruha látványa és a test-test elleni
küzdelem.
– Ősz óta új szerepben, férjként is bizonyítanod kell. Hogy tetszik az új helyzet?
– Én általában mindig olyan vagyok,
hogy minden téren próbálok kiegyensúlyozott lenni, legyen szó akár sportról, tanulásról vagy a magánéletről.
Ősz óta megváltozott az életem, mert
megházasodtam, és nagyon jól érzem
magam ebben az új szerepben.
– Folyamatos versenyek, edzőtáborok. Ezt hogy tudod összeegyeztetni a
magánélettel?
– Az olimpiai kvalifikációban rengeteg verseny van, hiszen két éven keresztül menni kell és gyűjteni a jobbnál jobb
eredményeket. Ha éppen nem versenyzünk, akkor általában edzőtáborokban
vagy itthon az edzőtermekben készülünk. Emellett persze vannak szabad
hétvégék, amikor csak azzal foglalkozom, ami kikapcsol vagy feltölt, legyen
szó családról vagy barátokról.
– Januárban tértél vissza a sérülésedből. Milyen formában érzed magad?
– Januárban kezdtem újra versenyezni, hiszen tavaly szeptemberben
megsérültem a világbajnokságon.

Szerencsésnek érzem magam abból a
szempontból, hogy mindig ott tudtam
folytatni, ahol abbahagytam. Rengeteg
versenyző egy nagyobb sérülés után
nem talál magára, csak hosszú évek
múltával.
– Van valami kabalád versenyek
előtt?
– Minden profi versenyzőnek vannak kabalái, megszokott rituáléi, amitől
verseny előtt nem térhet el. Nekem ez a
zene! Nagyon szeretek zenét hallgatni a
versenyen a meccsek között.
– Ki az állandó szobatársad?
– A hű szobatársam egyben az egyik
legjobb barátom, Csoknyai László.
A hosszú éveket, amiket szobatársakként együtt töltöttünk, semmire nem
cserélném el.
– Mit vársz az olimpiától?
– Ezt a kérdést mindenki szereti megkérdezni! Nagyon sok szép
eredményt kaptam ettől a sporttól és
edzőmtől, Hangyási Laci bácsitól. De
még egyvalami hiányzik, és gőzerővel
azon vagyunk és dolgozunk, hogy ez is
meglegyen.
– A profi sport után mivel szeretnél
foglalkozni?
– Mindenképp a szőnyeg mellett
szeretnék maradni, gyerekekkel foglalkozni!


Tóth Márton

Hírek
Kajak-kenu
Február közepén közel 600 fiatal
kajak-kenus látogatott el Paksra,
ahol második alkalommal került
sor a Héraklész fizikai felmérő
bajnokságra. Az ASE sportolói a
21 egyesület közül az 5. helyen
zártak, a kajakos ifi Európa-bajnok Pupp Noémi és két fiatal kenus, Juhász István és János Attila
nyakába aranyérem került.
Kiszli Vanda sikeresen teljesítette a dél-afrikai 120 kilométeres
maratont, a Dusit. A Msunduzi
folyón és a szárazföldön zajló
háromnapos viadalon a helyi
Jenna Ward párjaként a 4. helyen végzett.

Bor Barna

Kedvenc étel: töltött paprika
Kedvenc könyv: A békés harcos útja
Kedvenc film: Tűzben edzett férfi
Kedvenc autómárka: Alfa Romeo,
Audi
Legemlékezetesebb mérkőzés: 2013-as
Európa-bajnokság bronzmeccse
Példakép Sportban: Kovács Antal
Magánéletben: Édesapja
Hobbi: mozi, barátok
Születési idő: 1986. 12. 12.
Testsúly: 130 kg
Magasság: 192 cm

Cselgáncs
A +100 kilósoknál versenyző Bor
Barna bronzérmet nyert február
végén az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világkupasorozat
Grand Prix-jén, Düsseldorfban,
ezzel a medálon túl újabb világkupapontokat is szerzett. Az
egymázsások között versenyző
Cirjenics Miklós ugyan nem került a dobogó közelébe, de így is
értékes pontokkal gazdagodott.
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Kultúra
„Ez volt szakmai pályafutásom koronája…”
– Szakmai pályafutásomnak az volt a
koronája, hogy egy olyan intézménybe
jöhettem vissza (Szerk.: 2011. áprilisi
kinevezésével), ahol minden dolgozót
ismertem – kezdi a mosolyogva az emlékezést Erika.
A művelődési központban 1988-tól
dolgozott, 2001-ig népművelőként, mozivezetőként, valamint a városi programok szervezőjeként. Ezt követően a
megyei, majd a dél-dunántúli regionális
kulturális iroda vezetőjeként a színjátszás és a drámapedagógia jóvoltából
rendszeresen megfordult az intézményben, ahol mindig szívesen fogadták,
munkáját elismerően értékelték. Erika
neve előbb a paksi színjátszással, majd
a Csengey Dénes Kulturális Központtal
került szoros, elválaszthatatlan fogalmi kapcsolatba. Szakmai tapasztalatait
a régióban végzett kulturális munkája
során az évek folyamán egyre csak gyarapította, amit aztán igazgatóként alkalmazni is tudott. A megvalósításban
Balog Pálné ügyvezetőtársára mindig

számíthatott. A szakmai munka értékeléseként 2015 januárjában Minősített
Közművelődési Intézmény minisztériumi elismerésben részesült a Csengey
Dénes Kulturális Központ kollektívája.
– A nagyrendezvényeket összefogással vittük végig, amelyeket partnerszervezetek, önkéntes munkások segítettek.
Azok voltak a legsikeresebb programok,
amelyek szervezésébe bevontunk intézményeket, civil szervezeteket, mint
a Tavaszi Művészeti Fesztivál vagy a
Szépkorúak Hete rendezvénysorozat.
Mindig azt szorgalmaztam, hogy ültessük egy asztalhoz azokat az embereket,
akik a városban a rendezvényeket szervezik. A szakmaiság mellett az összefogás a lényeg.
Erika mindig is a drámapedagógia
és a színjátszás lelkes híve, művelője,
tanítója volt. Vezetésével jött létre a Pro
Artis Művészeti Iskola dráma tanszaka
2006-ban. Mint mondta, jelen színjátszói előre leszögezték számára, hogy
ne is álmodozzon arról, hogy nyugdíj-

ba vonulásával esetleg elhagyja őket.
Nem is tervez semmi effélét. Munkáját
felelősséggel végzi, ez rendkívül szükséges ehhez a műfajhoz, mivel – ahogy
mondta – az egyéni életutakban nagy
minőségi váltást képes hozni a drámapedagógia alkalmazása.
Hogy mit fog tevékenykedni
egy eredményes fél évtizedes időszak lezárását követően? Erika jelenleg a Paksi
Települési Értéktár Bizottság elnöke,
valamint továbbra is népfőiskolai programok létrehozásában fog részt venni a
megyében, mindemellett a Paksi Pedagógus Kamarakórusban is énekel. Nem
olyan régen férjével, Vajda Tiborral egy
lakókocsit vásároltak, így egyik legkedvesebb kikapcsolódásuk az utazás lett.
Erikáék bizakodnak, hogy gyermekeik,
akik boldog párkapcsolatban élnek Budapesten és Pakson, hamarosan unokákkal ajándékozzák meg őket, amely
a családi életük legcsillogóbb koronája
lehetne.

Lehmann Katalin

A múzeumtól az alpolgármesterségig
Az Atomenergetikai Múzeum egykori vezetőjét választotta alpolgármesterré Paks város képviselő-testülete februárban. Szabó Péter történész-muzeológus, a múzeumi éveket követően mostanáig a Vak Bottyán Gimnáziumban
dolgozott történelemtanárként és igazgatóhelyettesként. Kinevezése másnapján kérdeztük őt az előtte álló feladatokról, terveiről.
– Az irodád egyelőre
teljesen üres, de a feladatok képletesen biztosan ott állnak már az
asztalod körül. Mennyit
látsz már belőlük?
– Nagyon friss még a
helyzet. Február 15-én
volt az a testületi ülés,
ahol a képviselő-testület megszavazta, hogy főállású, vagy más néven társadalmi megbízatású alpolgármesterként dolgozzam.
– Milyen feladataid lesznek alpolgármesterként?
– Általános helyettese leszek a polgármesternek, tehát
ha távol van valamilyen oknál fogva, akkor én vagyok az
első számú helyettese, én intézem az ügyeket, mind a képviselő-testületben, mind az önkormányzatban. Megszervezem, előkészítem és ellenőrzöm a képviselő-testület döntéseit. Ezenkívül a szociális és egészségügyi szakterületeket
érintő feladatok is az én feladatkörömbe tartoznak majd,
ennek a várost érintő kérdéseit koordinálom. Hozzám tartoznak majd a lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyek is,
a városi, önkormányzati lakástámogatási rendszert szintén
szervezem. Aminek mindemellett különösen örülök, hogy
a nevelési-oktatási intézményekkel, valamint az ifjúsági
kérdésekkel kapcsolatos szinte minden ügyet alpolgármesterként megkaptam.
– Ez nagyon testhezálló.

– Ugye pedagógus vagyok, végzettségemet tekintve
történész-muzeológus és középiskolai tanár. Pont ezért
nagyon-nagyon örülök, hogy ezzel a kérdéskörrel, ezzel
a korosztállyal is foglalkozhatok. Az önkormányzat ezzel
kapcsolatos feladata az iskolák esetében az épületek karbantartása, az eszközök és a megfelelő környezet biztosítása, az óvodák és a bölcsőde pedig teljesen önkormányzati
fenntartásúak.
– Lesznek-e bármilyen nagyobb változások valamelyik
területen?
– A polgármesterrel való megbeszélésem alapján az
körvonalazódik, hogy az operatív feladatokon túlmenően
sokkal nagyobb hatáskört szeretne a polgármester rám
tenni, illetve átvállalnám nemcsak az operatív, hanem a
stratégiai feladatokat is. Az erőmű kapacitásbővítése miatt
nagyon sok feladat hárul az önkormányzatra. A megbeszélésünket követően arra a megállapodásra jutottunk, hogy
az említett koordinációs tevékenységeken túl nagyon sok
stratégiai feladatot is átvállalnék alpolgármesterként.
– Mennyire hiányzik a tanítás?
– Most még annyira nem, de biztos lesznek elvonási
tüneteim idővel. Én a gimnáziumban igazgatóhelyettes
voltam, viszonylag kis óraszámom volt, így tudtak pótolni,
nem olyan nagy érvágás az iskola számára sem, hogy most
eljöttem. Óraadóként még tanítok egyébként, mert van egy
végzős osztály, akiket nem szeretnék cserbenhagyni, két
hónapjuk van már csak hátra az érettségiig, őket végigviszem. 
Torma Dóra

Fotó: Babai István

Csillogó szemekkel figyeli színjátszóit, egy-egy jól kigondolt mozdulatot örömmel fogad. Dicsérettel és elismerő pillantásokkal sosem fukarkodik. Hefner Erika,
a Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai igazgatója értékes, eredményekkel teli, dolgos öt esztendőt hagy most maga után. Erika nyugdíjba vonulása után
sem lesz igazi értelemben vett nyugdíjas, hiszen teendője mindig akad majd.

Hefner Erika

Hírek
Vezényelt történelem címmel tartott előadást a
Csengey Dénes Kulturális Központban február 23-án
18 órai kezdettel Gazda József erdélyi művészeti író,
szociográfus, nyelv- és irodalomtanár, amely a Történelem feketedobozai ismeretterjesztő sorozat soron
következő előadása volt.
***
Művészetterápiás önismereti csoport indult útjára
február 27-én a Csengey Dénes Kulturális Központban,
ahol a csoport tagjai különböző képzőművészeti technikák alkalmazásával, az irodalom és a zene segítségével dolgoznak együtt.
A részvételi díj 5000 –Ft/alkalom/3-4 óra, találkozásokat havonta egy alkalommal tartanak.

Márciusi programajánló
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére tart ünnepi műsort Paks városa az
Erzsébet Nagy Szálloda előtti téren
március 15. 10 óra
***
XII. Kárpát-medencei ,,Csengey Dénes” vers-, prózamondó verseny dél-dunántúli elődöntője
Csengey Dénes Kulturális Központ
március 20. 10 óra
***
Húsvétváró programok
Kézműveskirakat, húsvéti kézműves-foglalkozás és interaktív gyermekkoncert
Csengey Dénes Kulturális Központ
március 26. 10 óra
Belépőjegy ára: 700 – Ft/fő
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Térségi kitekintő
Húsvéti sonkát nyerhet a Spájzban

Új helyre vágynak a parkgondozók
A kalocsai képviselő-testület tagjai a közelmúltban tárgyalták a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft. telephelyének
áthelyezésére vonatkozó előterjesztést.
Ez a témakör már közel egy évtizede napirenden van az önkormányzatnál, most
azonban a telephellyel szomszédos Érsekkert felújítása nyomán újra előtérbe
került ez a kérdés. Az elképzelések szerint,
a Paksi közbe vezető út jobb oldalán található honvédségi terület lenne alkalmas
az üzem új helyszínének. A testület most
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelő
cégéhez nyújtotta be kérelmét az említett
terület ingyenes használatba adását illetően. Ugyancsak megsürgette az önkormányzat a foktői úton található, volt honvédségi sportpálya tulajdonba adására
vonatkozó kérelmét, amely az elképzelések szerint, a jövőben helyszíne lehet egy
szálloda megépítésének, amelyből csodás
kilátás nyílhatna a Vajas vízfolyásra, a főszékesegyházra, illetve az Érseki Palotára.
***
Kecskeméti galériában mutatkozott be
a dusnoki lány
Hodován Mária, 18 éves dusnoki lány képeit csodálhatta meg a közönség a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Diákgalériájában.
A fiatal alkotó festményeivel és grafikáival
mutatkozott be. Mária a megyeszékhely
piarista gimnáziumának végzőse, aki a
Fringe Fesztiválra nevezett be, melynek
meghirdetett versenyén nyerte el a kiállítási lehetőséget. Kezdeti próbálkozásait
a helyi szabadiskolában, Bruncsák András
mellett tökéletesítette, melynek köszönhetően többfajta technikával is megismerkedett. Ennek a képzőművészeti irányultságnak köszönhetően döntötte el, hogy
díszlettervezőnek szeretne továbbtanulni
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
***
Három város összefogott
Paks, Mohács és Kalocsa városának vezetői állapodtak meg a közelmúltban arról,
hogy a jövőben közösen népszerűsítik
egymás programjait.
A terv előkészületeit a Duna Konferencián vitatták meg a felek, amelynek voltak
már előzményei Kalocsa-Paks viszonylatában, hiszen közös óriásplakát-hirdetések
is megjelentek már az elmúlt években. A
turisztikai és művelődési területen dolgozó szakemberek szeretnék kiaknázni a
közelségből és különbözőségekből adódó
lehetőségeket. A tervek között szerepel
iskolai osztálykirándulások, táborozások
csomagajánlatainak kidolgozása is, ezen
felül pedig a partnerek megjelenési lehetőséget biztosítanak egymásnak a kiemelt
rendezvényeiken.
Kalocsa már most meghívta Paks és Mohács városát a május 1-jei rendezvényekre, ahol a városok nevezetességeinek reklámozása mellett lehetőséget kívánnak
biztosítani helyi termékek, szolgáltatások
megismertetésére és művészeti csoportok
bemutatkozására is.
Kalocsa pedig már egy standdal be is mutatkozhatott az idei busójáráson.

Az Agricum új kezdeményezésként Spájz néven termelők és kreatívok vásárát szervez a termelőitermék-bolt közvetlen
szomszédságában az Erzsébet Nagy Szálloda előtti téren. Első alkalommal március 19-én 9 és 15 óra között várja a kézműves termékek iránt elkötelezett vásárlókat. Első alkalommal húsz, főként Paks vonzáskörzetéből érkező partner jön
el az Agricum meghívására, és hozza el saját készítésű füstölt áruit, sajtjait, szörpjeit, lekvárjait és kézműves termékeit.



Péjó Zoltán

Kiegészítő rendezvényként ingyenes kézműves-foglalkozással, a piac miliőjéhez illeszkedő játékveteményessel és textilállatokból összeállított parasztudvarral várja a kicsiket a paksi
Sáfrány házaspár. Annak érdekében, hogy tovább növelje a
program vonzerejét, az Erzsébet Nagy Szálloda is külön attrakcióval készül: féláras napot tart a kávéház ital- és ételkínálatából, valamint budapesti barista tanácsadásával lehet majd
kávékülönlegességeket kóstolni.
A szervező Agricum extra meglepetéssel is várja azokat,
akik ellátogatnak a rendezvényre: a termelői piac vásárlói nyereményjátékon vehetnek részt, ahol a főnyeremény egy húsvéti sonka lesz, de az Erzsébet Nagy Szálloda felajánlása jóvoltából három darab kétfős wellnessbelépőt és három kávéházi
ajándékcsomagot is kisorsolnak.
Annak köszönhetően, hogy Paks Város Önkormányzata
támogatja a rendezvényt, az Agricum ingyenesen tudja biztosítani a részvételt és a bérelt standok használatát a termelők
számára. 
Matus Dóra

Fotó: Babai István

Kalocsai hírek

Böjte Csaba Pakson és az erőműben
„Nagyon fontos, hogy ezt minél többen lássuk, s főleg a diákok, fiatalok, hogy bennük a műszaki érdeklődés felébredjen, s hogy fizikusok, kémikusok legyenek, s tényleg legyen, aki a magyar tudományt továbbviszi” – hangsúlyozta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a Paksi Atomerőműben tett látogatását követően. A hátrányos helyzetű, nehéz körülmények
között élő, sok esetben árva gyerekeket felkaroló alapítvány vezetője azért érkezett a környékre, hogy szekszárdi és paksi adományozóiknak a hosszú évek támogatásáért köszönetet mondjon.

