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Köszöntő

Volent Gábor biztonsági igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Tisztelt Olvasók!
Az atomenergia alkalmazásának immár több mint
hatvanéves történetében a kezdetektől jelen van a
biztonságra való törekvés. A biztonsági követelmények és ezzel összefüggésben a biztonság fenntartását szolgáló technológiák és módszerek rengeteget
fejlődtek. Ma az atomerőművek, így a Paksi Atomerőmű működésében is, a biztonság prioritást élvez
az üzemeltetés minden más aspektusával szemben.
A biztonság persze nem egy statikus állapot, gondos
odafigyelést, folyamatos értékelést és időről időre a
műszaki-technikai fejlődés lekövetését igényli.
Számtalan vetülete van annak, hogy mikor mondhatjuk el egy atomerőműről, hogy biztonságos. A technológia megbízhatósága ennek csak egy – igaz fontos – szelete. A Paksi Atomerőmű 4. blokkja éppen
csak megkezdte a működését, amikor elindítottuk a
technológia biztonsági szempontú első felülvizsgálatát, és azóta is számos biztonságnövelő programot
hajtottunk végre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a
most üzemelő atomerőmű biztonsági szempontból is
sokkal fejlettebb, mint amely majd 35 évvel ezelőtt
először kapcsolódott a villamosenergia-hálózatra.

Műszaki-biztonsági szempontból tehát ez az atomerőmű már nem az az atomerőmű!
A technológia azonban nem minden. Legalább en�nyire meghatározó, hogy a dolgozók tisztában legyenek azzal, mit kell tenniük vagy mit kell elkerülniük a
biztonság érdekében. A Paksi Atomerőmű ezért nagy
hangsúlyt fektet a dolgozók oktatására, biztonságtudatosságuk fejlesztésére. A biztonságtudatosságon
nem egyszerűen a szabályok követését, vagy a technológiai utasítások szigorú betartását értjük, hanem
egyfajta biztonság irányába elkötelezett gondolkodás- és viselkedésmódot is jelent, amit az atomerőművek világában mi biztonsági kultúrának nevezünk.
A biztonságot tehát a technológia és az ember együtt,
„együttműködésben” képes fenntartani. A novemberi Atomerőmű magazin többek között ennek az
„együttműködésnek” néhány területét járja körbe: a
nemzetközi vizsgálatokat – amelyek egyike, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség OSART-vizsgálata
éppen most októberben zárult –, a biztonsági kultúra
és fizikai védelmi kultúra kérdéskörét és az információbiztonságot.
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Garantált biztonság

Nemzetközi vizsgálatok az atomerőműben
Prancz Zoltán | Fotó: Bodajki Ákos

A nukleáris biztonság jelentőségét senki számára nem kell bizonygatni. A Paksi Atomerőműben októberben zajlott le a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vizsgálata, amely a biztonsági színvonal értékelésére irányult. Kiváló alkalmat teremt ez az esemény arra, hogy olvasóinkkal áttekintsük a
biztonságos üzemeltetés értékelését célzó nemzetközi vizsgálatok fajtáit, jellemzőit és legfontosabb
eredményeit, emellett bepillantást nyújtsunk menetükbe, szakmai sajátosságaikba és légkörükbe is.

biztonság

„Nagyon fontosak a nemzetközi
vizsgálatok a biztonság fejlesztése
szempontjából, de a biztonságra garanciát minden esetben az
atomerőmű üzemeltetője adhat”
– kezdi a nemzetközi vizsgálatok
átfogó bemutatását Varju Attila, a
Paksi Atomerőmű Biztonsági Főosztályának vezetője. A vizsgálatok ahhoz járulnak hozzá, hogy ez
a garancia még erősebb legyen,
vagyis hogy az üzemeltető időről
időre értékelje a saját tevékenységét, vegye észre a működési
hiányosságait, azok felszín alatt
megbúvó okait, és tegyen intézkedéseket a folyamatos teljesítményjavulás érdekében. Ez a folyamatos
önértékelés és a javulásra törekvés
a biztonságos üzemeltetés alapvető kritériuma. Mindezek szellemében a Paksi Atomerőmű egyik
legfontosabb stratégiai dokumentuma, a Biztonsági politika rögzíti,
hogy az erőmű biztonságát rendszeresen értékeljék külső, független felülvizsgálatok.
Az atomerőművek üzemeltetési
biztonsága független nemzetközi
értékelésének a világon jelenleg
legszélesebb körben alkalmazott két formája a Nemzetközi

Atomenergia Ügynökség keretében működő Üzemeltetés Biztonságát Vizsgáló Csoport (OSART)
vizsgálata és az Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) partneri vizsgálata.
A NAÜ az ENSZ szervezete. A profiljába tartozik többek között a
tagállamok együttműködésének
fejlesztése a békés célú atomenergia-felhasználás terén. A WANO
az erőmű-üzemeltetők által működtetett, szigorúan szakmai kérdésekkel foglalkozó, nonprofit
nemzetközi szervezet. Küldetése a maximális szintre emelni az
atomerőművek üzemeltetésének
biztonságát, felhasználva a tagok
közötti információcserét és szakmai együttműködés lehetőségeit. Ugyanakkor mind az OSART-,
mind a WANO-vizsgálatok tekintetében elmondható, hogy alapvető
céljuk a vizsgált atomerőmű üzemeltetési biztonságának, ezáltal az
általános biztonsági színvonalának
a javítása, fejlesztése. Felismerve
annak a biztonsági jelentőségét,
amit egy újonnan építendő vagy
egy leszerelés alatt álló atomerőmű jelent a világ nukleáris iparága
számára, ma már nemcsak üzemelő atomerőművekben folynak ilyen
típusú vizsgálatok, hanem építés,
üzembe helyezés és leszerelés
alatt álló atomerőművekben is.
Az üzemeltetés biztonságát érintő
vizsgálatok mellett ad hoc jelleggel lebonyolított, inkább szűkebb
működési területekre koncentráló
nemzetközi vizsgálatok is léteznek,
ilyenek például az őrzésvédelmi
tevékenységgel vagy az üzemidőhosszabbítással kapcsolatos NAÜvizsgálatok.
A vizsgálatok partneri alapon zajlanak, a bennük való részvétel önkéntes, illetve önként vállalt kötelezettségnek is nevezhető. A Paksi
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Atomerőmű immár több mint harmincéves üzemeltetési története
tanúsítja, hogy a vezetőség a kezdetektől elkötelezett arra, hogy az
erőmű működését a legfejlettebb
iparági gyakorlathoz igazítsa, a haladó nemzetközi tapasztalatokat a
lehetőségekhez mérten honosítsa,
és nyíltan bemutassa – akár nemzetközi vizsgálatok útján is – az elért eredményeket. A Paksi Atomerőmű üzemelése alatt három
OSART-, négy WANO-, valamint
számos egyéb kisebb nemzetközi
vizsgálatot fogadott. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy másfél-két
évente az erőmű biztonsági színvonala független külső vizsgálat
górcsöve alá került.
A világszintű nukleáris biztonságra kitekintve megnyugtató, hogy
a vizsgálatok önkéntes vállalása,
illetve a paksihoz hasonló, pozitív
hozzáállás világszerte jellemző,
amint Varju Attila fogalmaz: „Ismereteim és személyes tapasztalataim alapján a világ minden atomerőművet üzemeltető országában
voltak már OSART- vagy WANOvizsgálatok, és a nemzetközi szervezetek középtávú tervei szerint
a jövőben is rendszeresen végzik
azokat.”

IAEA

International Atomic Energy Agency

OSART
Operational Safety Review Teams
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Az OSART- és a WANO-vizsgálatok
sajátosságaiba, szakmai részletei
be Tarnóy László, a Paksi Atomerőmű
Üzemviteli
Biztonsági
Osztályának vezetője és Hadnagy
Jelena, az osztály önálló mérnöke,
az erőmű WANO-kapcsolattartója
adott bepillantást.

„A kétfajta vizsgálat alapvetően
hasonló jellegű, egyaránt az erőmű műszaki, biztonsági, üzemeltetési és karbantartási folyamatai
teljes vertikumának átvilágítására
irányulnak, de megközelítésbeli és módszertani különbségek
vannak közöttük” – vezeti fel a
témát Tarnóy László. Teljes körű
átvilágítás csak bizalmi alapon,
konstruktív együttműködés keretében valósulhat meg, hiszen
egyebek mellett biztosítani kell
például a betekintést az erőmű
üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokba, a helyszíni vizsgálatot az üzemi terület egészén
és az interjú lehetőségét a személyzet bármely tagjával. Mindez egyszersmind annak belátását
is feltételezi a vizsgált fél részéről, hogy az esetleges hiányosságok feltárása legfőképpen az
ő érdeke. A vizsgálatok légköre
tehát nem rideg, revizori jellegű,