Fotó: Bodajki Ákos

rácsodálkozzunk arra, hogy mennyi titok van
körülöttünk, és hogy ezt Isten nem el akarja
zárni előlünk, nem bűn ezeket kutatni, megismerni, felhasználni bölcsen, okosan, hanem
ez egyenes Isten parancsa: szaporodjunk, sokasodjunk, s hajtsuk uralmunk alá a Földet.”

Torma Dóra

Böjte Csaba Jendrolovits Gábor meghívására érkezett a városba, aki társaival 14 éve
minden télen ajándékokat, adományokat
visz Mikulásra az alapítvány intézményeiben
gondozott gyerekeknek. Az akció egyik legnagyobb támogatója az atomerőmű és a környékbeliek. „Az itteni iskolákból a gyerekek
is szoktak adományokat küldeni, és többen
közülük innen a vidékről le is járnak hozzánk.
Most hát én eljöttem, hogy megköszönjem
az ő jóságukat, és hogy találkozhassak velük”
– mondta Böjte atya.
A Dévai Szent Ferenc Alapítványt erdélyi
ferences szerzetesek hozták létre 1993-ban
azzal a céllal, hogy segítsék a bajban, nehéz
helyzetben lévő legkisebbeket. Jelenleg 83
erdélyi helységben végeznek gyermekvédelemi tevékenységet, tartanak fenn bentlakó
otthonokat, iskolaházakat, napköziket. „Jelenleg olyan 2300 gyerekünk van – mesélte
az alapító –, s gyakorlatilag minden gyerek
kap valami kis ajándékot, adományt. A 24 év
alatt, mióta a Szent Ferenc Alapítvány mű-

Impresszum
ködik, több mint 5000 gyereket fogadtunk
be, és több mint 3000 már kirepült, így elég
sokan vagyunk hálásak a paks-szekszárdi Mikulásoknak.”
Az atya a Pakson töltött nap során meglátogatta az atomerőművet, majd az ESZI-ben
nyitotta meg a gyerekek által hálából készített képeket, verseket, prózát bemutató kiállítást. A kiállított műveket díjazzák is, ezeket
a Mikulás-napi akcióban részt vevő csapat
meglepetésként március 15-e előtt adja majd
át az intézményekben a gyerekeknek.
Böjte Csaba Pakson is és az atomerőműben is első ízben járt, s lenyűgözték a látottak: „Én hiszem azt, hogy a teremtés hajnalán
a Jóisten adott egy parancsot nekünk, hogy
hajtsuk uralmunk alá a Földet. Ez azt jelenti,
hogy a földben lévő titkokat fürkésszük, és
csináljunk belőle akár ugye mobiltelefont,
akár atomerőművet, és ilyen üzemanyagrudakat is, amiket itt láttam. Számomra ez nagy
élmény volt, hogy ilyen kis pasztillákba tényleg ekkora erőt adott a Jóisten. Fontos, hogy
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Erőműves híradások
Mennyi az annyi? – Függőségről közérthetően

Fotó: Bodajki Ákos

Hazánkban emelkedik a droghasználók száma, sőt az ezzel kapcsolatos halálozásokban is vezetünk. Egyre több
szer megtalálható a drogpiacon rendszeresen megújuló hatóanyagokkal. Erről, illetve a kapcsolódó magyarországi szociodemográfiai jellemzőkről is szó esett azon az első előadáson, amelyet február 24-én hallhattak
a munkavállalók az erőmű látogatóközpontjának nagytermében dr. Zacher Gábor toxikológustól. Neve sokunknak ismerős lehet, hiszen rendszeresen nyilatkozik a médiában a túlzott alkoholfogyasztásról, drogtúladagolásról
vagy egy-egy eseti ügy kapcsán, mint az egyik legnépszerűbb és legtöbbet megszólaltatott orvos. Az erőműben azt
is láthattuk, hogy ez nem véletlen: egyórás előadásában közérthetően, értő humorral beszélt erről a komoly témáról.

Dr. Zacher Gábor

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alkohol- és drogpolitikája
értelmében, amely az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény 10. § (4) előírása alapján készült, a részvénytársaság
elkötelezett a munkavállalók biztonsága, testi-lelki egészségének megőrzése, munkaképességének minél magasabb
szintű fenntartása és a munkatársak jóléte iránt. Az alkoholés drogmentes munkahely program 2013 óta zajlik, idén ennek keretében dr. Zacher Gábor toxikológus tart 12 előadást
a látogatóközpontban.

Mit jelent a drog-, illetve a gyógyszerfüggőség? Mikortól számítunk függőnek? Milyen a magyar szociális
háló, és mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban? Melyek az
otthoni problémák és miért? Ezekről és hasonló kérdésekről, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről is láthattunk riasztó statisztikákat, fontos
részleteket. A könnyed, inkább humoros és telt házas
előadásban a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának
vezetője mégis érezhetően kiemelte, hogy a függőség
bizony nem játék – döbbenetes tényeket és adatokat
hallhattunk a sokat látott toxikológustól. Függőségnek
nevezte az összes élvezeti cikket, legyen az drog, alkohol,
koffein, szénhidrát vagy akár az internet túlzott használata
is, miközben görbe tükröt tartott elénk, jelezve az önértékelés fontosságát.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben az idei évben folytatódik a szinten tartó, ismeretfelújító, széles körű felvilágosítást nyújtó előadás-sorozat az alkohol- és drogfogyasztás,
drogfüggés természetéről, azoknak a munkahelyi teljesítményre, az egészségre és a magánéletre gyakorolt kedvezőtlen hatásairól. Ezeket különböző belső helyszíneken, 2016.
március 9-e és május 4-e között (március 9., március 16.,
március 30., április 13., május 4.), szerdai napokon 11.00,
illetve 13.00 órától hallgathatják meg a munkavállalók, melyek időtartama előadásonként 45-60 perc.

Czibuláné Mayer Szilvia

Átadták az Ezüstkártyákat

A tavalyi év második felében beérkezett javaslatok alapján a biztonságtudatosság növelése érdekében tett aktív
munkájuk tiszteletéül Horváth István
(ÜVIG), Józsa Sándor (KAIG), Somodi

Gábor (KAIG), Tóth Zoltán Sándor (BIG),
Vácz Attila (MIG), Vertike Tamás (ÜVIG),
Lőkös Gábor (MIG), Tomecskó Balázs
(KAIG) és Wágner József (KAIG) vették
át az Ezüstkártyákat a biztonsági igazgatótól egy ünnepi vacsora keretében.
A beérkezett javaslatok alapján bírálóbizottság döntött a díjak odaítélésről.
A biztonsági kultúra programján belül a motivációs program célja a bizton-

sági színvonal további javítása ösztönözte a munkavállalókat a példaértékű
biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására.
Ezt a motivációs programot 2016ban is folytatjuk, az Ezüstkártya díjra
való jelöléseket június 30-ig lehet eljuttatni a Biztonsági Igazgatóság titkárságára.

L.I.

Fotó: Bodajki Ákos

Kilenc munkavállalónk vette át az
Ezüstkártya kitüntetést 2015 második félévében érkezett javaslatok
alapján.

A „marslakó” özvegye
látogatóban járt
az atomerőműben
A sok tekintetben zseniálisat alkotó
emberek életét a háttérben sokszor
odaadó, gondoskodó feleségek támogatták. Az itthon maradt „marslakó”, dr. Marx György akadémikus
özvegye, dr. Marx Györgyné február
9-én látogatta meg férje mellszobrát a Paksi Atomerőmű látogatóközpontjának parkjában. Marx György
évtizedeken át küzdött Paks ügyéért.
Sűrűn járt itt már az építkezések idején is. Barátaival, kollégáival nyilatkozott és érvelt az erőmű szükségességéről.

– Jómagam is matematikusként
és fizikusként dolgoztam, tanítottam az egyetemen. Nagyon örültem
a hírnek, hogy Pakson atomerőmű
épül. Tudtam, hogy a férjem számára is sokat jelentett, és persze nagyon
sokat járt is itt. Örömmel fogadtam a
bővítésről szóló hírt is – mondta ittjártakor dr. Marx Györgyné.
Úgy gondolja, nagyon fontos a
bővítés, mert Magyarországon megoldaná a villamosenergia-ellátás
problémáját és csökkentené a légszennyeződést. A nyolcvannyolc éves
özvegy elmondása szerint büszke a
férje munkásságára, és nagyon büszke a családjára is. Három gyermekük
van, a legidősebb unokájuk negyven,
a legidősebb dédunoka már 16 éves.
Őket tartja a legfontosabbaknak az
életében.
A program zárásaként dr. Kovács
Antal igazgató kíséretében meglátogatták a Tájékoztató és Látogatóközpontot.
(A „marslakók” több változatban
ismert legendája szerint ebbe a csoportba azok a lángelmék sorolhatók,
akik a természettudományok terén
olyan kiemelkedő teljesítményekre képesek, amire földi lény aligha, vagyis
ők egy felsőbbrendű civilizáció képviselői. – a Szerkesztő.)

Orbán Ottilia
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Tájékoztató és Látogatóközpont
Atomenergetikai Múzeum

múzeumvezető
Bár marcali születésű, az atomerőműhöz
ezer szálon kötődik: szülei szinte a kezdetektől itt dolgoztak, középiskolai tanulmányait pedig az Energetikai Szakközépiskolában végezte. Az egri tanárképző
főiskolán szerzett diplomája után a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar nemzetközi kommunikáció szakán, PR-szakirányon mélyítette
el szakmai ismereteit. Az atomerőműben
1999 óta dolgozik, kezdetben a Biztonsági, majd a Karbantartási Igazgatóságon –
itt már a kommunikációs feladatai voltak
többségben. Az Atomerőmű újság szerkesztőbizottsági tagja 2000 óta. A Humán
Igazgatóságra kerülve belső kommunikációs feladatokat kapott, 2005 óta pedig a
Tájékoztató és Látogatóközpont csapatának tagja. 2012-ig a kommunikációs cso-

Ruff Ferenc
múzeumvezető-helyettes,
múzeumpedagógus
Tősgyökeres paksi családban született
1964-ben, általános és középiskolás tanulmányait Pakson végezte, felsőfokú végzettségeit Budapesten és Pécsen
szerezte. Először tizennyolc évesen került kapcsolatba az atomerőművel, a
Folyamatirányítási Főosztályon dolgozott műszerészként. Később vállalkozásba kezdett, majd a zene, az oktatás
világa felé vette az irányt. A PRO ARTIS
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
jazztanszak-vezető gitártanáraként, illetve magántanárként növendékek százaival szerettette meg a zenét, mely immár

Patyi Orsolya
önálló tájékoztatási munkatárs,
muzeológus
Orsolya Szekszárdon született, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait is ott végezte.
Az érettségi után a Szegedi Tudományegyetemen tanult tovább, ahol történelemből és régészetből diplomázott, ez utóbbival egyik gyerekkori vágya teljesült.
A látogatóközpontba 2002-ben került Beregnyei Miklós mellé, akivel azóta is együtt
dolgozik, és akitől sok mindent tanult a napi
munkák során. Egy ideig ők ketten alkották a
„múzeumi csoportot”. Először szerződésesként,
majd atomixesként kapott feladatokat az akkori

port vezetőjeként és az igazgató helyetteseként a napi munkák mellett részt vett
számos meghatározó jelentőségű feladatban, többek között az intranet és az internetes oldal megújításában, tagja volt a
Lévai- és a Teller-projekteknek, valamint
közreműködött az üzemidő-hosszabbítás
engedélyeztetésének közmeghallgatási
folyamatában.
Bernadett élete gyermekei születésével vált teljessé. Kisfia, Zétény, 2008-ban
született, szülei nagy büszkeségére kiemelkedően teljesít az iskolai feladatokban, de az angol és az úszás is jól megy
neki. Kislánya, Lilla életrevaló, cserfes 3
éves, aki bearanyozza a család mindennapjait. A gyerekekkel otthon töltött időszak sem telt el eseménytelenül, ebben
az időszakban angol felsőfokú, valamint
olasz gazdasági középfokú nyelvvizsgát
szerzett.
2015 tavaszán az Atomenergetikai
Múzeum vezetőjeként kapott lehetőséget

az intézmény életébe új színt vinni, amit
örömmel vállalt el. „Nagy eredménynek
tartom, hogy a múzeumi csapat jól ös�szekovácsolódott, az elmúlt év során sok
új programot és rendezvényt valósítottunk meg. Különösen az óvodapedagógiai
programra vagyok büszke. Amellett, hogy
a gyerekek jól érzik magukat, sok új információval gazdagodnak, a családhoz hazatérve a szülőknek, testvéreknek is átadják
azt a lelkesedést, amelyet a foglalkozásunk vált ki belőlük. Ennek pedig kettős
hatása lehet: a gyerekek a későbbiekben
sem tartanak az atomenergiától, és a szülők is elfogadóbbakká válnak. Az edukáció a lakossági elfogadás alappillére.”
Bernadett a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán a tavalyi évben
szerzett harmadik, digitális marketing
szakközgazdász diplomájának is hasznát
szeretné venni, a közeljövő tervei között
szerepel a múzeum online jelenlétének
megteremtése.

Férje az atomerőmű baleset-elhárítási
vezetője, önkormányzati képviselő. A szabadidőt leginkább utazással, kirándulással tölti a család, de a ház körüli teendőket
is szívesen végzik együtt. „A virágoskert
rendezésében a gyerekek is lelkesen vesznek részt, de ugyanígy a konyhai teendőkben, kenyérsütésben vagy akár a bútorfestésben. Mindenhez vannak segítő
kezeim”.

több mint két évtizede fontos része életének. Amint korábban a zeneiskola tanáraként, úgy ma a Művészetekért Egyesület elnökeként figyel a fiatal tehetségekre
– ezért is vállal oroszlánrészt az 1998 óta
évente megrendezendő országos Amatőr
Pop-Rock-Jazz Fesztivál szervezésében.
A mozgalmas civil élet mellett karrierje újra más irányt vett. 2008-ban a
Dél-dunántúli Humánerőforrás Kutató
és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
oktatási referense lett. Munkájához tartozott, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben egyetemi képzéseket szervezzen, koordináljon. Négy év
múlva – a kft. megszűnésével – Ferenc
átkerült az Atomix Kft.-hez, a Tájékoztató és Látogatóközpontban kapott munkát. A kommunikációs csoport tagjaként

egyebek mellett médiavásárlási feladatokkal foglalkozott.
Már ebben az időszakban többször
szóba került az együttműködés a múzeummal. Okleveles közművelődési szakemberként fontos szerep hárult rá 2013
szeptemberétől, amikor Vöröss Endrével
együtt átkerült az Atomenergetikai Múzeumba. Az itt eltöltött két és fél esztendő alatt számos programsorozat elindítója, végigvivője volt. Közel áll hozzá a
tervezés, a kidolgozás, de ugyanígy nagy
kedvvel viszonyul a tárlatvezetéshez is.
A zene persze itteni munkájában is jelen
van: több olyan rendezvényre került már
sor, amikor a muzsika volt az egyik, vagy
éppen a legfontosabb szegmens.
Családjával Pakson él, felesége a
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munka-

vállalója, fia a pécsi egyetemen elsőéves
hallgató, kislánya pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. osztályos tanulója.
VE

Üzemtörténeti Gyűjteményben, 2008-ban pedig átvették PA Zrt.-s állományba. A múzeumi
munkák mellett csoportokat kísért a látogatóközpontban, részt vett a TLK kommunikációs
tevékenységeiben, három éven keresztül volt a
Heti Hírlevél felelős szerkesztője és több mint
tíz éve az Atomerőmű újság olvasószerkesztője.
Kisfia 2008-ban, kislánya 2011-ben született, velük több mint hat évig volt otthon.
Másfél éve tért vissza a munkába, helyileg az
Atomenergetikai Múzeumba, ahol muzeológusi
feladatokat lát el, általános iskolásoknak mutatja be a kiállítást, és kolléganőjével együtt az
ovisoknak tartanak foglalkozásokat. Emellett az
erőmű több kiadványának a korrektora, olvasószerkesztője; ezek a munkák közel állnak hozzá,
nagyon szívesen végzi.

A múzeumi csapatot lelkesnek, lendületesnek, kreatívnak tartja, és örül, hogy ő is tagja
lehet. „Nagyon fontos, hogy minél több vendég
látogasson el a múzeumba – kicsiktől az idősekig –, és a kiállítás megtekintésén túl számukra
minél érdekesebb programokkal is szolgáljunk.
Munkámban a legnagyobb öröm, amikor a gyerekek a látogatás végén megkérdezik, hogy mikor jöhetnek újra.”
Orsolya Szekszárdon lakik két gyermekével,
akik – természetesen – a legfontosabbak számára, és mellettük szülei és testvéréék, akiktől
sok segítséget kap a mindennapokban.
Szabadidejében szívesen néz meg egy-egy
jó filmet vagy süt valami finomságot a gyerekeknek, de egy érdekes könyv is kikapcsolódást
nyújt számára.

Fotók: Bodajki Ákos, Ruff Ferenc

Enyedi Bernadett
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Bodajki Ákos
tájékoztatási munkatárs,
gyűjteménykezelő
Dunaújvárosban született 1982-ben.
Általános iskolai tanulmányait a
Deák Ferenc Általános Iskolában, a
középiskolait a Vak Bottyán Gimnáziumban végezte Pakson. Későbbiekben a Pécsi Tudományegyetemen
diplomázott mint művelődésszervező, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban szerezett képesítést múzeumi gyűjteménykezelőként.
2005 novembere óta dolgozik a
Tájékoztató és Látogatóközpontban
tájékoztatási munkatársként. 2010ben költözött át a múzeumos kollégákkal az északi területre, és kezdték
el kialakítani a mai Atomenergetikai
Múzeumot. Az Atomerőmű újság fo-

Vöröss Endre
önálló múzeumi tájékoztatási
munkatárs
Negyven esztendeje már, hogy kollégánk Szekszárdon meglátta a napvilágot, a megyeszékhelyhez ezen
felül más kötődése csak két lánya
születési helyének okaként alakult
azóta is. Paksi lakosként végezte
helyben általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait, majd az ELTE
Tanárképző Főiskolai Karának elvégzése (magyar-művelődésszervezés), illetve újságírói képesítésének
megszerzése után is ide tért vissza.
Több paksi laphoz, majd a művelődési központba, végül egy helyi
általános iskolába vezetett az útja.
Ilyen-olyan okok miatt egyik sem

Faragó Szandra
tájékoztatási munkatárs,
restaurátor
Budapesten született 1982-ben.
Még kicsi volt, mikor édesapja az
atomerőműben kapott állást, Paksra
pedig követte őt a család is. Három
évtizede él a tolnai kisvárosban, általános iskolába, illetve gimnáziumba is az atomvárosban járt. Paksinak
vallja magát, eddigi két munkahelye
is idekötötte, ideköti.
Szandra a múzeumi szakmák közül talán a leglátványosabbat gyakorolja: restaurátor, akihez a műtárgyak állnak a legközelebb. Nem
csupán óvja azok állagát, hanem az
Atomenergetikai Múzeum (AEM)

tósa, már több mint tíz éve fotózza az
erőmű mindennapjait. Nagyon fontos emlékeket és pillanatokat örökít
meg a nagyközönség számára. Röviden és átfogón „jegyzi fel” az eseményeket képekben, amelyek révén egy
pillantás elég a helyzet megértésére,
mert a külső megjelenésben mutatja meg a dolgok és emberek lényegét.
Fotói által, a technikai eszközök segítségével nyitja fel szemünket környezetünk mindennapi dolgainak
formaszépségeire.
Úgy gondolja, hogy az idő hossza
csak akkor tűnik fel igazán, amikor
az archívumból kérnek tőle képeket
évekkel ezelőtti eseményekről, és ráébred, hogy nem csupán pár éve kezdett itt dolgozni. Mindig is szerette a
munkája ezen részét, hiszen különleges emberekkel találkozhatott, és
eljutott szinte mindenhová az erő-

műben. A különleges emberek alatt
nem elsősorban a VIP-vendégekre
gondol, hanem a bent dolgozókra.
Szeret elbeszélgetni velük, szívesen
hallgatja, ahogy beszélnek a munkájukról.
Ákos a fotózáson kívül a múzeum
megnyitása óta tárlatvezetést is tart
csoportoknak. Ilyenkor lehet felhasználni azt a sok érdekes dolgot,
amit hall, lát az ember. Nagy a rálátásuk a látogatóközönségre, és ez alapján el lehet dönteni, hogy az adott
csoport milyen beállítottságú. Nem
egyszer kaptak olyan visszajelzést,
hogy „de jó hogy ilyen hétköznapi
nyelven magyaráztak, nem pedig valami száraz mérnöki nyelven”.
Ákos Pakson él boldog párkapcsolatban már több mint három éve.
Amire büszke az elmúlt időszakra
vonatkozóan az az, hogy két maga-

volt hosszú életű. Nem úgy – mint
később kiderült – az a munkaviszony, melyet 2003-ban létesített az
Atomix Kft.-vel. „Írástudó” emberként a Tájékoztató és Látogatóközpontba került, annak is a „tájékoztatási feléhez”, ahol negyedmagával
vett részt a feladatok ellátásában.
Csaknem hatévnyi tájékoztatási
munkatársi viszony után vette át
2009. augusztus 10-én az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt., de munkáltatójának „személyén” kívül csak
beosztásának elnevezése változott
önálló tájékoztatási munkatársra.
Állandó feladatai továbbra is: 2004
áprilisától reggelente sajtóelemzés,
2008 májusától a Heti Hírlevél szerkesztése és – még korábbról – válaszlevelek írása minden mennyiségben.

2013 szeptemberében megváltozott kollégánk erőműves élettere,
miután az Atomenergetikai Múzeum (AEM) akkori gárdájából két
munkatárs is távozott. Ruff Ferenccel egyetemben őt is idehelyezték,
és lett múzeumi kommunikációs
referens. Az AEM új kihívást, munkakört jelentett: a régiek helyére a
múzeum kommunikációjának erősítése, illetve látogatócsoportok számára tárlatvezetés, illetve rendezvények szervezése, lebonyolításukban
való részvétel lépett.
Hobbija és 2016 januárja óta civil munkája is a kerékpározáshoz
köti: a Magyar Kerékpárosklub
Paks-Szekszárd Területi Szervezetének alapító titkáraként szeretne minél többet tenni a fél Tolna megyét
lefedő terület kerékpárosaiért, az

létrehozásának kezdetétől rendezi,
leltározza is azokat. Diplomáját a
Magyar Képzőművészeti Egyetem
textil-bőr szakirányának elvégzésével szerezte meg 2009-ben, és az
ötéves képzést követő esztendőben
már kamatoztatni is tudta friss tudását. A paksi Városi Múzeumban
eltöltött három esztendő – mely
során elvégezte a műtárgyvédelmi
asszisztens tanfolyamot – után a város új múzeumában helyezkedett el
2010 júliusában.
Munkaköre az eltelt öt és fél év
alatt jelentősen kibővült. Ez egyrészt annak eredménye, hogy az
AEM múzeumpedagógiai kínálatában fontos szerepet kap a nagycsoportos óvodások számára kidolgozott programsorozat. Szandra az a

munkatárs, aki korábban felvállalta
ezt az akkor még alkalomszerű feladatot, és ma is ő az egyik házigazdája az elmúlt évben rendszeressé
váló, másfél-két óra hosszú ovis
programnak. Emellett részt vállal a
tárlatvezetésből is, általános iskolai
csoportok hallgatják rendszeresen
bemutató előadását.
Fia, Patrik már első osztályos,
édesanyja büszkén mesél róla. Kevés rendszeres szabadidős elfoglaltsága van a gyereknevelés és a munka mellett, egyik ilyen a síelés, amire
minden évben időt szakít. Az elmúlt
időszakban egyre nagyobb elismerést besöpörve tesz-vesz a konyhában is, ami újabb és újabb ételek,
sütemények elkészítésére sarkallja – családja legnagyobb örömére.

zinban, az atomenergia nemzetközi
műszaki lapjában, a NEI Magazine-
ban és az MVM Csoport szakmai
lapjában, az Energiaforrásban is
címlapon jelent meg a Cserenkov-
sugárzásról készült képe.

Orbán Ottilia

ezen kört hátrányosan érintő általános szemlélet megváltoztatásáért.
VE

Amennyiben pedig az időjárás engedi, szívesen veszi elő a kerékpárját, és tekernek nagyfiával Pakson és
környékén.
VE
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Fotók: Bodajki Ákos

01. Radioaktív bepárlási
maradékok 60Co-komplex
vegyületeinek eltávolítása
nedves oxidációs
eljárásokkal

Baranyi Attila

Németh Károly

A jelenleg alkalmazott technológia (kobalt
komplex eltávolító berendezés) szerint
a 60Co-komplex vegyületeket víz alatti
plazmaívben bontják el hidrogén-peroxid (H2O2) adagolása mellett. Hatására
a szerves és komplex vegyületek elbomlanak. A 60Co izotóp pedig kobalt-hidroxid (60Co(OH)2) csapadék formájában
az elektród elhasználódásából származó
vas-oxiddal (FeOOH, Fe2O3) együtt válik le
– az iszapba kerül, amely jól szűrhető, így
a továbbiakban szilárd hulladékként kezelhető.
A technológia üzemeltetése során fellépő problémák miatt szükségessé vált egy
alternatív módszer keresése a fenti bonyolult technológia helyett.
A vizsgálatok alapjául szolgáló kísérletek során a Pannon Egyetem Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszéke többféle oxidációs
eljárást vizsgált. Mangán-dioxiddal (MnO2)
katalizált nedves peroxideljárással (CWPO)
értek el eredményeket kisebb-nagyobb sikerrel, de a 60Co koncentrációját nem sikerült kimutatási határ alá csökkenteniük.
A kísérleteket értékelve és módosítva
innovátoraink kidolgoztak egy olyan technológiát, amely során radioaktív folyadékból kimutathatósági határ alá volt csökkenthető a 60Co izotópok koncentrációja.
Az általuk javasolt módszer szerint a radioaktív bepárlási maradékhoz (sűrítmény)
meghatározott mennyiségű nátrium-permanganátot (NaMnO4) adagoltak, intenzív
keverés mellett 100 °C körüli hőmérsékleten. A reakció lezajlása után (kb. 1 óra) a

60Co-komplex vegyületek elbomlanak, és
a 60Co hidroxid formájában a reakció során
keletkező MnO2-dal együtt csapadékba kerül.
A számítások azt mutatják, hogy a permanganátos sűrítmény kezelési technológiájának költsége hozzávetőleg a fele a
jelenleg használatos módszernek.
Az eredményeink szerint az oxidáció a
folyékonyhulladék-feldolgozó technológiai rendszerben gond nélkül használható, egyszerű, gyors és költséghatékony alternatívát nyújthat a folyékony radioaktív
hulladékok kezelésében. A keletkező másodlagos szilárd hulladék mennyisége nem
jelentős (összevethető vagy kevesebb,
mint a komplexbontó másodlagos hulladékainak mennyisége), bár a MnO2 tárolása (oxidáló tulajdonsága miatt) további
vizsgálatokat igényelhet.
A technológia fontos előnye, hogy a kapacitása gyakorlatilag csak a reaktor méretétől, a permanganát mennyiségétől, a
hőmérséklettől és a keverés hatékonyságától függ, a reakcióidő a kezelendő anyag
mennyiségétől független.
Baranyi Attila, Radioaktív Hulladék Kezelési
Osztály, fejlesztő mérnök
– Budapesten születtem 1978-ban.
Az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolában szereztem általános vegyésztechnikusi oklevelet 1997-ben. A Veszprémi Egyetemen vegyész- és kémiatanári diplomát
szereztem radiokémia szakirányon.
Az MTA Izotópkutató Intézetben radiogyógyszerek minősítését végeztem analitikusként. Az erőműbe 2004-ben vettek
fel, ahol technológus mérnöki, csoportvezetői feladatokat láttam el, most fejlesztő
mérnökként a folyékonyhulladék-kezelés
finomhangolásán dolgozom.
Családom a hobbim. Két gyönyörű
gyermekem: Andika 4 éves, Atika 2 éves.
Sokat játszunk, beszélgetünk. Mindig én
fürdetem őket, és az esti mese is az én reszortom. Jövőbeli terveink közé tartozik,
hogy nagyobb házba költözzünk.
Németh Károly, nyugdíjas
– Veszprémben születtem 1949-ben.
Vegyipari technikumban végeztem, majd
letöltöttem a katonaidőmet. Több évtizeden keresztül dolgoztam az olajiparban
(Százhalombatta, Veszprémben a MÁFTI-ban). Az erőmű Vegyészeti Főosztályára
2002-ben kerültem a Radioaktív Hulladékkezelő Osztályra technológusként. Időközben munkavédelmi technikusi végzettséget is szereztem.
A 60Co komplex bontó üzem működésének, hatékonyságának javítása érdekében korábbi egyetemi kémiai vizsgálatok
nyomán Baranyi Attila vegyészmérnök
munkatársammal összefogva, a kialakított
preparatív laboratóriumban megkezdtük a
vizsgálatokat. Több száz kémiai reakció és
körülmény vizsgálatát követően a minták

kedvező eredményt, megvalósítható technológiát mutattak.
A további munkákban sajnos már nem
tudok részt venni, mert 47 év folyamatos munkaviszony után 2015. január 1-jén
nyugállományba mentem.
Nyugdíjasként továbbra is sportolok, az
asztalitenisz örök szerelem marad, többszörös iparági bajnok vagyok (egyéniben
és párosban). Imádok autózni, párommal
sokat kirándulunk. Ötven négyzetméteres
kertünk rendben tartása még nem jelent
gondot. Munka- és tűzvédelmi kérdésekkel foglalkozom egyéni vállalkozóként.

04. Az offline töltettervezés
és a VERONA rendszer
inputjául szolgáló neutronhatáskeresztmetszet
adatbázisának egyszerű
kezelését végző szoftver
fejlesztése

Horváth Márton

Dr. Pós István

Parkó Tamás

A Paksi Atomerőműben jelenleg is zajlik a
VERONA reaktormonitorozó rendszer rekonstrukciója. Ennek keretein belül több, a
VERONA által használt rendszert is felújítanak, így a C-PORCA programot is, amely az
erőmű által használt alapvető fontosságú

reaktorfizikai kód. Az új C-PORCA programverzió bevezetésének egyik fő oka a 15
hónapos kampányokra való átállás. A C15projekt során új típusú, 4,7%-os dúsítottságú üzemanyag-kazettát vezetnek be,
valamint a már korábban használt üzemanyagtípusokra vonatkozó korlátozó feltételek is módosultak. A C15-ös kampányok
tervezéséhez, (ezzel együtt az új C-PORCA
modell teszteléséhez) elengedhetetlen
az új üzemanyagokat, valamint a megváltozott paraméterű régi üzemanyagokat
leíró ún. HERMES adatbázisok kezelése.
Az általunk elkészített és a pályázatban
bemutatott HERMES Manager program
ezen adatbázisfájlok átfogó, minőségbiztosított kezelésére nyújt lehetőséget. Az új
program magába foglalja az erre a célra
általunk korábban használt számos program funkcióit, valamint újdonságokkal is
szolgál. Ezzel egy új, kényelmesen kezelhető eszközhöz jutottunk, amelyet a későbbiekben igényeinknek megfelelően tovább
bővíthetünk.
Horváth Márton, Reaktorfizikai Osztály,
reaktorfizikus
– Kiskunhalason születtem 1990-ben.
Legszebb éveimet Siójuton töltöttem.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fizikus BSc szakon végeztem 2012-ben, majd 2014-ben az MSc-t is
befejeztem fizikus szakon. 2015 óta dolgozom az erőműben, ahol tapasztaltabb kollégáim segítségével igyekszem elsajátítani
a szakma fortélyait.
Dr. Pós István, Reaktorfizikai Osztály,
vezető fizikus
– Egerben születtem. Gyerekkoromat
egy Eger közeli kis faluban, Mikófalván
töltöttem. Debrecenben végeztem fizikusként. Az erőműben 1985 óta dolgozom.
Pakson lakom a családommal. Feleségem szintén az erőműben dolgozik. Három
gyerekünk van, Krisztina, a nagylányunk és
az ikrek: Kornélia és Dominik. A kollégáimmal nagyon jó, mondhatni baráti a kapcsolatom, sok eredményes és sikeres feladatot
hajtottunk végre együtt, és remélem, ez
így lesz a jövőben is. Külön öröm számomra, hogy a megszerzett ismereteket, tudást
tovább tudom adni a fiatalabb kollégáimnak. Szabadidőmet a családommal töltöm,
ha jön a jó idő, kertészkedünk.
Parkó Tamás, Reaktorfizikai Osztály,
csoportvezető
– A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem 2002-ben,
mérnök-fizikus szakon. Azóta a Reaktorfizikai Osztályon dolgozom.
Családommal Pakson élünk, három
gyerekünk van, két fiú és egy lány. Tamás
és Dénes iskolás, Márta óvodába jár. Feleségem jelenleg otthon biztosítja a gyerekek felcseperedéséhez szükséges hátteret.
gyulai
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Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálatának
évértékelő állománygyűlése
Az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazata (Atomerőmű Biztonsági Szolgálata) február 24-én tartotta
évértékelő állománygyűlését. Mónus Attila, a szervezeti egység vezetője részletes áttekintést tett
az elmúlt évi eseményekkel kapcsolatban.
A Biztonsági Szolgálat idén ősszel fennállásának
20. évfordulóját fogja ünnepelni. Ennek kapcsán
rövid történeti áttekintésre is sor került. Napjainkban is meghatározó, hogy 1996-tól az atomerőmű
fizikai védelmi feladatait egy jól strukturált, hármas egységen alapuló együttműködésben valósítják meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Fegyveres
Biztonsági Őrségével és a Terrorelhárítási Központ
IX. Műveleti Osztályával.
Elsőként Szücs Gábor, az Atomix Kft. ügyvezető igazgatója számolt be a cég elmúlt évi pénzügyi
eredményeiről és arról, hogy a legutóbbi létszámbővítéssel a társaság elérte az ezerfős létszámot.
A Biztonsági Szolgálat a megrendelő Paksi
Atomerőmű elvárásainak minél magasabb színvonalon történő megfelelésre törekedve hajtotta végre a 2015. évi alap- és kiegészítő feladatait,
valamint képzési programját – kiemelt figyelmet
fordítva a minőségirányítási követelmények megvalósulására is.
A rendszeres, napi szintű feladatok – személyek, járművek, szállítmányok ellenőrzése, zónahatárok biztosítása, látogatócsoportok kísérése
és a technikai jelzőrendszer felügyelete – mellett
rendezvények, társadalmi és sportesemények biztosításában is folyamatosan közreműködnek.
Elhangzott, hogy a 2015. évben is jelentős, bár
a megrendelői törekvések következtében a korábbiakhoz képest kisebb mértékű a beléptetőrendszeren áthaladók száma. Közel 27 ezer esetben
történt személyellenőrzés, amelyből 300 fokozott mértékű volt. A gépjárművek ellenőrzésének

száma 400 ezerhez közelített. Az év során feltárt
nemmegfelelőségeket a szakágvezető nem egyértelműen kudarcként értékelte. Úgy látja, hogy a
hibák feltárásával is javítani lehet a szolgálatellátás
minőségét, a kötelességtudat szintjét, s ezáltal is
biztosítható a megrendelőnek nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos emelkedése.
A szakágvezető a képzési program eredményeit
is feltüntette, melyből jól láthatóan kiderült, hogy
a műszakok által nyújtott teljesítmény átlagosan
elérte a 90%-ot. A munkatársak eredményei, az
együttműködés javítása és a szakmai színvonal
emelése érdekében több változást is eszközöltek:
a kor színvonalának megfelelő egyenruha viselését, szakmai és sportversenyekre való felkészítést,
vezetői ügyeleti rendszert vezettek be, illetve működtetnek, átalakították a műszakvezetői és helyettesi struktúrát.
A megrendelői értékelést e fórumon az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatójától
hallhatták a jelenlévők. Volent Gábor elmondta,
hogy a Biztonsági Szolgálat az elvárásoknak megfelelően teljesítette feladatait a 2015. évben. Az új
vezetői szemléletet tükröző működés a minőségi
munkavégzést is biztosítja, és egyúttal megköszönte mindenki munkáját.
A program zárásaképpen Pataki Rezső, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Tolna Megyei Szervezetének elnöke
adott tájékoztatást a vagyonőröket érintő szakmai
kérésekről és célkitűzésekről.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Innovátor és Energiaforrás:
új és megújult lapok az MVM-nél
Márciusban kapják kézhez az MVM Csoport munkavállalói a társaság új belső magazinját, az Innovátort. A negyedéves kiadvány célja,
hogy minden dolgozóhoz eljuttassa a társasági
híreket, a vállalatcsoport
közösségi és társadalmi szerepvállalásainak
történéseit, a menedzsmentcélokat, bemutassa
a hazai és nemzetközi
energetikai aktualitásokat, a kulturális és sportélet eseményeit.
A magazin felelős
szerkesztője Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-
vezérigazgatója, főszerkesztője pedig dr. Bentzik Réka kommunikációs igazgató.
A szerkesztőség tagjai az MVM Csoport tagvállalatainak
– az MVM Zrt. mellett az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
az MVM Partner Zrt., az MVM OVIT Zrt., a Magyar
Földgáztároló Zrt., a Magyar Földgázkereskedő Zrt. és az
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. – képviselői, akik a
saját területükről érkező információkat, cikkeket koordinálják és szerkesztik majd.
A belső magazin létrejötte előtt megújult az MVM Csoport korábban MVM Közleményei néven kiadott szakmai
lapja is. Az újság 2015-ös számai már Energiaforrás néven jelentek meg, s külsejükben teljesen átalakultak: az
évtizedek óta megszokott, magas színvonalú tartalomhoz
már ehhez igazodó modern, dinamikus, igényes dizájn
társul.