hanem – s erre utal a WANOvizsgálatok esetében a „partneri” jelző is – szívélyes, mondhatni
baráti, az őszinteség és a jobbítás
szándékával áthatott, ami persze
nem jelenti azt, hogy időnként
ne alakulhatnának ki szakmai viták a vizsgáló és a vizsgált felek
között. A cél a javítható területek
feltárása független, jól strukturált
értékelés révén, valamint szakmai
segítség nyújtása az azonosított
hibák, gyengeségek kijavításában, emellett a vizsgálócsoport
által az erőműben megismert jó
gyakorlatok megosztása a nemzetközi közösséggel.
Az OSART- és a WANOvizsgálatok struktúrája is hasonló. A vizsgálatok mindkét esetben három részre tagolódnak:
elővizsgálatra, fővizsgálatra és
utóvizsgálatra. Az elővizsgálat
egyhetes, 3-5 fő végzi. Célja,
hogy mindkét felet felkészítse a
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későbbi fővizsgálatra, felderítse,
hogy mely területeken kell majd
fokozott részletességgel végezni a megfigyeléseket, valamint
tisztázza, hogy pontosan mit kell
biztosítania a fővizsgálat sikeres
lefolytatása érdekében a fogadó
félnek. Ezt követően az atomerőműben megkezdődik a fővizsgálat előkészítése. Ennek keretében
minden vizsgálati területre kineveznek egy képviselőt. Belőlük
és támogató kollégáikból áll fel
a partneri csoport, amely majd a
vizsgálócsoporttal is együtt dolgozik, emellett ki-ki részt vesz a
saját szakterületének a vizsgálatra történő felkészítésében.
A fővizsgálatra 6-12 hónappal az
elővizsgálat után kerül sor. Ennek
időtartama három hét, és 12-25
fő végzi. Ezt másfél-két év múlva
követi az utóvizsgálat, 5-12 vizsgálóval és egyhetes időtartammal, immár kifejezetten a fővizsgálaton feltárt hiányosságokra,
illetve az ezek kapcsán hozott javító intézkedések végrehajtására
összpontosítva.
Az OSART-vizsgálatok területei
a következők: irányítás, szervezet és adminisztráció, képzés és
képesítés, üzemeltetés, karbantartás, műszaki háttér, üzemeltetési tapasztalatok hasznosítása,
sugárvédelem, vegyészet, veszélyhelyzet-kezelési tervezés és
felkészültség, valamint súlyosbaleset-kezelés. A vizsgálatokat
mindig az adott erőmű vagy a
nemzeti hatóság – a Paksi Atomerőmű esetében az Országos
Atomenergia Hivatal – kezdeményezi. A vizsgálatok során az üzemeltetés színvonalát a NAÜ által
kidolgozott és nemzetközileg
elfogadott biztonsági alapelvekhez és sztenderdekhez képest
értékelik.

„Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetésének biztonsága
javult a 2014-ben végrehajtott NAÜ-vizsgálat ajánlásainak és javaslatainak megvalósításával, mindazonáltal a munkát folytatni
kell” – összegezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a 2016.
októberi utóvizsgálat eredményeit.

Az intézkedések nyomán a 2014-es misszió ajánlásai és javaslatai
közül számos teljeskörűen megvalósult, mint például az alábbiak:
»» Fejlődés a karbantartási eszközök és anyagok tárolása és felügyelete területén.
»» A rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos eltérések
fokozott azonosítása és jelentése.
»» A vegyszerek és egyéb anyagok megfelelőbb kezelése.
Az OSART-vizsgálócsoport előrehaladást tapasztalt, mindazonáltal az erőfeszítések folytatását javasolja a következő területeken:
»» Az erőmű erősítse tovább a személyzet biztonságtudatos
munkavégzését.
»» Az erőmű erősítse tovább az üzemeltetési tapasztalatok hasznosítására vonatkozó programját.
»» Az erőmű erősítse tovább a létesítményben munkát végző
vállalkozók felügyeletét.
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„Az OSART-vizsgálatoktól eltérően a WANO-vizsgálatok az atomerőművek között létező legjobb
gyakorlatokat teszik meg viszonyítási alappá, ilyen módon egyfajta működési kiválósági modellt
állítanak a középpontba” – mutat
rá Hadnagy Jelena. További különbséget jelent, hogy a WANOvizsgálatok
kezdeményezése
nem eseti, hanem ütemezetten,

négyévente minden atomerőműben sor kerül rájuk. A vizsgálati területek: üzemvitel, karbantartás,
vegyészet, műszaki háttér, sugárvédelem és oktatás. Fontos tényező azonban, hogy a megfigyelések
szervezeti határokon átnyúló, ún.
keresztfunkcionális területekre is
kiterjednek, így az üzemvitel-központúságra, a munkairányításra, a
berendezések megbízhatóságára, a konfigurációmenedzsmentre, a sugárbiztonságra, a teljesítmény javítására, az üzemeltetési
tapasztalatokra, a szervezeti hatékonyságra, a tűzvédelemre és a
baleset-elhárítási készültségre.
A fővizsgálatok mind a WANO,
mind az OSART esetében a beléptetési adminisztrációval és
oktatásokkal, majd a nyitómegbeszéléssel kezdődnek. Ezután
az erőmű bejárására kerül sor az
első tapasztalatok, megfigyelések megszerzése céljából. Az ezt
követő mintegy másfél héten a
vizsgálók – partnereik által segítve – a saját vizsgálati tervük

alapján végeznek megfigyeléseket. A megállapításokat naponta
egyeztetik a vizsgáló- és a partneri csoport tagjaival. A vizsgálat utolsó szakaszában a feltárt
hiányosságok okainak egyeztetése és a jelentés készítése folyik.
A jelentést a vizsgálat utolsó napjaiban egyeztetik a partnerekkel
és a cégvezetéssel, végül a záró
megbeszélésen ismertetik. Ezt az
ún. draftjelentést a vizsgálatot követő egy hónapon belül véglegesíti a NAÜ bécsi, illetve a WANO
moszkvai központja, de jellemzően ekkor már csak stilisztikai pontosítások történnek.
A Paksi Atomerőműről az eddigi
vizsgálatok alapján kirajzolódó
képről szólva Tarnóy László így
összegez: „A javítandó területek száma és az eltérések súlya
nemzetközi összehasonlításban
és a korábbi WANO- és OSARTvizsgálathoz képest is javuló teljesítményt mutat, ami az erőmű
állapotának, biztonsági színvonalának pozitív tendenciáját jelzi.”