Torma Dóra

Az Atomix Kft. Műszaki Szolgáltatási Szakágazat munkája példaértékű
és nélkülözhetetlen
Az Atomix Kft. Műszaki Szolgáltatási Szakágazata megtartotta 2015. évi évértékelőjét február 19-én. Szücs Gábor ügyvezető igazgató köszöntőjében elmondta, hogy
összességében nagyon jó évet zárt az Atomix Kft., igyekezett megfelelni mind a minőségi, mind a műszaki elvárásoknak, amelyeket sikeresen teljesítettek.
teléről, költségvetéséről és a létszám
alakulásáról. A célkitűzéseik hasonlóak
az elmúlt évekhez képest, fontos az előirányzott minőségi elvárásoknak való
megfelelés és az, hogy a Műszaki Szol-

Fotó: Szabados Gergő

Az ügyvezető kiemelte, hogy az újonnan létrejött Technológiai Takarítás
Szakágazattal bővült a tevékenység,
ami új feladatokat jelent a társaság számára. Tájékoztatott a szervezet árbevé-

gáltatási Szakágazat helye és prioritása
nem változik és ugyanolyan fontos lesz
a következő években is.
Baka József, a Műszaki Szolgáltatási Szakágazat vezetője beszámolójában ismertette a szakágazat szervezeti
felépítését, részletesen bemutatta a
szakágazat helyét és helyzetét a szervezetben. Tájékoztatott az eddig elért
eredményeikről és a következő évekre
vonatkozó feladataikról, célkitűzéseikről. Elmondta, hogy a létszámváltozás
a 2015. évben nem volt jelentős. A fontosabb kitűzött feladatok befejeződtek: a hulladékminősítő (WAS1, WAS2)
rendszerek mechanikai és hardverelemeinek rekonstrukciója a közreműködésükkel megtörtént, a nyomdaüzemben új nyomdai szoftvert vezettek be.
A nyomdaüzem sokszorosító üzemrészének korszerűsítése megkezdődött.
A szakágvezető kiemelte, hogy a szakágazatnál 2015. évben munkabaleset

nem történt, és a rendszeres munkaés tűzvédelmi ellenőrzések során nagyobb hiányosságokat és eltérést nem
tapasztaltak. A következő, 2016. év
fontosabb feladatai közt megemlítette
a minőség színvonalának megtartása,
emelése érdekében a szakmai fórumokon, kiállításokon, tanfolyamokon és
továbbképzéseken való részvétel fontosságát is.
A beszámolót követően a meghívott vendégek közül Pécsi Zsolt, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Környezetvédelmi Osztályának vezetője felszólalásában megköszönte a szakágazat
munkatársainak munkáját. Véleménye
szerint munkájuk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű nukleáris biztonságát az élenjáró nemzetközi
gyakorlatnak és az elvárásoknak megfelelő szinten tartsák és a szükséges fejlesztéseket megvalósítsák.
OrbánO
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Munkabiztonsági konzultációk a beszállítóinkkal
Foglalkozás-egészségügy
Rendkívül előremutató és bizonyos
szempontból hiánypótló az a konzultációsorozat, amelyet a Paksi
Atomerőmű Munka- és Tűzvédelmi
Osztálya (MTVO) kezdeményezett
társaságunk beszállítóival. A konzultációk átfogó célja: az oda-vissza
történő kommunikáció elősegítése az
itt dolgozó cégekkel, ezáltal a munkabiztonság javítása. A konzultációsorozat újabb, egyben záró alkalmának
témáját a foglalkozás-egészségügy
legfontosabb sajátosságainak, illetve a Paksi Atomerőműben megvalósuló gyakorlatának áttekintése adta.
A felkért előadó ezúttal Racskóné dr.
Sztrida Emese foglalkozás-egészségügyi szakorvos volt.
A foglalkozás-egészségügy legfontosabb feladata a dolgozók egészségének
védelme. Hozzá tartozik a munkakörnyezet által okozott és a munkavégzésből származó megterhelés és igénybevétel vizsgálata, a munkavégzők egészségi
alkalmasságának megállapítása és ellenőrzése. A foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás körébe tartoznak a
munkaköri alkalmassági vizsgálatok, a
foglalkozási megbetegedések bejelentése, az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, a munkahelyek
kémiai biztonságát érintő feladatok, a
munkakörhöz kötött védőoltásokkal
kapcsolatos tanácsadás, a hivatásos járművezetők egészségügyi alkalmassági
vizsgálata. Az előadás fentiek szerinti
bevezetését az egyes munkaköri alkalmassági vizsgálatok típusainak részletes

ismertetése, majd a foglalkozási betegségekkel kapcsolatos fokozott expozíciók áttekintése követte.
Fokozott expozícióról, foglalkozási betegségről akkor beszélünk, ha a
munkavégzés során munkaköri kóroki
tényező következtében alakul ki valamilyen kórjelző állapot, paraméter. Ez a
munkahelyi ártalom lehet fizikai (pl. ionizáló sugárzás, zaj, vibráció), kémiai,
biológiai, pszichoszociális vagy ergonómiai hatás. A munkahelyi kóroki tényezők felderítését műszeres vizsgálatok
segítik. Így a fizikai kóroki tényezőket
tekintve a zajmérés, az egész test, illetve
a kéz-kar rezgésterhelés, az ionizáló és
nem ionizáló sugárzásszintek meghatározása, míg a kémiai kóroki tényezők
kapcsán pl. a gázok, gőzök, aerosolok,
porok okozta légszennyeződés mennyiségi és minőségi vizsgálata.
Az egészség megőrzésében betöltött
személyes, gyakorlati jellegű felelősségre különösen is rávilágított az előadás
egyéni védőeszközökkel foglalkozó része. Az egyéni védőeszközöknek – a
műszaki megelőzés, a kollektív védelmet nyújtó biztonsági berendezések
alkalmazása és a munkaszervezési intézkedések, illetve az expozíciós idő
csökkentése mellett – nélkülözhetetlen
funkciójuk van a foglalkozás-egészségügyi ártalmak megelőzésében. Kiválasztásuk munkabiztonsági, munka-egészségügyi szaktevékenység. A munkáltató
kötelessége az előírt védőeszközök biztosítása, de viselésük, illetve rendeltetésszerű alkalmazásuk egyéni köteles-

ség, egyben kinek-kinek jól felfogott
érdeke is. Alapvető szempontok a védőeszköz kiválasztása során annak ártalmatlansága (készüljön megfelelő anyagból, alkotóelemekből, a felhasználóval
érintkező felülete legyen megfelelő, ne
akadályozza a viselőjét), valamint kényelme és hatékonysága (illeszkedjen
a viselő testi adottságaihoz, kialakítása
legyen könnyű és szilárd, az egyidejűleg
hordott több védőeszköz legyen egymással összhangban), és ne hordozzon
pluszkockázatot a munkavégzés során.
A doktornő hangsúlyozta a zajártalom
hallásvédő eszközzel (füldugó, fültok)
történő csökkentésének jelentőségét.
A zaj évek során visszafordíthatatlan
halláskárosodást okoz, ami a zajhatás
megszűnése után is maradandó.
Az előadás záró részében a beszállítókat (is) érintő tapasztalatokat, hiányosságokat, valamint az ezekkel kapcsolatban szükséges javító intézkedéseket
ismertette az előadó. A legfontosabb
tapasztalatok, hogy elmaradnak a soron
kívüli (pl. 30 napot meghaladó betegség
miatti távollét utáni) és záró vizsgálatok.
A munkáltató nem végezteti el bizonyos
vegyi anyagok esetén a jogszabályban
előírt BEM- (biológiai expozícós mutató) vizsgálatokat a dolgozóknál. A képernyő előtti munkát végzők munkavállalók gyakran nem jelennek meg a
beutalás ellenére a kétévente szükséges
szemészeti szakvizsgálaton. Elmarad
vagy nem rendeltetésszerűen valósul
meg az egyéni védőeszközök használata. A páciensek nem hozzák magukkal

az alkalmassági vizsgálatokra az orvosi
leleteiket. Gyakran olyan cégek dolgozói keresik fel az atomerőmű területén
lévő orvosi rendelőt, amelyeknek más
ellátóval van szerződésük. A Dozimetriai Osztálytól dózistúllépésről évente
kapott listán többnyire külső cégek dolgozói szerepelnek, esetenként olyanok,
akiket külső foglalkozás-egészségügyi
ellátó orvosa vizsgált. Ez rosszullét és
baleset esetén biztosított elsősegélynyújtáskor is probléma, hiszen nem áll
rendelkezésre anamnesztikus adat.
A szükséges javító intézkedések közül a következőket kell kiemelni: történjen meg a munkáltatók részéről a beutaló pontos kitöltése, illetve a dolgozók
foglalkozás-egészségügyi kategóriába
sorolása (A, B, C, D). Valósuljon meg az
egyéni védőeszközök rendeltetésszerű
használata az előíráson, oktatáson és
ellenőrzésen keresztül. Az atomerőművet ismerő, az üzemi szemléken részt
vevő foglalkozás-egészségügyi ellátó
adhasson ki alkalmassági véleményt,
hiszen ez egy veszélyes üzem, elsősegélynyújtás helyben történik, ergonómiai problémák megoldásában is csak
a helyi sajátosságok ismeretében lehet
közreműködni és a fokozott expozíciós
esetek, foglalkozási betegségek felismerése is így valósulhat meg hatékonyan.
Ugyancsak lényeges a még szorosabb
együttműködés a munkavédelmi szakemberekkel.

Prancz Zoltán

Tájékoztató az ADÉSZ képzési programjáról
A szakmai fórum – melyet február 17–19. között rendeztek – lehetőséget biztosított az Atomerőműben
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ) vezetőségi tagjainak képzésére, tájékoztatására. A program
az ADÉSZ elnökségi ülésével kezdődött, ahol a napirend kiemelt témái voltak az aktuális munkahelyi
ügyek, Néber Tibor elnök tájékoztatója az EVDSZ,
MVM TSZSZ üléseiről és a munkáltató véleményezésre átadott KSZ- és eljárásrend-módosítási javaslatairól.
Hamvas István vezérigazgató és Bognár Péter humán igazgató tájékoztatót tartott az MVM PA Zrt.
2015. évi tevékenységéről és 2016. évi tervezett intézkedéseiről. Hamvas István hangsúlyozta: a 2015.
évi termelési rekordot úgy értük el, hogy a működésbiztonság követelményeit is maximálisan betartottuk. Ismertette a 2015. évi üzleti terv teljesítési
adatait, a 2016-os célkitűzéseket. Kiemelte a 15 hónapos üzemanyagciklusra történő átállás jelentőségét, a nemzetközi vizsgálatok teljesítését (WANO,

OSART), társadalmi elfogadottságunk fenntartásának fontosságát. Bognár Péter beszámolt a humán
terület múlt évi eseményeiről és aktualitásairól, az
idei feladatokról. Többek közt a VBKJ- és szociális
megállapodás eredményeiről, a korkedvezményes
munkakörök helyzetéről, a hosszú távú humánerőforrás-gazdálkodási tervről, rendelkezési állományról, képzési folyamatok fejlesztéséről, a KSZ és egyéb
szabályozások módosításáról.

Bolvári László ügyvezető előadásában kitért a 19
éve megalakult Vitamin Egészségpénztár működésére, fejlesztési terveire. Részletes adatokkal szolgált az egészségpénztár vagyoni helyzetéről, a taglétszámról, szerződött munkáltatói és szolgáltatói
partnerekről, elfogadóhelyekről, kedvezményekről.
Kiemelte, hogy a pénztár nem profitorientált, fő célja, hogy a munkavállalók minél olcsóbban jussanak
hozzá a szolgáltatásaihoz. A megtakarítások a tagság
tartalékalapjául szolgálnak.
Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke ismertette a
tavalyi év eredményeit, az elvégzett feladatokat és a
2016. évi fő célkitűzéseket, tervezett szakszervezeti
programokat. Hangsúlyozta, hogy a bérmegállapodások során a reálkereset-növekedés elérése a cél.
Fontos az ágazati szintű megállapodások érvényre
jutása a helyi megállapodásokban csakúgy, mint a
szakszervezeti konföderációk összefogása és az eddigi eredmények megtartása.
BRóbert
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Fotó: Bodajki Ákos

Ez volt az első munkahelye. Friss diplomával a kezében került az atomerőműhöz 1982. július 15-én. Először persze szinte mindenki idősebb volt nála. Akkor
nagyrészt a „csikócsapat” tagjai voltak az események fő mozgatórugói. Részt vett a legelső blokkindításon, igaz, akkor még csak háttérszemélyzetként, majd
a többi blokkon már élesben lehetett részese a rendkívüli eseményeknek. Rovatunkban ezúttal dr. Nemes Imre, a Reaktorfizikai Osztály vezetője idézi fel
pályafutását.