Hírek

Életműdíjat kapott
Krizbai Levente
Krizbai Leventét, a Biztonsági Igazgatóság Minőségfelügyeleti Főosztályának főtechnológusát a nukleáris területen végzett nemzetközi
együttműködéséért
éremmel tüntette ki
Szergej Kirijenko, a
Roszatom vezérigazgatója. A kitüntetést
a 60 éves Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség (NAÜ)
jubileumi közgyűlése alkalmával rendezett fogadáson vette át Bécsben.

Miniszteri
elismerés
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Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az október
23-ai nemzeti ünnep alkalmával kiemelkedő szakmai tevékenységéért miniszteri elismerésben részesítette Halász
Jánost, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezetőjét.
Halász János 1986 óta tagja
a vállalat kollektívájának, kezdetben a Külkereskedelmi
Osztályon dolgozott, ezt követően három évig vezette a Beszerzési Osztályt. 2003ban került a Logisztikai Főosztály élére, melynek azóta is
főosztályvezetője.

Céggyűrű 2016
2016-ban 25. alkalommal adták át a Paksi Atomerőmű legrangosabb elismerését azon munkatársaknak,
akiket a kollektíva javaslatai alapján a kuratórium erre érdemesnek ítélt. A Céggyűrű kitüntetés varázsát az
adja, hogy mögötte a kollégák javaslatai, közös elismerései állnak. Az idei díjazottak: Bakos Gyula, Böröcz
László, Bőhm Péter, Braun Tibor, dr. Bujtás Tibor, Burján Tibor, Eigner Tibor, Gazdag József, Kamondi Ferencz, Kissné Hegyi Ilona Terézia, Körösztös József, Kulacsik András, Lenkei István, Lőrincz József, Molnár
László, Péter László, Ritter József, Sós Lívia, Szántó István, Szinger Ádámné.
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Programozható rendszerek védelme
– a nukleáris biztonság egyik új sarokköve
Gyulai János | Fotó: Bodajki Ákos, internet
Az iráni urándúsítási program centrifugáinak vezérlését megzavaró károkozó szoftver (2010-ben a vélhetően izraeli állami fejlesztésű Stuxnet vírus tönkretette a berendezéseket) óta egyértelműen igazolt a
technológiai folyamatokat felügyelő, szabályozó ipari számítógépes rendszerek (SCADA) támadhatósága. Ezzel új front nyílott a kiberhadviselés kiszélesedésével. A Paksi Atomerőmű erre az új kihívásra válaszként már a támadást követő 2011-es évben magasabb szintre emelte ezzel kapcsolatos képességeit
az Információbiztonsági Irányítási Rendszer kialakításával.

A rohamos informatikai fejlődés,
az egyre több „okos”, hálózatokra kötött eszköz, berendezés azért
később kikövetelte, hogy az állam
kezdeményezésére megváltozzon
a jogszabályi környezet is. A vonat
kozó rendelet előírja a nukleáris
engedélyesek számára a programozható rendszerek védelmét,

meghatározza a követelményeket.
Az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) az engedélyesek számára
útmutatót készített a végrehajtás
támogatása céljával, amely az FV18 Nukleáris létesítmények programozható rendszereinek védelmi
követelményei címmel érhető el az
OAH honlapján bárki számára.

A követelmények változásának hatására az atomerőműben létrehozták a programozható rendszerek
védelme (PRV) programot, amely
projektműködéssel, minden érintett szakterület által delegált tagokkal a követelmények teljesítését kapta feladatául.
Zsoldos Tamás információbiztonsági felügyelővel (aki egyben a
program vezetője) és Házer István
technológus mérnökkel arról beszélgettünk, mi ellen és hogyan kell
védekezni.
„Eddig sem volt védtelen az erőmű
ilyen szempontból, mert folyamatosan tájékozódtak és igazodtak
ahhoz, ami történik a világban, ezt
igazolja az államénál gyorsabb reakció is az új kihívásokra. A védelem működése során alapvetőnek
és irányadónak tekintjük a nemzetközi szervezetek ajánlásait, szabványait, azok munka közbeni alkalmazását – természetesen igazodva
a nukleáris ipar sajátosságaihoz.
Kihívást jelent a téma újszerűsége, nehezebben elfogadtatható a
kollégákkal a kor szelleméhez igazodó korlátozások és szabályozá-
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sok tömkelege” – mondták a szak
emberek.
Az információbiztonság területén
inkább a kényelmetlenséget érik
tetten sokan, bár itt is kialakultak
már a fizikai védelemhez nagyon
hasonló elemek – védelmi szintek,
zónák és a hozzájuk tartozó eltérő
követelmények. A legmagasabb
szintű védelemmel pedig nyilván
az atomerőmű nukleáris biztonságát érintő rendszerek, valamint a
fizikai védelmet szolgáló technikai
rendszerek rendelkeznek.
„A sikeres védelem sok tényezőtől
függ. Egyik ilyen lényeges tényező
maga az ember – a potenciálisan
legnagyobb rés a pajzson. Emiatt nagy hangsúlyt fektetnek a jogosultságkezelésre, a megfelelő
hozzáféréskontrollra – a jelszavakat
kellő szabályoknak megfelelve kell
váltogatni, és nem szabad „forgószínpadszerűen” használni, hogy
csak egy példát említsünk. Nagyon
fontos a felhasználói tudatosság, a
potenciálisan káros tartalmak korai felismerése és elkerülése. Nem
véletlenül tilos bizonyos weboldalakat látogatni és játszani a munkahelyen – azokon a réseken keresztül
a legkönnyebb a felhasználó jóhiszeműségét kihasználva a gépet
megfertőzni vírussal.
Le kell győzni a kíváncsiságunkat,
ha egy új programot, programocskát (appletet) ajánlanak letöltésre.
Ha az mégis a munkához kapcsolódóan hasznos, akkor majd a kellő
szakértői vizsgálat után elérhetővé
teszik azt” – tették hozzá.
A másik nagy kihívásnak a „szigetüzem” illúziójának a köztudatba
való beágyazottságát tartják. Nemcsak a világhálón terjedhetnek a
vírusok. Ma már nem véd a teljes
elszigeteltség, a „légrés” sem, a
cél minden adatforgalom (beleértve a külső adathordozókat, CD-ket,