– Hogy jellemeznéd a kezdeti időszakot, amikor fiatal fizikusként elkezdtél itt, az atomerőműben dolgozni?
– Egy nagyszámítógép volt az Eü.
épület 4. emeletén, az R55-ös számítógép. Méretre és teljesítményre is annak
számított. Akkora klimatizált termet
foglalt el, mint három átlagos méretű
iroda. Ott álltak a panelek, nagy szekrényben volt a gép, a tárolóegységek,
a diszkek pedig egy-egy pult tetején.
Természetesen a gép mellé személyzet
is tartozott, probléma, elakadás esetén
őket mozgósították. Már a kezdeti időszaktól fogva mi készítettük az üzemanyagtöltetek számításait, és ezen az
R55-ös gépen futtattuk le a számításokat. Ennek ellenére mégis jóval
egyszerűbb matematikai megoldások
kellettek, mert ez a gép nem volt számunkra elég gyors. A géphez tartozó
személyzet is mindig a helyszínen volt,
mert sokszor éjszaka ment le a számítás, és helyt kellett állniuk az ő részükről is, és természetesen a mi kollégáink
részéről is. Néha, ha valami hiba keletkezett, megállt a gép, és újra kellett
indítani az egészet. Rendelkeztünk
egy terminállal, ami az R55-tel volt
közvetlen összeköttetésben (monitor,
billentyűzet). Igazából nem volt an�nyira jó a kapcsolat, sokat kínlódtunk,
az összeköttetés gyakran bizonytalan
időre megszakadt. Egyik alkalommal
éppen a legfiatalabb kollégával ültünk
ketten a terminál előtt. Sajnos akkor
éppen ismét megszakadt a kapcsolatunk, elsötétült az egész terminál, és
mi mást nem tudtunk csinálni, mint
várni. Szóba jöhetett még átmenni, átballagni az Eü. épületbe, de azt nem le-

hetett tudni, hogy melyik a jobb megoldás. Hátha közben helyreáll mégis az
összeköttetés. Egy ideig mindenesetre
mi vártunk, hogy jobbra forduljanak
a dolgok. Egy másik alkalommal is ott
ültünk ketten egy sötét terminál előtt,
és belépett az irodába Pónya Józsi bácsi, és megkérdezte, hogy mit csinálunk itt, minek bámuljuk itt azt az üres
monitort?! Mi meg magyarázkodhattunk persze, de meg kellett győznünk
Józsi bácsit, hogy jobb és más megoldás
nincs.
Elég korán és elég fiatalon átvettük
az üzemanyagtöltetek tervezésének
témáját. Némely idősebb felsőbb vezetőnknek nem sok bizodalma volt
felénk, hogy ezt tényleg meg tudjuk
csinálni. Egy alkalommal az akkori főnökömnek egy szokatlanabbnak látszó
megoldást javasoltunk, hogy a következő üzemanyagtöltet milyen legyen.
Nem volt az annyira progresszív, csak
neki tűnt újdonságnak. Azt mondta:
„Ehhez Kádár János engedélye kellene, hogy ezt itt megvalósítsuk”. Ezek
után mi nem szóltunk semmit, néztünk egymásra értetlenül. Egy év múlva pedig megcsináltuk, és nem kellett a
külön engedély mégsem. Mindez végül
is a mi felelősségünk volt, és mi bátran
vállaltuk is azt.
– Milyen érzés volt akkor egy atomerőműben dolgozni?
– Csak azt tudom mondani, amit
mindenki szokott: nagyon megtisztelő
dolog volt. Mindenki olyan felemelőnek érezte. Nem volt alkohol-ellenőrző
rendszer, nem volt beléptetőrendszer,
nem volt túlszabályozás. A közvetlen
munkahelyi vezető figyelemmel tudta

követni a munkaidőnket, és naponta
rögzítettük is papíron. Soha nem volt
probléma. Nem volt igazán szabályozása a cégnek. Talán nem is voltak írott
szabályok, vagy nagyon kevés és nagyon szétszórtan. Mégis működött az
egész komplexum, a „gépezet”. Mindenképpen lelkesedést ébresztett mindenkiben az itteni munka. Hiába voltunk nagyon fiatalok (szinte csak 30 év
alattiak dolgoztak a mi területünkön),
és hiába lehetett az orosz kollégáktól
sok mindent megtanulni, átvenni, akkor is nekünk kellett elvégezni a munkát, és az a mi felelősségünk volt. Csináltuk is! Talán nem is rosszul.
– Mit üzennél most az akkori énednek, Nemes Iminek? Van, amit másképp csinálnál?
– Hát, persze! Én is, mint minden
fiatal, türelmetlen voltam, szerettem
volna megmutatni is magam. A rendszerváltás előtt még volt egy olyan
légkör, ami azt hangoztatta, hogy „ezt
nem is így kellene, jobban kellene csinálni, mások biztosan jobban csinálják
nyugaton.” Ez az itt dolgozóknak, nekem is bizony sok-sok nyugtalanságot,
elégedetlenséget okozott. Mindig elégedetlen voltam önmagammal, magunkkal és a körülményeinkkel. Így
visszatekintve, azt mondom, hogy nem
volt igazán erre ok. Nem kell feltétlen
ötven feletti ésszel gondolkodnia egy
fiatalnak, de van néhány jó tanács, ha
megfogadná az akkori Nemes Imi, meg
lehetne spórolni álmatlan éjszakákat,
sok türelmetlenséget és elégedetlenséget. Nem kell állandóan elégedetlenkedni és stresszelni. Persze a korral
változik az ember.
– Most hogy érzed magad dr. Nemes
Imreként, idősebb fejjel, több tapasztalattal a hátad mögött?
– Hát jól! Azt gondolom, hogy a legutóbbi időszakban sikeresek voltunk,
a csapatom is és én is. Mindazokkal
együtt, akik itt körülöttünk dolgoznak. Ahogy különféle médiahírekben
is már megjelent, átállunk a 12 hónaposról 15 hónapos üzemelésre, ami
még elég egyedi és úttörő vállalkozás.
Más, hasonló elven működő erőműveknél még nem valósították meg, és
úgy tűnik, hogy ez az egész sikeres lesz.
Itt ugye a szűkebb környezetemben, a
többi osztályokkal, magas kvalitású
kollégákkal együtt igen jó légkört sikerült megvalósítani. Amit itt büszkén
emlegetek, mert ezt a sikert csak így
lehetett elérni. Nincs itt egyéni megoldás, egész csapatra lett építve a feladat. Úgy érzem, hogy jó felé mennek

a dolgok. Sokkal elégedettebb vagyok a
környezetemmel, önmagammal és sok
mindennel, mint ifjú koromban.
– Beszéljünk a jövőbeni terveidről!
– Épp most érkeztem egy szinten
tartó képzésről, ahol még azt is elmeséltem, hogy még milyen terveink
lehetnek üzemanyagtöltet-, illetve
üzemanyagfronton. Még szeretnénk
olyan érdekes dolgokat megvalósítani,
ami az üzemanyagköltség csökkentésével is összefügg, persze nemzetközi
együttműködés keretén belül. Mindezt
azért csinálom, mert szeretem, és nem
a saját dicsőségem érdekében. Amikor az ember már annyi idős, mint én
vagyok (58 éves elmúltam), akkor az
egyetlen értelmes dolog, hogy valami
lelki békességet keres, hogy ezt pont
miben találja meg, az persze egyénfüggő. Nem szakmai előmenetelre, dicséretre, publikációkra gondolok, mint
fiatal koromban. Okos, bölcs életszemlélet és gondolkodás mellett kell ezeket
a dolgokat véghezvinni. Nem szabad
ezektől függővé tenni az ember boldogságát.
– A munkád mellett mire jut még
időd? Család, hobbi, szabadidő?
– Az én gyermekeim már szépen
megnőttek. Fiam önálló ember, sikeres
építész, megnősült, sőt unokát várunk.
Lányom most végzett nagyon jó eredményekkel Budapesten, a jogi karon,
és éppen munkakeresésben van. Feleségemmel több mint harminc éve vagyunk együtt. Nekem tulajdonképpen
rengeteg hobbim van, azt mindenki
tudja, aki a környezetemben él. Nem is
tudom, hogy honnan kezdjem sorolni:
a magyar nyelv mélységei és kapcsolatai, magyar nóták, keleti filozófiák,
kertészkedés, borkultúra (pincém van
Györkönyben), gasztronómia, barkácsolás, versírás. Persze házi kedvencünk is van, egy kutya.
– Ha visszatekintesz az elmúlt évekre, mit tartasz a legfontosabb dolognak
az életedben?
– Mindig törekedtem arra, hogy
„privát paradicsom” vegyen körül.
Ami alatt sok mindent kell érteni:
rendben legyen a házam, a kertem, a
főztöm és a vacsorám, a rokonaim, barátaim, gyerekeim, ismerőseim. Minden persze nem lehet tökéletes és az
enyém, de legyen egy bizonyos komfort körülöttem. Ez jelenti a hardvert a
privát paradicsomból. A szoftver pedig
az emberi kapcsolatok. Röviden csak
ennyi, és ebben benne van minden.
OrbánO
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Klímaszkepticizmus
A tömegkommunikációs eszközök tavaly év végén
naponta tudósítottak a párizsi klímacsúcsról, mint az
emberiség jövőjét alapjaiban meghatározó eseményről. Az Atomerőmű újságban is tudósítottunk az új
globális megállapodásról, amely arra hivatott, hogy a
Földön megfigyelt éghajlatváltozást – amelyet sokan
emberi eredetűnek tartanak, – megállítsa. A „fősodratú” és „mértékadó” tudományos műhelyek szerint a
felmelegedést az ipari forradalom óta folyamatosan növekvő ütemű fosszilis üzemanyag-égetés okozza, melynek következtében üvegházgázok – főként szén-dioxid
– kerülnek nagy mennyiségben a légkörbe.
Ezzel szemben azonban létezik egy alternatív áramlat, amely tagadja a jelenlegi klímaváltozás emberi eredetét. Szerintük a légkör egy rendkívül bonyolult, sok
szabadságfokú rendszer, túl bonyolult ahhoz, hogy a
szén-dioxid koncentrációjának változása drasztikusan befolyásolhatná. Úgy gondolják, hogy az emis�szió csökkentése érdekében hozott intézkedések (a
megújulók mértéktelen állami dotációja) hatástalanok
az éghajlatra, ráadásul együtt járnak a természeti erőforrások pazarlásával, és a környezet szennyezésével,
a „klímabiznisz” pedig egyes köröknek óriási hasznot
hoz.
A klímaszkeptikusok ellenvéleménye a következő
pontokban foglalható össze:
• Földünk klímája természetes módon folyamatosan
változik, a jelenlegi melegedés nem rendkívüli jelenség.
• A vizsgálatok azt mutatják, hogy a felmelegedést
előbb-utóbb lehűlés követi, majd ismét felmelege-

•

•
•

•
•

dés, a változások nem jártak katasztrofális következményekkel a Föld élővilágára nézve.
Az emberi eredetű szén-dioxid- és metánkibocsátáshoz képest a természetes folyamatok (vulkánkitörések, örök fagyzónák olvadása) sokkal nagyobb
kibocsátást eredményeznek.
A Föld szén-dioxid-készletei nem az atmoszférában, hanem mészkő formájában lekötve és az óceánok vizében elnyelve találhatók.
A klímavizsgálatok nem veszik kellően figyelembe
a Földön szabad formában található víz szerepét a
klíma alakításában. A vízgőz energiát szállít a felső légrétegekbe, a felhők pedig visszaverik mind a
Föld felszínéről, mind az űrből érkező sugárzást.
A Mars bolygót 30-szor vastagabb CO2-réteg veszi körül, mint a Földet, az üvegházhatás mértéke
azonban egy nagyságrenddel kisebb.
A Napból a Földre érkező sugárzó energia egyértelműen meghatározza a földi klímát. A Föld globális
klímáját nem az üvegházhatás, hanem a naptevékenység mértéke és a Földnek a Nap körüli keringése határozza meg.

Forrás:
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz130708/valas
130708.html
http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/
2015/11/Enpol-klimaprospektus.pdf
Héjjas István: Klímaváltozás és szén-dioxid, Magyar
Energetika, 2015. november, 36-41.

Szerbin Pável

Hannoveri Ipari Vásár
Ez a tematikusan rendezett nemzetközi kiállítás és vásár április 25–29. között Hannoverben az ipari automatizálás, a
robotika, a folyamatirányítás, a technológiakutatás, az ipari
beszállítói tevékenység és elsősorban az energetika legújabb
trendjeit készül bemutatni. 70 országból mintegy 5000 kiállító érkezik majd, és várhatóan több mint 200 000 látogató.
A vásár partnerországa és díszvendége idén az Amerikai
Egyesült Államok lesz. Nemcsak technológiáikat, termékeiket mutatják majd be minden területen, de az üzlet reményében számos delegáció is felkeresi a kiállítást.
A nulladik nap esti fogadásán ünnepélyes keretek között
Barack Obama amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár nyitja meg a kiállítást.
Az ünnepélyes pillanatok begyűrűznek a standok közé
is, mert számtalan témában tartanak díjkiosztókat a kiválóságok számára, valószínűleg majd a megfelelő fórumok
zárásaként.
A fórumokon, konferenciákon szó lesz a 4. ipari forradalomról, a gyártmánytervezésről, a gyártmánytulajdonságokat kedvezően befolyásoló adalékanyagokról, megelőző
karbantartásról, okosgépekről, gép-gép kapcsolatról, okoshálózatokról, jobb hatásfokú energiatermelésről (tüzelőanyag-cellák), energiatárolásról és számos egyéb hasznos
dologról.
A 11-es pavilon oldalszárnyában berendezett kiállításrész, a Tech to You hivatott arra, hogy a német fiatalokat
műszaki pályára csábítsa az alkotás öröme révén.
Sikerpéldákon keresztül mutatják be kétnapos konferencia keretében, hogy a nőknek is van – nem is akármilyen –
helye, pozíciója az iparban.
gyulai

Fiataljaink

Veronika Dunaújvárosban született, gyermekkorát
helyi család sarjaként Pakson töltötte. Általános és
középiskolai tanulmányait a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziumban végezte. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán
szerzett alapdiplomát közgazdász szakon. A főiskola
alatt az Erasmus-ösztöndíjprogram keretében lehetősége nyílt egy szemesztert Belgiumban eltölteni,
ahol business management szakon folytatott tanulmányokat. Ezt követően a Budapesti Gazdasági
Főiskolára nyert felvételt, ahol mester szakos közgazdászként végzett 2013-ban. 2011-ben sikerült elhelyezkednie Budapesten, a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-nél, itt elsősorban Európai Területi Együttműködési Programokkal foglalkozott. Nemzeti kontrollerként az európai uniós projektek első szintű ellenőrzését végezte,
később programkoordinátorként segítette a Central
Europe és a Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programok keretében megvalósuló projektek
magyarországi kedvezményezettjeit. Az itt végzett
feladatok kapcsán lehetősége nyílt közbeszerzési eljárásokkal foglalkozni, ennek nyomán a közbeszerzési referens felsőfokú szakképesítést is megszerezte.
Veronika 2014 nyarán adta be jelentkezését a
Paksi Atomerőmű közbeszerzési szakértő munkakörére kiírt pályázatára, melyen őt választották ki.
2014. szeptember 8-a óta a Beszerzési Osztály Kiemelt Beszerzési Csoportjának tagja. Munkája során

Fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű fiatal kollégáit bemutató rovatunk
következő szereplője Cseh Veronika, társaságunk
Beszerzési Osztályának közbeszerzési szakértője

elsősorban a közbeszerzési eljárások előkészítésével,
lefolytatásával, valamint a szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat látja el. Munkahelyén a
kezdetektől fogva kiváló a légkör, a kollégák az első
perctől kezdve segítették beilleszkedését, a munkatársakkal való együttműködést szintén problémamentesnek érzi.
Veronika Szekszárdon lakik férjével, aki növényorvosként, növényvédelmi szakmérnökként dolgozik

egy mezőgazdasági szövetkezetnél. Szabadidejüket
szívesen töltik a szabadban, nyaranta sokat kerékpároznak, illetve szeretnek utazni külföldön és belföldön egyaránt. Amennyiben ideje engedi, szívesen
olvas, férjével tánciskolába járnak, a téli időszakban
pedig közös hobbijuk a puzzle, mely időről időre
nagy kihívás elé állítja őket.


Krausz Attila
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Oroszország nukleáris energetikája – válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 8. 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 középgépipari miniszterré 1957. július
24-én kinevezett Jefim Pavlovics Szlávszkij eseménydús felnőttkori életpályájának
közepén került a miniszteri székbe, és ott
29 évet töltött el.
Ukrán parasztcsaládban 1898. november 7-én született a taganrogi járásban
lévő Makejevka faluban. 14 évesen bányásznak állt a Donyec-medencében.
1918 áprilisában tagja lett az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pártnak, és
belépett a Munkás-Paraszt Vörös Hadseregbe. A polgárháborúban az Első Lovashadseregben harcolt, személyesen ismerte

Jefim Pavlovics Szlávszkij

Bugyonnijt és Frunzét. 1928–1933 között
kohómérnöki diplomát szerzett a Moszkvai Színesfém és Arany Intézetben. 1933–
1940 között az ordzsonikidzei Elektrocink üzemben dolgozott mérnökként,
üzemvezetőként, majd főmérnökként, végül igazgatóként. 1936-ban a „megrögzött
trockistával”, Mamszurov mérnökkel
való barátsága miatt kizárták a pártból,
de e súlyos pártbüntetést rövid idő múlva
szigorú megrovássá enyhítették. 1940-től
a zaporozsjei Dnyeperi Alumíniumgyárat
igazgatta. [1]

A Szovjetunió elleni, 1941. június 22én megindult német támadás előtt egy
héttel nevezték ki színesfémkohászati
népbiztoshelyettesnek, de új beosztását
már nem tudta elfoglalni, mert a gyorsan előrenyomuló ellenség tüzében meg
kellett szerveznie a zaporozsjei gyár
evakuálását a Szverdlovszktól (a mai Jekatyerinburgtól) 100 km-re délkeletre
fekvő Kamenszk-
Uralszkij városba, az
ott működő Uráli Alumíniumgyárba.
A sikeres akcióért Lenin-renddel
tüntették ki. A gyár igazgatójaként megsokszorozta (20 000 t/évről 75 000 t/évre
emelte) a védelmi célú alumíniumlemez-termelést, ezért kapta második
és harmadik Lenin-rendjét. 1945-ben
a Színesfémkohászati Népbiztosság és
Szlávszkij az evakuálásból visszaköltöztek Moszkvába, ahol megkezdhette
népbiztoshelyettesi tevékenységét. Egyidejűleg megbízták a népbiztosság alumínium-, magnézium- és elektródaipari
főigazgatóságának vezetésével is.
Mint az alumínium és magnézium
elektrolízises előállításánál használt
grafitelektródák szakértője, még 1943ban megismerkedett Igor Kurcsatovval,
akinek 1946-ban az F-1 jelű első kísérleti atomreaktor megépítéséhez nagy
mennyiségű szupertiszta grafitra volt
szüksége; ezt Szlávszkij és munkatársai állították elő. Kurcsatov javaslatára
1946 áprilisában Szlávszkijt a Színesfémkohászati Népbiztosságról áthelyezték
az atombombaprogramba: a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő
Első Főigazgatóság (orosz rövidítéssel
PGU) helyettes vezetőjévé nevezték ki.
E megbízatásán belül igen nagy felelősséggel járó konkrét feladatot is ellátott:

Igor Kurcsatov és Jefim Szlávszkij

1947–1949 között ő volt a vezetője az
atombombához szükséges plutóniumot
előállító, 817-es titkos kódnevű üzem, az
Ozjorszk városban működő, mai nevén
„Majak” kombinát építésének. [2] Az első
atombomba 1949. augusztus 29-i sikeres kipróbálása alkalmából 1949. október 29-én Kurcsatovval, Vannyikovval
és Julij Haritonnal, a nukleáris fegyverek főkonstruktőrével együtt tüntették ki Lenin-renddel és a „Szocialista

munka hőse” címmel, a Szovjetunió két
legmagasabb kitüntetésével.
A PGU Középgépipari Minisztériummá történt 1953. június 26-i átszervezésekor Szlávszkij a miniszter – Vjacseszlav
Malisev – első helyettese lett. [1]
Forrás:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Славский,_Ефим_Павлович
[2] www.minister.su/article/1226.html

Kimpián Aladár ny. főmérnök

Az „atomteam” három tagja: Anatolij Alekszandrov, Julij Hariton és Jefim Szlávszkij

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

11. rész: Eljárás incidensek esetén – SZAB-IBIR 4.3.1 fejezete
Február ötödikén zsarolóvírus áldozata lett a Holly
wood Presbyterian Medical Center informatikai rendszere. A bűnözők 40 bitcoin kifizetését kérték a kórháztól, hogy feloldják a titkosítást, ami mintegy 17 000
dollárnak felel meg. A kórház tényleg bajban lehetett,
mert állítólag kifizették ezt az összeget a bűnözőknek.
Az IT-rendszerüket február 15-re tudták visszaállítani,
addig a személyzet kézzel dokumentált. A visszaállítás 10 napja alatt akadozott a gyógyszerkiadás, vizsgálatok maradtak el, az intenzív osztályt részlegesen
érintette a vírus, az életveszélyben lévő betegeket más
kórházakba szállították át. A zsarolóvírusnak nem lett
szerencsére halálos áldozata. A cikk írásakor nem tudni még pontosan, hogyan fertőződött meg a rendszer,
folyamatban van a vizsgálat az FBI által.