DVD-ket, amelyeket adott esetben
gyártói patchek, javítások miatt
használnak) megfelelő és folyamatos kontrollja.
A szakértők a nukleáris területen a
szakma egyik nagy kihívásaként a
nukleáris biztonság és védettség
(„safety” és „security”) közötti eltérő magatartást jelölték meg. Az
atomerőművek eddig a nukleáris
biztonság területén teljes mértékben megosztották egymással
tapasztalataikat – hibákat, problémákat, eseményeket –, és élvezték a közös tudásbázis előnyeit. A
védettségi terület viszont azt diktálja, hogy az információkat csakis
a szükséges és elégséges mértékig osszák meg – ha egy vizsgálat,
sérülékenységvizsgálat egy nagyon
összetett lehetséges támadást tár
fel, még akkor sem érdemes azt a
nagyvilág elé tárni, ha azt már kezelték, gondolva más létesítményekre.
Ez különösen annak fényében kri-
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tikus, hogy a támadói oldal szinte
mindig lépéselőnyben van a védelmi szakemberekkel szemben. Ez a
helyzet jelentősen megnehezíti a jó
gyakorlatok felismerését, nagyjából
mindenki kénytelen a maga útját
járni és kitaposni. Ettől függetlenül
azért zárt, atomerőművek részvételével tartott oktatások, konzultációk, konferenciák, workshopok
ezután is lesznek itthon és külföldön egyaránt – persze kerülve a túl
konkrét műszaki tartalmakat.
A védelem folyamatos harcot jelent, sosem mondható róla, hogy
„kész”, különösen, ha a fejlődés
hozta „okosabb” berendezéselemek beépítése tekintetében
is mérlegelünk – hiszen azok mindig újabb és újabb kivédendő sebezhetőségek megjelenésével is
járnak. Persze minden intézkedés
kapcsán alapvető, hogy továbbra is
mindig a nukleáris biztonság a legfontosabb.
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házon belül

A biztonsági kiválóság az elsődleges
Laszlóczki Ivetta | Fotó: Bodajki Ákos, internet
Nukleáris létesítmény működésében a biztonság az egyik fő
pillér, az elsődleges szempont.
A biztonság fogalmába éppen
úgy beleérthető az üzemeltetés
biztonsága, mint a létesítmény
szándékos, rosszindulatú cselekményekkel szembeni biztonsága. A Paksi Atomerőműben a
biztonsági igények szem előtt
tartása a legfontosabb. Ez egyrészt a technológián alapul, de
legalább ilyen fontosságú az,
hogy akik a technológiát üzemeltetik, azoknak a gondolkodásában, a mindennapi munkájában is a biztonság legyen az
elsődleges.

Ez az igény minden munkavállalónál meg kell, hogy jelenjen
és befolyásolja a munkahelyi és
azon kívüli magatartását. Fontos,
hogy ez az attitűd a biztonság
irányában mindig magas szinten maradjon, ennek megőrzése
és továbbfejlesztése folyamatos
tevékenységet jelent a cég egészének, hiszen Einstein szavait
idézve: „Az élet olyan, mint a
kerékpározás. Állandóan mozgásban kell lennünk, hogy egyensúlyban legyünk”. Ennek tudatában az atomerőműben évek óta
kiemelt szerepet kap a Biztonsági
Kultúra és Fizikai Védelmi Kultúra
Fejlesztési Program, amelyek az

idén közös kampány részét képezték.
A biztonsági kultúra szerepének
fontossága a csernobili baleset
után vált világossá, míg a fizikai
védelmi kultúra fejlesztésének
szükségessége a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmény utóhatásaként vált nyilvánvalóvá, hiszen
az atomerőművet a szándékos,
rosszindulatú cselekményekkel
szemben is meg kell védeni. Mind
a biztonsági kultúrát, mind a fizikai
védelmi kultúrát az atomerőmű
működtetésének teljes időtartama alatt folyamatosan fejleszteni
kell a hazai jogszabályokkal, hatósági útmutatókkal, elvárásokkal