A kiberbűnözők napjainkban leginkább az emberek felületességét és hiszékenységét használják ki. Úgy
gondolom, hogy a fenti eset kivizsgálása is ilyesmi okokat fog feltárni. Ezért mindig figyeljünk, hogy a levelezésünk során ellenőrzött, ismert forrásból származó
tartalmakat nyissunk meg, és a külső adathordozók
használatánál is ugyanígy járjunk el.
Milyen jelekből következtethet arra, hogy valamilyen informatikai incidenssel áll szemben? A kórházi
példánál maradva, a kórház alkalmazottai arra lettek
figyelmesek, hogy nem érik el az intézmény belső hálózatát, a malware jó néhány gépet zárolt, illetve meggátolta az elektronikus kommunikációt. Feltétlenül
gyanakodni kell tehát, ha az informatikai rendszerben
szokatlan működést vagy jelentős lassulást észlel. Ak-

kor is, ha a munkavégzése során használt adatokban
következik be megmagyarázhatatlan változás, vagy
olyan adatokhoz fér hozzá, amelyekhez nem lenne
rendesen jogosultsága. (További példákat az Információbiztonsági Szabályzatban találhat.)
Mit tegyen, ha incidensre gyanakszik? Értesítse a
helyzetről a munkahelyi vezetőjét, és jelentse be a
problémát a HelpDeskre. Az IT-üzemeltető/szolgáltató
által kijelölt személyekkel a helyzet kivizsgálása során
mindenki köteles együttműködni.
Járjon el felelős, tudatos felhasználóként, védje társaságunk információs vagyonát!


Susán Janka
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Műszaki átalakítások – A biztonsági hűtővízszivattyúk szalagszűrői és
gerebtisztítói biztonsági betáplálásának kialakítása
A Paksi Atomerőmű nagy hangsúlyt helyez a technológiai folyamatokra, a rendszerek, berendezések műszaki állapotára, ezért az erőműben a rendszeres karbantartások
mellett folyamatosan végeznek újításokat, átalakításokat. Ezekből adunk ízelítőt egy-egy projekt bemutatásával.

Fotó: Bodajki Ákos

A japán fukushimai atomerőmű balesete után a nemzetközi ajánlások és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) ezeken alapuló előírásainak megfelelően a Paksi Atomerőműben is elvégezték az ún. célzott biztonsági felülvizsgálatot (CBF). Ennek megállapításai alapján az erőmű szakemberei azonosították azokat a lehetséges javító intézkedéseket, amelyek megvalósítása tovább fokozhatja a nukleáris biztonságot. Az ilyen módon elindított munkák egyike a biztonsági hűtővízszivattyúkat (BQS) kiszolgáló
szalagszűrők és gerebtisztítók villamos biztonsági betáplálásának kialakítása. Az átalakítás részleteibe Császár Elemér projektvezető adott betekintést.

A blokki hűtővíz eltömődésének elkerülése érdekében fontos feladat a BQSszivattyúkhoz kerülő Duna-víz fizikai
tisztítása. Ezt az ún. Geiger-szekrényekről vezérelt szalagszűrők és gerebtisztítók végzik. Az I. kiépítéshez tartozó
01F(Y,X,W)10 jelű és a II. kiépítéshez
tartozó 02F(Y,X,W)10 jelű Geiger-szekrények jelenleg nem kapnak biztonsági
rendszeri betáplálást, azaz nem biztonsági rendszeri vízműalelosztókról
élnek. Az átalakítás keretében a fenti
Geiger-szekrények biztonsági elosztókról történő tartalék betáplálását kellett
megvalósítani. A szekrények jelenlegi,
nem biztonsági betáplálásai a kettős
betáplálású (01,02,03,04)DA elosztókon
megmaradtak, és továbbra is ezek az
üzemi betáplálások. A biztonsági tartalék betáplálást a vízmű biztonsági
elosztóiról valósították meg. A jelenlegi (02,04)D(Y,X,W) vízmű biztonsági
elosztókban egy-egy Micrologic 2.2
védelemmel ellátott, NSX típusú megszakítós leágazást építettek ki. Ezek
szolgáltatják tehát a Geiger-szekrények
biztonsági betáplálásait.

A nem biztonsági (üzemi) és a biztonsági betáplálásokat a 01F(Y,X,W)
GJ01 és 02F(Y,X,W)GJ01 jelű új szekrények fogadják. Ezekben kiválasztható
a Geiger-szekrények betáplálásának
forrása. A betáplálást kiválasztó szekrényeket a Geiger-szekrények mellett,
szabadtéren telepítették, földrengésálló állványra szerelve. A biztonsági betáplálás kiválasztása esetén a
BQS-szalagszűrők és gerebtisztítók
működtetése és ellenőrzése kizárólag a
helyszínen, a Geiger-szekrényeken lévő
működtető és ellenőrző elemekkel valósul meg.
A beruházáshoz kapcsolódóan a
vízmű (01,02,03,04)D(Y,X,W) jelű biztonsági rendszeri elosztóinak blokki betáplálásait is át kellett alakítani.
A tervezés során kiderült, hogy egy
kialakuló zárlat esetén elképzelhető,
hogy a blokki betápláló megszakító jelen állapotában nem oldana le. A blokki megszakítónak meg kell védenie a
vízmű biztonsági elosztót, ezen túlmenően szelektíven kell működnie a vízmű biztonsági elosztói leágazásokban
lévő zárlatvédő készülékekkel. A probléma megoldására a vízmű 0,4 kV-os
biztonsági elosztók 1-4. blokki betáplálását olyan módon kellett átalakítani,
hogy azok a zárlati lekapcsolás szempontjából is megfelelőek legyenek.
Az érintett 10,20,30,40C(Y,X,W)18/19
jelű blokki biztonsági főelosztók leágazásaiban a régi orosz gyártmányú
A3734C típusú, 160-250 A-es szelektív
védelemmel ellátott megszakítókat új,

NSX 100F típusú, Micrologic 5.2A védelemmel ellátott megszakítókkal váltották ki.
Ugyancsak a beruházás terjedelmébe tartozott, hogy a vízmű villamos
elosztó helyiségében lévő biztonsági
rendszeri elosztóktól új kábeleket fektettek le a járható biztonsági rendszeri
kábelalagutakon és betonfedlapos csatornákon keresztül a BQS-szivattyúházakig. A szivattyúházi biztonsági rendszeri nyomvonalról kiágazva a kábelek
rácsatlakoznak az új kültéri átkapcsolószekrényekre.
A villamos és tartószerkezeti szerelési munkákat, valamint a kábelezé-

seket az MVM OVIT Zrt. szakemberei
végezték. A műszaki és kiviteli terveket
a Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft. készítette.
A projekt sikeres megvalósításával a
Paksi Atomerőmű határidőre teljesítette a bevezetőben taglalt, az OAH által
előírt CBF-feladatot.
A Projekt Főosztály – mint az átalakításért felelős szervezet – a munkák
során nagy segítséget kapott a Külső Technológiai Osztálytól, a Villamos
Üzemviteli Osztálytól és a Villamos Műszaki Osztálytól.


Prancz Zoltán

A betáplálást kiválasztó szekrények és Geiger-szekrények

PIME 2016
Kisebb paksi delegációval részt vettünk a
február közepén Bukarestben megrendezett
PIME nukleáris kommunikációs konferencián. A román kollégák elmondták: az energiamix kiegyenlített, fele kibocsátásmentes
(víz, szél, atom), fele fosszilis (szén, gáz).
A černavodai két felépített Candu-blokk
mellett a 3. építészeti készültsége 50%-os, a
4. blokké 31%-os, kínai befektetők segítségével folytatják az építést. Döntés született
az 5. blokk építésének végleges leállításáról,
a későbbiekben radioaktív hulladék átmeneti tárolására fogják használni a reaktorépületet.

Érdekesebb üzenetek a konferenciáról:
általában a társadalmak 10%-a teljesen elutasítja az atomenergiát, 10% támogatja –
ezeket az aktivistákat sem pro, sem kontra
nem lehet meggyőzni, felesleges velük foglalkozni. A maradék 80% bevonására kell
döntéshozói stratégiát kialakítani. A kommunikációban a bizalom a legfontosabb, kialakítása hosszú, munkaigényes folyamat,
de egy pillanat alatt el lehet veszíteni. Az információ visszatartása ugyanolyan romboló, mint a nyílt hazugság.
Az emberek nem bíznak a környezetvédőkben, mert városi „keverőgépek”-nek

tartják őket, akik jó kapcsolatot ápolnak a
hatalommal. De az atomenergetikai szakemberekben sem bíznak, pénzügyi, üzleti és politikai érdeket sejtenek mögöttük.
Ugyanakkor az egyszerű embernek semmilyen hatalma nincs, pénze, kapcsolatai sincsenek, eszköztelennek és kiszolgáltatottnak érzi magát az érdekszférák malomkövei
között őrlődve. Ezért az emberek ellenérzéseit racionálisnak kell elfogadni, a lakosság
kockázatérzetét valósnak kell tekinteni.
Meglátogattuk a černavodai atomerőművet, látványosak az átlagosan 95%-os rendelkezésre állási mutatóik.  Szerbin Pável
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából

Francia-indiai megállapodás EPR-blokkokról
Hat blokk építését tervezik Jaitapurban
Hivatalos közlemény szerint az EDF és a Nuclear
Power Corp. of India együttműködési memorandumot írt alá az ázsiai ország nyugati részén megvalósítható beruházásról. Az aláírásra Narenda Modi
indiai miniszterelnök hivatalos útja során került sor.
Francois Hollande francia államfő és Modi miniszterelnök közös nyilatkozatukban arra bátorították
az országok vezető ipari vállalatait, hogy kezdjenek
tárgyalásokat 2016 végéig a beruházás megvalósítására úgy, hogy a projekt 2017 elején elindulhasson.
A memorandum természetesen nem kereskedelmi
egyezmény. Mindkét fél leszögezte, hogy a projekt
során át kell tekinteni a költségek valós alakulását, a
finanszírozás francia oldali biztosítását, közösen ki
kell dolgozni a technológia szállítási kérdéseit és az
indiai beszállítás költséghatékony kialakítását.

Kína úszóreaktorok gyártását tervezi
Kína Nemzeti Nukleáris Testülete (CNNC) azt tervezi, hogy 2016 végén megkezdi első demonstrációs
úszóblokkjának gyártását, amely 2019-ben kezdené meg kereskedelmi üzemét. Az ország gazdasági
fejlesztéséért felelős szervezet januárban adta meg
az engedélyt a programra. Az ACP100S típusjelű
kis reaktor építése Kína 2016 és 2020 közötti energetikai programjába illeszkedne. A CNNC szerint
a kis reaktorblokk kielégíti a harmadik generációs
reaktorokra vonatkozó biztonsági követelményeket. Az egység villamos energiát és hőt szolgáltatna
a tengeri olaj- és gázkutak, egyes szigetek és távoli
térségek számára, de szóba jöhet a tengervíz sótalanítása és más célú felhasználás is.
Forrás: Nucleonics Week, 2016. február

Varga József

Befejeződött a Belojarszk-4 blokk 50%-os
próbaüzeme

Beépítették az első fő keringtetőszivattyút
a Sanmen-1 blokkba

Még nincs meg a kereskedelmi üzemi minősítés
A Roszatom hivatalos közleménye szerint a KözépOroszországban található telephelyen a próbák során
a hálózatra kapcsolták a blokkot. A december 10-én
elvégzett tesztek a további, nagyobb teljesítményű
üzemhez voltak szükségesek. Ivan Szidorov, az atomerőmű vezetője azt nyilatkozta, hogy a 4. blokk 2016
őszére éri el a névleges teljesítményt. A blokk egy 800
MW teljesítményű, nátriumhűtésű egység (BN-800),
amely kevert urán-plutónium üzemanyaggal (MOX)
működik. A telephelyen már 1981 óta üzemel a gyors
neutronos 3. blokk, ennek teljesítménye 600 MW.

A Kína keleti részén található Zhejiang tartományban
lévő telephelyen épülő AP1000 típusú blokk két fő
keringtetőszivattyúval rendelkezik, ezek egyike került
most a helyére. A hivatalos állami közleményből azt is
megtudhatjuk, egyúttal a világon is elsőként építették be a Westinghouse Generation III+ típushoz tartozó nagyberendezést. Kínában négy ilyen blokk építése folyik, kettő-kettő a fenti és Haiyang telephelyen.
Négy másik ilyen blokk épül az Egyesült Államokban a
Vogtle és a Summer telephelyeken.
Forrás: NucNet, 2016. február

Varga József
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Újabb szerződés a Hanhikivi-1 blokkra
Most a betongyártásról állapodtak meg

Az orosz Titan-2 társaság nyerte el a beton szállítására vonatkozó szerződést. A fővállalkozó orosz cég a
finn Ruskon Betoni Oy vállalattal kötött 2021-ig tartó szerződést a telephely betonnal történő ellátásra.
Előzetesen fel kell építeni két betonüzemet, meg kell szerezni a finn nukleáris hatóság (Stuk) engedélyét,
majd 2018-ban meg kell kezdeni a termelést a turbinacsarnok és a reaktorépület munkáihoz. A beruházás kezdetét 2013-tól számolhatjuk, akkor kötött egyezményt a Rusatom Overseas és a Fennovoima.
Az anyacég Rosatom 34%-os részesedéssel van jelen a projektben. Az 1200 MW-os blokk a tervek szerint
2024-ben kezdi meg a villamos energia termelését. Az orosz Rostechnadzor és a Stuk képviselői több
alkalommal találkoznak majd 2016-ban, hogy megtárgyalják az erőműre és az üzemanyagra vonatkozó
szabályozási kérdéseket, illetve a számviteli ügyeket, a nukleáris anyagokkal kapcsolatos ellenőrzési és
fizikai védelmi eljárásokat, továbbá a radioaktív hulladékok és a sugárforrások kezelését. Az együttműködés során közös felügyeletet valósítanak meg az építkezés időszakában.
Forrás: NEI Magazine, 2016. február
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ROSATOM NEWSLETTER
Megérkezett a reaktortartály a belorusz
telephelyre
A beépítés nyár végén várható

A kulcsfontosságú berendezést az Atommash volgodonszki telepén gyártották. Történt mindez mintegy
harmincéves olyan szünet után, amikor a Roszatom
nem cégcsoporton belül gyártatott le ilyen nagy
berendezést. A gyártóművi átvételre 2015. október
14-én került sor, majd kezdetét vette a sok különlegességet felvonultató hosszú szállítás. A 350 tonnás,
13 méter hosszú tartályt először soktengelyes trélerre
rakták, ami sétasebességgel tette meg az utat a Don
mellett található teherterminálig. Uszályon folytatta
útját Felső-Novgorodig, majd vasúti pőre kocsira került, és csak napközben utazott az atomerőmű melletti
Bobrovniki település vasútállomására.