házon belül
és a nemzetközi követelményekkel összhangban. A fejlesztés elsődleges és hatékony módszere,
hogy a biztonsági és fizikai védelmi kultúrát erősítő intézkedések
beépüljenek a társaság működési
rendjébe, mint például a biztonság fontosságának deklarálása a
magas szintű társasági dokumentumokban, a biztonsági és fizikai
védelmi kultúra elemeinek oktatása a szinten tartó képzéseken
és a fejlesztésekhez kapcsolódó
szabályváltozások kommunikálása. A biztonsági kultúra fejlesztésének célja a biztonsági kultúra
alapvető jellemzőinek erősítése a
szervezet működésében, az elért
jó biztonsági teljesítmény megőrzése és javítása, de olyan célja is
van, amely biztosítja a biztonságos munkavégzésre való törekvés
ösztönzését és az ezzel kapcsola-

tos elvárások folyamatos hangsúlyozását. A biztonsági kultúrában
jelentkező hiányosságok akár jelentős balesetek hozzájáruló okai
is lehetnek.
Bár mindkét kultúra figyelembe
veszi a szándékolatlan emberi
hibákat, a fizikai védelmi kultúra
további hangsúlyt fektet az ártó
szándékú cselekményekre. Mivel a fizikai védelem a szándékos
cselekményeket is kezelni kívánja,
ezért olyan, a biztonsági kultúrát nem jellemző viselkedéseket
és tulajdonságokat is megkíván,
mint a belső információk bizalmas
kezelése vagy a károkozással járó
cselekményektől való elrettentés.
A biztonsági és a fizikai védelmi
kultúrában valamennyi vezető és
beosztott érintett. A biztonsági
kultúrát tekintve alapvető elvárás a munkavállalóktól a nyílt in-
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formációcsere, mert ezen terület
fő célja az átláthatóság és a párbeszéd. Hasonlóképpen a fizikai
védelmi kultúra is megkívánja a
dolgozóktól, hogy azonnal reagáljanak a fenyegetések, incidensek gyanúja vagy tényleges
fennállása esetén, és a kommunikációt olyan jogosultsággal rendelkező személyekre korlátozzák,
akiknek szükséges tudniuk az
esetről.
A biztonsági és a fizikai védelmi
kultúra számos esetben együttműködik és kiegészíti egymást,
hiszen közös céljuk a kockázatok
csökkentése. Nagyon fontos,
hogy ezek a kultúrák integrált
módon együtt létezzenek a szervezetben, valamint a biztonsági
és fizikai védelmi kultúrára vonatkozó igények, elvárások találkozzanak.
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Hogy unokáink unokái is
nyugodtan alhassanak
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Amikor sugárzó anyagról esik szó, az elsődleges kérdés mindig a biztonság. Ezt a nukleáris területen
dolgozó szakemberek tudják a legjobban. Nem véletlen, hogy az atomerőművek működési költségeiből
igen jelentős összegeket fordítanak a lehető legteljesebb körű biztonság megvalósítására. A radioaktív
hulladék kezelését, elhelyezését végző társaság, az RHK Kft. tevékenységét pedig kezdetektől a cég
jelmondata – FELELŐSSÉGGEL, BIZTONSÁGGAL, GARANCIÁKKAL – határozza meg. Ugyanis a szakemberek gondjaira bízott sugárzó anyagokról több száz, esetenként több ezer évre kell gondoskodni.
Mi minden garantálja a biztonságot a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. esetében?
Nem elhanyagolható szempont,
hogy minden hazánkban keletkező radioaktív hulladéknak – legyen
szó kis és közepes aktivitásúról,
intézményi vagy a Paksi Atomerőműből származóról, illetve kiégett
fűtőelemekről – egy felelős gazdája van: az RHK Kft. A társaság magasan képzett, nemzetközileg is
elismert szakemberekkel dolgozik,
tárolólétesítményeit folyamatosan
korszerűsíti, felhasználva a külföldi
tapasztalatokat is.

A hulladék szállítását a legtöbb
esetben a társaság szakemberei
végzik az erre a célra kialakított
járműveik segítségével. Fontos,
hogy a telephelyeken tárolt összes
radioaktív hulladékról naprakész,
pontos nyilvántartást vezetnek az
RHK Kft. munkatársai.
A kis és közepes aktivitású intézményi eredetű (egészségügy, ipar,
kutatás, oktatás, mezőgazdaság)
radioaktív hulladék a Püspökszilágy
és Kisnémedi határán fekvő Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tárolóba (RHFT) érkezik. A környezete
legmagasabb pontján, lösz-agyag

formációba épült tárolót éppen a
geológiai körülmények teszik alkalmassá a sugárzó anyagok befogadására. A közel 40 éves telephely
esetében kiemelkedően fontosak
a rekonstrukciós és modernizációs
munkálatok, hogy a biztonságot
a szakemberek szavatolni tudják.
A remek vízzáró képességű földtani
szerkezet és a többszörös mérnöki
gátak – mint a felszín közeli vasbeton medencében sorakozó speciális acélhordók vagy a csőkutakban
elhelyezett, acéltokba hegesztett
sugárforrások – biztosítják a biztonságos, végleges tárolást.

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

A szintén kis és közepes aktivitású, de már a Paksi Atomerőműben keletkező radioaktív hulladék
Bátaapátiba, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba (NRHT) kerül. A biztonságot ebben az esetben is a többszörös gátrendszer
erősíti, amelynek legfontosabb
bástyája az a 340 millió éves gránitképződmény, amely a 250 méter mélyen, a föld alatt kialakított
tárolókamráknak ad helyet. Ide kerülnek azok a vasbeton konténerek,
amelyek a 200 literes, speciális falú
szénacél hordókat tartalmazzák,
egyenként kilencet. A szilárd és remek vízzáró tulajdonsággal rendelkező befogadókőzetben kialakított,
több mint 5 kilométer hosszú járat
falát lőttbeton-réteggel fedték be
a szakemberek, tovább növelve a
végleges tároló biztonságát.

Ezeket a végleges tárolókat úgy
tervezték, hogy a szükséges ideig
elszigeteljék a hulladékot a környezettől.
A vastag betonfalak sugárzásárnyékoló tulajdonságát az átmeneti
tárolás során is segítségül hívják a
társaság munkatársai. A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fogadja az atomerőmű
elhasznált
üzemanyag-kazettáit,
amelyek 3-5 év pihentetés után
kerülnek a KKÁT-be, legalább 50
évre. Bár már energiatermelésre
nem alkalmasak ezek a fűtőelemek, erősen sugároznak, ezért kell
elhelyezni őket egyenként a hermetikusan zárt tárolócsövekben,
melyeket másfél méter vastag falú
vasbeton kamrák zárnak el a külvilágtól. A kazettákat nitrogéngáz
veszi körül az acélcsövekben, me-
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lyek között a hűtő levegő szabadon
áramlik. A kamrákban termelődő
hő a természetes huzathatás révén
a kürtőkön keresztül távozik, a hűtés ezáltal folyamatosan biztosítva
van. Az épület tervezésekor a szakemberek felkészültek a szeizmikus
hatásokra is.
Bár a nagy aktivitású hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek
egyelőre végleges tárolója sehol a
világon nem épült, mindenütt nagy
erőkkel dolgoznak a megoldáson.
A nemzetközi közmegegyezés
szerint itt is a többszörös mérnöki
gátrendszer jelenthet hosszú távú
biztonságot, mélyen a föld alá épített létesítményekben. A feladat
nagy, hiszen a biztonságot ebben
az esetben több mint százezer évre
kell garantálni. Ezért is elsődleges
egy olyan befogadó kőzet kiválasztása, amely minden szempontból
alkalmas erre. Hazánkban a Nyugat-Mecsekben folynak hosszú
ideje ilyen irányú kutatások, és a
kiváló vízzáró tulajdonságú bodai
agyagkő a legutóbbi vizsgálatok
alapján kellően stabilnak is mutatkozott. Még hosszú évek újabb kutatásai, vizsgálatai révén kell megerősíteni ezt a megfelelőséget.
Hogy milyen mérnöki gátrendszernek kell majd kiépülnie, erre a természet nyújtotta analógiák alapján
megalapozott tervei vannak már a
magyar szakembereknek is.
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Atomenergetik ai múzeum

Műtárgyfaggató (2.)
Beregnyei Miklós | Fotó: Bodajki Ákos
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A sugárkapu
Az atomerőműben alapvetően fontos feladat a radioaktív izotópokkal esetlegesen szennyezett személyek
ruházatának, testfelületének ellenőrzése, a szennyezettség széthordásának megakadályozása céljából.
Erre szolgálnak az úgynevezett ellenőrzött zónában
(primer körben), illetve az ellenőrzött és a szabad
zóna határán telepített sugárkapuk.

A múzeum műtárgyai közül nagy közkedveltségnek
örvend a béta-sugárszennyezettség-mérő, a sugárkapu. A csoportok tagjai szeretik kipróbálni, beállnak
a detektorok közé, mintha valójában mérne a kapu,
amely mérés helyett csak beszél és villog, de ezt élvezik a látogatók.
Egyébként a Szovjetunióban gyártották, és 1983-ban
került az erőmű raktárába, ahonnan 2011-ben, originál csomagolásban hoztuk át a múzeumba.

Sugárkapu a XXI. században
Az atomerőmű gyakorlóközpontjában azóta már harmadik generációs sugárkapukon tanulnak a munkatársak, amelyek a jövő év során állnak majd üzembe.
Az új évezred egy- és kétlépcsős sugárkapui részletesen, magyarul instruálják a kapuba lépőket, és a korábbinál sokkal pontosabban mérnek – köszönhetően
annak, hogy a gép az emberhez igazodik: testszerte
alig néhány milliméteres távolságból mér, és mozgó
fejdetektorral igazodik a bent álló magasságához.