Anatolij Bondar, az erőmű főmérnöke azt nyilatkozta, hogy a Rosatom vállalatai mintegy ötven berendezést fognak szállítani a beruházásra. A négy gőzfejlesztő közül kettő már a helyszínen van, a harmadikat
most készítik elő a szállításra. 2018-ig négyezer tonnánál több gépészeti elem és egyéb berendezés szállítása várható. Belorusszia Energetikai Minisztériumának
helyettes vezetője szerint a beruházás a tervezettnek
megfelelő ütemben halad, és a főberendezéseket az
egyeztetett időpontokra beépítik. A fő keringtetőszivattyúk beérkezése február és szeptember között
esedékes, míg a légzsilip és a dízelgenerátorok 2016
végéig érkeznek meg. Szintén ekkor érkeznek meg a
folyamatirányító rendszerek egyes elemei, valamint a
második blokkra szánt berendezések egy része. Egyre
több helyi cég kapcsolódik be a beruházásba, részará-

nyuk most a gépészet terén 7% felett van – közölte a
főmérnök.
A két reaktorépületben és a turbinacsarnokban párhuzamos a munkavégzés, és egyre csökken az időrés a
két blokk üzembe helyezése között. Megépült az oktatóközpont és a tűzoltóság épülete is. Az előbbiben
kapott helyet a szimulátor is, így hamarosan megkezdhető a jövőbeni üzemeltetők képzése. Folytatódnak a
dízelgenerátorok épületének, a hűtőtornyoknak és az
adminisztratív épületeknek a kivitelezési munkái is.
A kivitelezők 102 létesítményen dolgoznak, kiemelt cél
most a konténment befejezése és a reaktor beemelése
– zárta szavait Anatolij Bondar.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2016. február
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Névjegy
Név: Nagy Zsuzsanna
Hobbi: lakberendezés,
belsőépítészet
Sport: futás, TRX
Munka: projektvezető
Végzettség: építészmérnök,
közgazdász
Család: férjezett, két kisgyermek,
Martin (9) és Liza (2) édesanyja

– Hogyan fedezted fel ezt a nálunk
még nem túl ismert stílust?
– A belsőépítészet mindig is közel
állt a szívemhez. A Shabby Chic stílusba
a külföldi utazásaink során vásárolt lakberendezési újságokból szerettem bele.
Körülbelül öt éve kezdtem ilyen stílusú
bútorokat keresgélni, korábban antikolt
fenyőbútoraink voltak, ami tulajdonképpen nem áll olyan messze ettől.
– Melyik volt az első bútor, amit már
ebben a stílusban újítottatok fel? Mekkora munkát vesz a nyakába, aki ilyen bútorokat szeretne?
– Sokat kell utánajárni, de annak,
aki szeret vele foglalkozni ez élvezetes.
Vásárokban lehet körülnézni – például
a pécsi vásárban, vagy az interneten
keresgélni. Ha megvan a kiszemelt darab, akkor kezdődik az igazi nagy fel-

adat. Szükség van egy hozzáértő, profi
asztalosra, aki visszaállítja a bútor eredeti állapotát, és aztán jöhet a festés,
majd esetleg a kárpitozás. Nálunk már
anyukám és én is egész jó gyakorlatot
szereztünk a festésben. Az első darab
felújítása is így történt, ami az étkezőgarnitúránk volt.
– Minden bútorotok régi?
– Nem, vannak saját tervezésű
újak is. Például a fiam ágya, amelyet
én rajzoltam meg, majd a méreteket is
hozzátettem, aztán egy jó asztalos elkészítette. De a konyhabútort is én terveztem, az ajtók mintázatát, a benne
lévő íveket is.
– Gyönyörű a ház! Az a hihetetlen
benne, hogy az előszobától a fürdőszobán át a konyháig minden ebben a stílusban van berendezve.
– Örülök, hogy tetszik! Mindegyikőnknek megvan a kedvenc darabja.
Nekem a barokk stílusú zongoránk,
amely még a házunk előző tulajdonosáé volt. Ez a zongora nem került le az
emeletről, bár időnként gondot okozott
az áthelyezése a felújítások alatt, végül
ezt is átvarázsoltuk feketéről fehérre.
Kislányom kedvence a szobájában lévő
kis antik csipkés babakocsi. Másfél évesen szeretett belé, amikor is bútorkeresgélés közben kitolta a bolt elé, hogy ő

Fotók: Bodajki Ákos

Munkatársaink szabadidőben
A stílus maga az ember – Shabby Chic házban jártunk

azt hazahozza. Engem sem volt nehéz
rábeszélni, hiszen már akkor láttam a
benne rejlő lehetőséget. Felújítása után
ékes dísze lett a kis szobácskának.
– Igen, ez a meghatározó darab a
szobájában, és a porcelán fejű baba is
nagyon aranyos benne. Milyen kislány
voltál, te is szerettél babázni?
– Igen, a nővérem inkább legózós
volt, én pedig a babákkal játszottam szívesebben.
– Egy építészhez közel áll a lakberendezés, főleg a nőknél gondolom.
– A munkám során abszolút férfias
dolgokkal foglalkozom, mint például
egy tűzgátló ajtó beépítésének ellenőrzése, egészen a tervezéstől a kivitelezés megvalósításáig. A szabadidőmben
viszont szívesebben foglalkozom szakmám nőiesebb oldalával. Örültem annak is, amikor ismerősök, rokonok kerestek meg lakberendezési kérdésekkel,
vagy amikor egy üzlethelyiség kialakításához is adhattam ötleteket.
– Mennyire kell félteni ezeket a bútorokat? Mennyire élhető egy ilyen környezet?
– Két kisgyerekkel élünk teljesen
átlagos mindennapokat. A gyerekek

itt játszanak, itt öntik ki a kakaót, itt
rohangálnak. Nekünk ez teljesen élhető környezet. Imádom ezeket a világos
színeket, szép formákat, levegős tereket.
– Vannak még terveitek a házzal?
– A belső terek kialakítása néhány
apróságtól eltekintve szinte teljesen készen van, de a homlokzaton és a kerten
még sokat kell dolgozni. Azt szeretném,
hogy kívül-belül egy stílust mutasson, a
színeket is beleértve. Ha elkészül, úgy
érzem a romantikus természetemet is
tükrözni fogja.

Susán Janka
Shabby Chic stílus
Az Egyesült Királyságból indult az
1980-as évek végén. Kopottas eleganciaként is emlegetik, mivel a vidéki kúriákban található régi bútorokat
újították fel, romantikus stílusban.
Jellemzője a világos, főleg fehér és
pasztellszínek alkalmazása, kopottas
festéssel vegyítve, valamint virágmintájú textíliákkal kiegészítve. Céljuk a szerény elegancia elérése volt,
szembe
állítva a középosztály túlzó
költekezésével.

Hosszú évek hagyományainak megfelelően a szlovákiai Tále fogadta a XXXIII.Villamosenergia-ipari Sítalálkozó részvevőit február második hétvégéjén. A Mátrai Erőmű Zrt.
által rendezett versenyen az indulók száma meghaladta a 430 főt. A korábbi években
megszokott, kiváló körülmények várták a résztvevőket; a csütörtöki regisztrációt és a
péntek délelőtti ünnepélyes megnyitót követően a síelők fakultatív edzés keretein belül ismerkedhettek a pályával. Az időjárás kegyeibe fogadta a versenyzőket, hiszen az
első nap délután elkezdett esni a hó, és fehér lepellel borította be a tájat. A szombati
verseny alkalmával a nagy létszámú mezőny komoly próbatétel elé állította mind a
pályákat, mind pedig a szervezőket. A reggeli kezdést követően folyamatosan siklottak
a különböző korcsoportok versenyzői, az utolsó résztvevő jóval 3 óra után ért célba.
Az esti eredményhirdetést követően a napot az iparági sporttalálkozókra jellemző, remek hangulatú gálaest zárta. A találkozón társaságunk 14 fővel képviseltette magát,
zömében a szenior korosztályban. Habár az egyes versenyszámokban általában a Mátrai Erőmű sportolói domináltak, az atomerőmű csapatának sincs oka szégyenkezni,
hiszen a sok esetben már-már profinak számító mezőnyben Horváth János 5. helyezést
ért el szenior III. kategóriában, szenior II. korosztályban pedig Lacza Zoltán 7., Feil Béla
9., Nagy Péter pedig 10. helyen ért célba.
Krausz Attila

Fotó: Varjú Béla

Sítalálkozóval indult az iparági sportszezon
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20 éves az ASE Sí Club
1986 óta foglalkozunk sítáborok szervezésével, és azóta folyamatosan igyekszünk, hogy a téli hónapokban sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket teremtsünk magunk és kollégáink számára. Az ASE Sí Club 1995-ben alakult újjá a Szabadidő Szakosztály berkein belül egykori kollégánk és barátunk Stiglincz Gábor
irányításával. Az újjászervezésnek köszönhetően taglétszámunk megnövekedett, hiszen a téli sportok, a síelés egyre népszerűbbé vált. Tagságunk létszámát
lehetetlen pontosan megállapítani (a kettős tagságok miatt), de az elmúlt éveket tekintve átlagosan 80-90 fő között mozog.
Az utóbbi években rendszeresen részt veszünk az
Iskolai Síoktatók Egyesülete (ISE) által szervezett
továbbképzésen. 2002-ben kerültünk kapcsolatba az
ISE-vel, amely támogatja és szervezi a testnevelő tanárok, pedagógusok, oktatással foglalkozó kollégák
és az érdeklődő, ezt a sportágat jobban megismerni
kívánó amatőr sportolók szakmai, módszertani ismereteinek folyamatos fejlesztését, továbbképzését.
Az ISE a Síoktatók Magyarországi Szövetségével
(SMSZ) és nemzetközi szervezetével (IVSS) együttműködve terjeszti és oktatja a legfrissebb ismereteket. Akkreditált továbbképzéseiken, az „Iskolai
sítúravezető tanfolyamon” az elmúlt években 10-en
szerepeltünk eredményesen, és tettünk sikeres „iskolai síoktatói” vizsgát.
Főként Ausztria síterepeit látogatjuk, de rendszeresen megfordulunk Olaszország és Franciaország

lejtőin is. Túravezetőinknek köszönhetően évente
100-120 fő tölti szabadságát sportos és kulturált keretek között. 2006 óta egykori szakcsoportvezetőnk
emlékére a hagyományos januári túránk a „Stiga”-emléktúra, mely az idei évben SkiWelt síterületén volt.
1992 óta minden húsvéti szünetet Viehhofenben,
Saalbach-Hinterglemm pályáin töltjük, és ez az idei
évben sem marad el. Már kezdetektől fogva ez egy
igazi nagycsaládos program, hiszen sokszor 10-12
család jön el 35-40 fővel. Síoktatóinknak szezonnyitó edzőtáborokat is szervezünk, és igyekszünk táborainknak minden szezonban új helyszínt találni,
ezért 2009-től kezdve úgynevezett felfedező túrákat
is indítunk, amikor csak egy kisebb csapat utazik el,
és minősíti az adott területet és az ottani csoportos
szálláslehetőségeket.

Rendszeres résztvevői és sikeres szereplői vagyunk – kis létszámunk ellenére is – a februári iparági sítalálkozóknak. Az idén a Senior II. kategória
első tíz helyezettje között három paksi versenyző is
volt. Teljesítményükkel történelmet írtak, mert a verseny fennállása óta először büszkélkedhetünk ilyen
sikerrel.
A sí idénysport, ezért a fizikai felkészülésre is
nagy hangsúlyt fektetünk, főként kerékpározás formájában. Csoportunk zöme rendszeres tagja a nyári
egyhetes megyei kerékpártúráknak is.
Összességében elmondhatjuk, hogy az eltelt 20
évben a klub teljesítette kitűzött céljait, szervezett
túrák megvalósításával. Táboraink igazi csapatépítő
tréningeknek tekinthetők, ahol a cég dolgozói és családtagjai találják meg a kulturált kikapcsolódás lehetőségét. 
Kovácsné Andi

Az ördög nem alszik!
Az érelmeszesedés – korunk népbetegsége

Az érelmeszesedés során
a nagy és közepes erek falaiban lerakódnak a vérben
található zsírok, majd rostok
és ásványi anyagok is felgyülemlenek, ami csökkenti az
erek rugalmasságát és átjárhatóságát. A klinikailag is észlelhető tünetek jobbára későbbi életkorban jelentkezhetnek, amikor egy ilyen plakk
megreped, rajta vérrög alakul ki, és elzárhatja az érrendszer egy-egy szakaszát.
Hogy pontosan mi okozza az erek meszesedését, a
kutatóorvosok még nem tudják minden részletében.
Mindenesetre egyre többet sikerül kideríteni róla.
Az életkor mindenképpen fontos tényezője ennek a jelenségnek, de a meszesedés mértéke fokozódhat a nem
megfelelő táplálkozás és a mozgásszegény életmód következtében is, illetve a klasszikus rizikófaktorok között említhető a dohányzás, a magas koleszterinszint
és a cukorbetegség. Az érelmeszesedés kialakulásáért
felelős bizonyos folyamatok jól kezelhetőek gyógyszeresen, de teljesen nem szűntethetők meg. Azonban
mint általában, most is a megelőzés a leghatékonyabb
eszköz, amelyet mindenki idejekorán alkalmazhat.
A megelőzést tekintve – amint a problémák kialakulásának okaiból is következik – alapvető fontosságú az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás
(sportolás, séta) és a túlsúly elkerülése. Ezenkívül jó,
ha tudjuk, hogy rendszeres szűrővizsgálatokon való
részvételre is lehetőség van.
A prevenció kapcsán külön is szólni kell az étkezésről (diétáról, illetve gasztronómiai eszközökről).
Ezeknek nyilvánvalóan fontos szerepük lehet az egészség – azaz az erek egészsége – megőrzésében, javításában. Közkézen forog például az alábbi – internetes
fórumokon számos felhasználó által dicsért – recept,

Fotó: internet

Az érelmeszesedés nem válogat, egyaránt érintheti a fiatalabbakat és az idősebbeket is, de az életkor előrehaladtával mindenképpen megjelenik. Például a
koszorúér (a szívet ellátó verőér) meszesedése, illetve az ebből eredő szívizominfarktus, valamint hirtelen szívhalál a nyugat-európai országokban, az Egyesült
Államokban és nemkülönben hazánkban is a vezető halálokok közé tartozik. Elemi érdekünk tehát, hogy utánanézzünk, mit tehetünk ellene, és persze meg is
tegyük azt.

ami egyszerű és olcsó eljárást kínál, s további előnye,
hogy bizonyosan nem tartalmaz olyan anyagot, amely
a szervezetre káros lehetne:
„Mésztelenítés fokhagymával és citrommal
Ha az agyi erek vagy a szívkoszorúerek beszűkültek, vagy egyéb helyeken is meszesedés kezdődött,
visszaszorítására igyunk meg naponta egy kupicányi
kivonatot (3-5 cl) a következő főzetből. Hozzávalók:
30 gerezd nagyobb méretű (lehetőleg vegyszermentes)
fokhagyma, 5 db egész citrom.
Elkészítése: A fokhagymagerezdeket megtisztítjuk,
felaprítjuk. A citromokat alapos áztatás, mosás után
héjával együtt apróra vágjuk, majd az egészet együtt
összedaráljuk. Egy adaghoz 1 liter vizet felmelegítünk,
majd amikor gyöngyözve forrni kezd, a mixerben aprított vagy ledarált fokhagyma-citrom elegyet bele-

tesszük, és az első forrásig – buggyanásig – hagyjuk
főni. Ezt követően hagyjuk kihűlni, és tüllruhán vagy
gézlapon át leszűrjük. A ruhába tett masszát erősen ki
lehet nyomkodni. A leszűrt levet üvegekbe töltjük, hűvös helyen (hűtőszekrényben) tároljuk. A napi egy kupicát főétkezés előtt vagy után fogyasszuk el (elegendő
egy alkalommal naponta).”
Mindazonáltal jó tudatosítani magunkban, hogy
csodaszerek nem léteznek. Miként például a napidoktor.hu által megkérdezett szakorvos figyelmeztet
– a diéta önmagában nem tesz csodát. Bár valóban
jótékony hatással van ránk a súlycsökkenés, a felesleges kilóktól való megszabadulás és az egészségesebb
táplálkozás, ám az erekben kialakult plakkokra csak
mérsékelt hatást képesek kifejteni.

Prancz Zoltán
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Amtmann Jenő és felesége, Éva
Az Amtmann házaspárt interneten keresztül kérdeztem a Pakson eltöltött éveikről és a taksonyi nyugdíjas
napokról.
– A paksi éveinkre visszagondolva, a fiatalságunk,
a tenni akarásunk, a jövőnk alapjainak a lerakása jut
az eszünkbe.
Jenő: – Mindketten Budapesten dolgoztunk. Én a
Központi Fizikai Kutatóintézet ZR 4 Reaktor részlegén mint üzemeltető, Éva a Baromfifeldolgozó Vállalatnál mint titkárnő. Sokat hallottunk az épülő atomerőműről, és eldöntöttük, hogy elmegyünk Paksra.
A vállalatnál 1977. október 21-én álltunk munkába,
jómagam a Folyamatirányi Osztály mérésügyi laborjában csoportvezetőként. Ahogyan épült az erőmű,
úgy szaporodtak a feladataink, és egyre bővült a dolgozók létszáma is. Feladatainkat képezte a nyomásmérők karbantartása, javítása, hitelesítése és a kezdeti
időkben a kazánház üzemeltetése. Nagyon szerettem
a munkámat, a kollégáimat. Fiatalok voltunk, és lelkesek, a sajátunknak éreztük az erőművet, és mindenki a
legjobb tudása szerint igyekezett a munkáját végezni.
Nyugdíjas éveimet 2001-ben kezdtem meg.
Éva: – Az Anyagosztályon kezdtem dolgozni, majd
az Üzemeltetési Főosztályon voltam adminisztrátor.
A szakszervezethez 1984-ben ügyintézőként kerültem,
ahol a nyugdíjba vonulásomig, 2009-ig dolgoztam.
Rengeteg feladatunk volt a 25 év alatt, sok átszervezést éltünk meg. A 80-as, 90-es években az erőműben
egy szakszervezet működött, a tagok létszáma meghaladta a 2000 főt. Feladatunk volt a dolgozók üdültetésének a lebonyolítása, megszervezése. A gyerekek
táboroztatása, üdültetése is sok feladatot adott. Akkoriban a bizalmi hálózaton keresztül szedtük a tagdíjat.
Az erőmű dolgozóinak a Jogsegélyszolgálata is a szakszervezeti feladatok körét bővítette. Nagyon sokrétű
volt a munkám, szerettem az embereket, és mindent

megtettünk, hogy az érdekeiket „tűzön-vízen” át képviseljük, segítsük. Emlékeimben szeretettel őrzöm a
kedves munkatársaimat, barátaimat és azt a sok-sok
élményt, amit a munkahelyemen kaptam. Elmondhatom, hogy 25 évet eltöltöttem egy kiváló közösségben
ahol az „Egy mindenkiért – és mindenki egyért” szó
szerint igaz volt! A kollégákkal a mai napig nagyon jó
a kapcsolatunk, figyelemmel kísérem munkájukat és a
magánéletüket.
Nyugdíjasként 2009-ben költöztünk Taksonyba,
ahol építettünk egy takaros kis családi házat. Döntésünkben, hogy Paksról elköltözzünk, a legfőbb indok

az volt, hogy a Taksonyban élő testvérekhez, szülőkhöz közelebb kerüljünk, valamint Jenő szülővárosához, Budapesthez is. Gyönyörű kertünk van, nagyon
szeretünk bogarászni benne. A virágok minden színben pompáznak, a rózsák tavasztól késő őszig nyílnak,
illatoznak. Szabadidőnkben sokat járunk kirándulni,
rendszeresen járunk színházba. Taksony 13 km-re
van fővárostól, szeretjük a szépségét újra megismerni, felfedezni, hiszen a Pakson eltöltött idő alatt rengeteget változott, fejlődött a város. Közel van hozzánk
Ráckeve, nagyon jó a gyógyvize, ahová rendszeresen
megyünk fürödni, kezeltetni magunkat. Balatonfüredre, amikor csak lehetséges, megyünk, nagyon jó
találkozni a régi kollégákkal. Az őszi és téli hónapokban Jenő kedvenc időtöltése az olvasás és keresztrejtvényfejtés. Az édesanyám 92 éves, itt lakik nálunk, de
sajnos az egészsége januárban megromlott, és 24 órás
ápolásra szorul.
Két felnőtt fiunk van, mindketten Budapesten élnek. Attila a Samsungnál dolgozik, Balázs pedig egy
kis kávézót üzemeltet a VI. kerületben, a Batthyányi-
örökmécsessel szemben. Nagyon finom kávéjuk, süteményük van, érdemes megkóstolni. Mindketten nagy
utazók, az ország határain belül és kívül szeretik felfedezni a tájakat.
Szeretettel invitálok mindenkit, hogy ismerje meg
Taksonyt, a több mint 1000 esztendős településünket, nézze meg a látványosságokat. Az önkormányzat
és a civil szervezetek rendezvényei szinte egész évben
programokkal várják a lakosokat és az idelátogatókat (motorosmajális, főtéri esték, táncünnep, szüreti
mustra…).
Paksra szeretettel gondolunk vissza, hiszen ott töltöttük a fiatal éveinket, részesei lehettünk, ahogyan
várossá fejlődött és otthont adott.

Vadai Zsuzsa

el-KÉP-esztő

Nyugdíjba vonult kollégáink

Szösszenetek és sztorik az erőmű egykori mindennapjaiból

2016. március

„A KÖZPONTI LABOR-ban dolgozó lányainkkal sem vallottunk idén szégyent: a
laborvizsgálatok módszereit brigádtagjaink kidolgozták, és azokat, melyek üzemi
jellegűekké váltak, a műszakos laboránsoknak megtanították. A folyamatosan érkező új műszerek kezelését elsajátították, és azok beüzemelését elvégezték. Szinte
minden üzembehelyezési munkánál, melyben osztályunk részt vett, a vizsgálatokat ők végezték. A legkiemelkedőbb munkák: a pótvízelőkészítő próbaüzem mérési program végrehajtása, savazásoknál sav- és szennyezők kimérése, olajrendszereknél víztartalom és mech.szennyezők mérése, transzformátor olajok átütés
vizsgálata, nukleáris tisztaságú gyanták bevizsgálása, stb.”
(Forrás: 1981-es szocialista brigádnapló)
OrbánO

Györki Mihály nukleáris műszakvezető, KAIG KAFO FKO
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Törzsgárdatagsági elismerések
2016. február
– 10 éves –
Laposa József

GIG MMO
– 30 éves –

Oláh Mária
Tóth István
Bolla Lajos
Lévai Bertalan
Vörös György József
Makó Gábor Péter
Lipták János
Balogh Tibor

ÜVIG ÜIFO ÜIO
ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO RO
ÜVIG ÜVFO TO
ÜVIG ÜVFO KTO
ÜVIG ÜVFO IÜO
MIG MFO GMO
MIG MFO GMO

Farkasné Bagócsi Rózsa MIG NUFO RFO
Nyékiné Bach Éva
MIG PFO
Szabóné Vágó Klára
MIG PFO PTO
Pukli József
KAIG ÜFFO AO
Szabó Ferenc
KAIG ÜFFO HTO
Gombai Edit
BIG MINFO MEO
Puskás Veronika
HUIG HUFO MSZO
Mátis László
ABKKPR

– 40 éves –
Gergely Józsefné
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítványának tájékoztatója

A természetjárók 2016. évi tervei
A természetjáró egyesületek közös programtervének idei újdonsága és kihívása a
Dél-dunántúli Regionális Természetbarát-találkozó megrendezése lesz. Cél, hogy a
háromnapos rendezvény baráti hangulatú, új ismereteket adó legyen, ezáltal emlékezetes maradjon a vendégeiknek és a szervezésben részt vevő tagoknak.

Fotó: Wollner Pál

Tájékoztató a közhasznú alapítványként működő MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítvány 2015. évi tevékenységéről.

A többnapos programok részben a hagyományok jegyében telnek: kéktúrázás a
Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán tavasszal
és ősszel egy-egy hetet (Őrség, Göcsej, Zalai-dombság és Belső-Somogy), húsvétolás
távoli célpontot választva (Bükk), a pünkösdi országjárás (Komárom és Tata), tovább dübörög a Kerékpározás, a nagy nyári
bicajozás az Alföldi Kéktúra fele lesz, a tókerülők pedig a Tisza-tavat választhatják.
Nem változik az egynapos gyalogos és
kerékpáros teljesítménytúrák jól bevált
gyakorlata: tavasszal és ősszel kéthetente
van túra, de a teljesítménytúrákkal, tájékozódási túraversenyekkel kiegészülve, majdnem minden hétvégére található ajánlat.
Kettő helyi teljesítménytúrát szerveznek a paksi természetjárók, amelyek közül

Programok 2016
márciusától
március 15.
Petőfi Sándor kerékpáros emléktúra
március 19.
Bakancsos Atom Kupa, Mecsek
március 25–28.
Húsvét a Bükkben
április 2.
Tenkes-teljesítménytúra
április 9.
Pilis
április 16.
Demeter 25/50/60 kerékpáros
teljesítménytúrák
április 23.
A Zengő körül (Keleti-Mecsek)
április 24.
Kovács Béla-teljesítménytúra
május 6–8.
Regionális Természetbarát-találkozó,
Paks
május 9–16.
Dél-dunántúli Kéktúra
(DDK 2. szakasz)
május 13-16.
Pünkösdi országjárás, Tata-Komárom
május 21.
Geresdi-dombság
május 28.
Beszédes Józsefen át Szent Lászlóig,
kerékpártúra
június 4.
Bakony – Úrkúti Őskarszt-túra
június 25.
Mecsek, Kuglóf-teljesítménytúrák

a gyalogos a már említett regionális találkozó keretén belül szerveződik, a kerékpáros pedig áprilisi program. A Bakancsos
Atomkupa és kísérő eseményei idén a Mecsekbe, Abaliget környékére csábítja a versenyezni vágyókat, „csak” kirándulni, versenyt kipróbálni is érdemes e ljönni.
A túrákról, turistaeseményekről,
a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról és további információkról a
megújult honlapon, a www.dmtr.hu
címen olvashatnak az érdeklődők rendszeres friss információkat, és természetesen
van Demeter Facebook-oldal is.
Szép erdőt, turistabarát időjárást, sok
kilométert!

ASE Természetjáró Szakosztálya és

Demeter Egyesület
július 1–3.
66. VOTT Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát-találkozó
Veszprémben
július 11–17.
Kerékpártúra Alföldi Kéktúra
augusztus 5.
Éjszakai kerékpáros túra
augusztus 10–14.
Kerékpártúra a Tisza-tó körül
augusztus 27.
Bakony, Tési-fennsík
2013. szeptember 3.
Atomfutás, Nordic Walking
szeptember 10.
Zselic, Koppány-völgyi Natúrpark
szeptember 17.
Tolna 5/15/25/50 teljesítménytúrák,
Bonyhád
szeptember 19–25.
Dél -dunántúli Kéktúra
(DDK 3. szakasz)
szeptember 24.
Keleti-Mecsek, Egregy-Szászvár
(bortúra)
október 1.
Badacsony, Badacsonytomaj
október 15.
Baranyai-dombság, Véménd
november 5.
Balaton-felvidék, Balatoni kék
november 19.
Vértes
december 3.
Mikulás-túra
december 30.
Bejgli-túra

A Humán Alapítvány 2015. évben 492 fő részére utalt ki támogatást, melynek ös�szege 41 911 985 Ft volt.
25 fő félárván maradt, még eltartott gyermek neveltetési, tanulmányi költségéhez járult hozzá folyamatos anyagi segítséggel. 18 fő tartósan beteg gyermek szüleit
támogatta egészségügyi többletköltségeikhez való hozzájárulás címén. A családok
nehéz helyzete miatt támogatott gyermekek száma 2015. évben 25 fő volt. Gyermekenként havonta általában 15 000–25 000 Ft-ot nyújtott az alapítvány.
A műtétek száma 2014. évhez képest kisebb mértékben nőtt.
Tartós betegségben szenvedő munkavállalók létszáma növekedett, részükre az
alapítvány rendszeres támogatást nyújtott egészségügyi többletköltségeik fedezésére.
A társaság közel 1780 fő nyugdíjasa közül is nagyon sokan – legtöbb esetben súlyos betegségben szenvedők – fordulnak az alapítványhoz támogatásért.
2015. évben 387 munkavállalói igényre 30 677 285 Ft-ot, a 105 fő nyugdíjasigényre 11 234 700 Ft-ot utaltak ki.
Ne hagyják veszni adójuk 1%-át, támogassák a Humán Alapítványt, hogy
segíthesse a nehéz élethelyzetbe került kollégákat, családtagjaikat!
Önöknek nem kell mást tenniük, mint adóbevallásuk során a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítvány adószámát
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Legnagyobb közvetlen közösségünket,
munkatársainkat és családtagjaikat támogathatjuk nehéz élethelyzetükben!
Az alapítvány dokumentációi megtalálhatóak az intranet főlapján, a Humán
Alapítvány cím alatt.
Elérhetőségek – telefonszám: 75/507-813, e-mail-cím: humanalapitvany@npp.hu


MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítvány kuratóriuma

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Katz Sándorné (1934–2016)
2016. január 26-án, életének 81. évében elhunyt Katz
Sándorné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1934. március 21-én született Dunaszentgyörgyön.
1984. március 26-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1989. április 11-én történő korengedményes
nyugdíjazásáig a Termelésszolgáltatási Osztályon öltözőügyeletes munkakörben dolgozott.
Temetése 2016. január 30-án, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Liziczai László (1940–2016)
2016. február 11-én, 75 éves korában elhunyt Liziczai
László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1940. március 1-jén született Endrődön. 1983. január
3-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993.
október 26-án történő nyugdíjazásáig az Armatúra
Karbantartó Osztályon dolgozott karbantartó lakatos
munkakörben.
Temetése 2016. február 25-én, Pakson, a Virág utcai temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Borillemtan I.
A bor a legsokszínűbb ital, a világ minden pontján találkozhatunk vele, szinte áttekinthetetlen a sokfélesége, a származási helyétől a fajtáján át az évjáratáig. Ennek
megfelelően széles körű a kínálat a szaküzletektől kezdve a közvetlen termelőkig.
Ízlés és nem utolsósorban pénztárca dolga, hogy ki melyik bort részesíti előnybe.
Fogyasztása természetesen függ az alkalomtól, a hangulattól és érzékszerveink érzékenységétől is.
Azt, hogy ki milyen bort részesít előnyben, mindenki maga és kizárólag kóstolással tudja eldönteni. Mi itt a Szekszárdi borvidék tájain különleges helyzetben
vagyunk, mivel Magyarország egyik történelmi borvidéke kínálja nekünk nedűit,
amelyekkel nemcsak az üzletek és pincészetek kínálatában találkozhatunk, hanem
borbemutatókon, borkóstolókon is. Azonban ezeken a rendezvényeken is illik bizonyos szabályokat betartani:
Hogyan viselkedjünk a borkóstolón?
• Első és talán legfontosabb szabály: Mindig figyeljünk oda a bort bemutató
személyre. A sommellier-vel párhuzamosan beszélni, mobiltelefonálni illetlenség!
• Borkóstoló előtt ne használjunk erős illatszereket (parfüm, arcvíz), mert ezek
könnyen becsaphatják érzékszerveinket!
• Borkóstolás alkalmával a poharat csak egyharmadig töltsük.
• Addig nem szabad megkóstolni az éppen kitöltött bort, amíg a bemutató személy fel nem szólítja rá a társaságot.
• Mindig hagyjunk a poharunkban egy kortynyit, amíg az adott borról beszélnek, mert egy új észrevétel esetén így újra tudunk kóstolni.
• Soha ne adjuk oda a nekünk kitöltött bort másnak. Ha nem kívánjuk elfogyasztani, öntsük a kiöntőedénybe.
• A kiöntőedény tartalmát ne akarjuk elfogyasztani, még ha első pillanatban jó
ötletnek tűnik, mert ez igen sértő lehet a borászra nézve.
• Illetlenség, ha a bort nem fogadjuk el. Ha pechünkre gyógyszert szedünk vagy
autót vezetünk, kérjünk keveset a poharunkba, nézzük meg a színét és illatoljuk, majd ezt követően öntsük ki.

• A visszakóstolás előtt ne koccintsunk, ne köszöntgessük egymást.
• Mindig reagáljunk a borra, szóljunk róla, de legalább a házigazdára vetett elismerő pillantással illő jelezni, hogy értékeljük a bort. A legnagyobb illetlenség,
ha a bort „nem vesszük észre”.
• Akármilyen is a bor, keressük meg benne a jót, az említésre méltót, és a nemtetszésünknek csak akkor adjunk hangot, ha a házigazda nyomatékosan felszólít rá.
• Ha pincében vagyunk borkóstolón, sose kopogtassuk a hordókat, mert ez
olyan, mintha a pénztárcájában levő pénzt számolnánk meg. Ez az egyik legnagyobb illetlenség!
• A visszakóstolás poharával köszöntsük a házigazdát, és köszönjük meg a bemutatót.
Végezetül, ne felejtsük el: a borkóstoló az érzékek találkozásáról, a minőségről, a
sokszínűségről és nem a mennyiségről szól. A kulturált borfogyasztás aranyszabálya a mértékletességben rejlik. Lényege pedig a fogyasztás módjában, mennyiségében és minőségében, választékában keresendő.
Kovácsné Andi

Babahírek
Kardos Jázminnak hívnak. Veszprémben születtem 2015. december 3-án. Születéskori súlyom
3550 gramm, hosszúságom pedig 53 centiméter
volt. Második gyerekként érkeztem a családba.
Mosolygós, kedves kisbaba vagyok. Ügyes vagyok, és sokat alszom, így a szüleim sem fáradtak,
sokat tudnak velem foglalkozni. Apukám, Kardos
Dávid, a Rehabilitációs Központban presszósként
dolgozik. Anyukám, Rozgonyi Melinda, születésemig óvodapedagógusként dolgozott.

A nevem Fábián Éva Liza. Szekszárdon születtem 2015. december 29-én. Születési súlyom 3300
gramm, hosszúságom 53 centiméter volt. Második
gyermekként érkeztem a családba. Szüleim szerint
nagyon jó baba vagyok. Nagyon jó az étvágyam.
Nappal sokat vagyok ébren, viszont éjjel jókat alszom. Sokat mosolygok, vidám kisbaba vagyok.
Apa, Fábián Ferenc, a Villamos Karbantartó Osztály
Generátor-karbantartó Csoportjában villamos gépszerelő munkakörben dolgozik. Anya, Fábián-Szőke
Nikolett, most gyesen van velem.

Várhegyi Dórának hívnak. Második gyermekként,
2016. január 9-én, 7:57 perckor születtem Szekszárdon, 3520 grammal és 57 centiméterrel. Szép
sötétbarna hajú kiscsaj lettem. Kedvenc ételem az
anyatej. Sokat alszom napközben, és sokat mosolygok alvás közben. Szeretem a zenét, ezért éjszakánként erősítem a hangszálaimat. Édesanyukám, Dalma, óvónőként dolgozik Szekszárdon, a
Wosinsky-óvodában. Apukám, Várhegyi Attila,
egy kiváló csapatban, a Villamos Műszaki Osztály
Forgógép és Installációs Csoportban berendezésmérnöki munkakörben dolgozik.

Bodahelyi Zsófiának hívnak. Szekszárdon 2016.
január 19-én, 17 óra 39 perckor láttam meg a napvilágot. Születési súlyom 3500 gramm, hosszúságom
56 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a
családba, a vártnál egy kicsit később, ezzel máris
anyára és apára hozva a frászt. Szüleim szerint jó
kisbaba vagyok, sokat vagyok ébren, és nagyon szeretek mosolyogni. Apukám berendezéstechnikusként dolgozik a Gépész Műszaki Osztályon. Anyukám, aki korábban szakácsként dolgozott, jelenleg
itthon van velem.

A nevem Kovács Bence. Szekszárdon születtem
2016. január 2-án. Születésemkor súlyom 3230
gramm, hosszúságom 53 centiméter volt. Első gyermek vagyok a családban, szüleim már nagyon vártak engem. Nagyon jókat eszek, és szeretem ébren
tartani a szüleimet. Szeretek a friss levegőn sétálni.
Kedvencem a rockzene. Apukám, Kovács Sándor,
kalibráló mérnök a Metrológiai Üzem, Sugárfizikai
Laboratóriumánál. Anyukám, Rittmann Veronika,
születésemig Szekszárdon, a turisztikai információs
irodában irodavezetőként dolgozott.

Kunner Csongor vagyok, és Szekszárdon születtem 2016. január 17-én 3280 grammal és 54 centiméterrel. Van egy négyéves fiútestvérem, Zsombor, aki már nagyon várta, hogy megszülessek!
Sokat eszem, nagyokat alszom, szeretem figyelni
és hallgatni mikor a tesó körülöttem szaladgál,
nevetgél. Apukám, Kunner János, a Reaktor Karbantartó Osztályon dolgozik reaktorszerelőként.
Anyukám, Kunnerné Böcz Regina, jelenleg otthon
van velem.


Kissné Farsang Erika