El-kép-esztő

Szösszenetek és sztorik

az erőmű egykori mindennapjaiból
A biztonság kiemelten fontos alapeleme a nukleáris létesítmények
üzemeltetésének.
Alapvetően
függ a szervezetben lévő vezetők
és munkavállalók elkötelezettségétől és hozzáállásától.
Elengedhetetlen, hogy megfelelő
oktatásban, szakmai képzésben is
részesüljenek kollégáink, amelynek számos formája lehetséges.
Ha tudásfejlesztésről van szó, szinte semmi sem lehetetlen, mindent
megteszünk az ügy érdekében.
Elkötelezettség és hozzáállás kipipálva!
„Két brigádtársunk vett részt Budapesten egy atomabszorpciós
továbbképző tanfolyamon, ahol
természetesen kitűnően megállták a helyüket. A tanfolyamokon
tanultakat a laborokban végzendő
műszeres vizsgálataik során tudják
majd hasznosítani.”
Elképesztő!
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ATOMTÖRTÉNELEM

Oroszország nukleáris energetikája

Válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 14. rész
Kimpián Aladár ny. főmérnök | Fotó: internet

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 Lenin atomjégtörő építési és
kedvező üzemeltetési tapasztalatai alapján határozatot hoztak
egy több hajóból álló atomjégtörő-osztály megépítésére, amelynek tagjai képesek biztosítani az
Északi-tengeri Hajózási Útvonal
folyamatos, egész éves használatát.

Az osztály első tagját „Arktyika”
névre keresztelték. 1971. június
3-án adták ki a megbízást a leningrádi Baltyijszkij Hajóépítő Üzem
(Балтийский Судостроительный
Завод) részére, 1972. december
26-án bocsátották vízre a hajótestet, és 1974. december 17-én
fejezték be sikeresen a próbautat.

Az Arktyika atomjégtörő fő műszaki jellemzői [1]:

A szükséges formaságok után
1975. április 25-én sorolták be az
Északi-tengeri Flotta állományába,
és vonták fel rá az állami zászlót
[1], azaz ekkor helyezték üzembe
a második generációs atomjégtörő-család első, típusteremtő tagját. A teljes átfutási idő tehát nem
egészen 4 év volt.

vízkiszorítás
23 460 t
hosszúság/szélesség/merülés 147,9 / 29,9 / 11 m
meghajtó teljesítmény
49 MW
sebesség vízben
28,5 csomó (38,5 km/h)
jégtörőképesség
2,8 m
legénység
150 fő

ATOMTÖRTÉNELEM
A jégtörő 2 db OK-900A típusú, 171
MWt hőteljesítményű, 240 t/h gőztermelésű nyomottvizes reaktorának
főkonstruktőre és részben gyártójaösszeszerelője a nyizsnyij-novgorodi
„Afrikantov” Kísérleti és Tervezőiroda (Опытно-конструкторское
Бюро
Машиностроения
им.
Африкантова) volt, a reaktortartály és a gőzfejlesztők a Moszkvától 40 km-re délre eső Podolszkban
működő ZiO Podolszk (Завод
им. Орджоникидзе Подолск)
atomerőművi gépgyárban készültek.
A reaktor fő konstrukciós sajátossága: a 4 db gőzfejlesztő és a 4 db fő
keringetőszivattyú közvetlenül a reaktortartályra csatlakozik, közbenső csővezetékek nélkül; ezt nevezik
kompakt elrendezésnek, melynél kisebb a valószínűsége a primer köri
hűtőközeg elvesztésével (a LOCAval) járó súlyos csőtöréses üzemzavarnak. [2]
A kompakt reaktor fő részei: 1 – reaktortartály, 2 – aktív zóna, 3 – gőzfejlesztő, 4 – SZUZ-hajtások, 5 – fő
keringetőszivattyú (GCN) [2]
Arktyika osztályú második generációs atomjégtörőből 1975 és 1990
között 4 db [Arktyika (1975), Szibir
(1977), Rosszija (1985), Szovjetszkij
Szojuz (1987)], 1991 és 2016 között
2 db [Jamal (1993), 50 let Pobjedi
(2007)] épült, mindegyik a leningrádi/szentpétervári Baltyijszkij Zavod
hajógyárban.
Különleges esemény volt, amikor
az Arktyika 1977. augusztus 17-én
a világon elsőnek érte el – úszva
és a 2-3 m vastag jeget törve – az
Északi-sarkot, ahol a tenger 4261 m
mély. [1]
Minthogy télen a nagy szibériai folyók – Ob, Jenyiszej, Léna, Kolima
– torkolati vizei is befagynak, kis –

8 m-nél nem nagyobb – merülésű
jégtörők teszik szabaddá a vízi utat.
Közülük kettő, a Tajmir (1989) és a
Vajgacs (1990) atomjégtörők. Mindkettő hajótestét Finnországban, a
helsinki Wärtsilä hajógyárában építették szovjet acélból, a hazai gyártmányú nukleáris és nem nukleáris
berendezéseket pedig a Baltyijszkij
Zavodban szerelték be. [3]
Ellentétben az Arktyika osztály hajóival, a Tajmir és a Vajgacs jégtörőkbe egy db KLT-40M típusú, az
OK-900A-éhoz hasonló felépítésű
Az OK-900A típusú reaktor ismert fő jellemzői [2]:
a hajóba beépített két reaktor együttes
tömege
2603 t
a két reaktor együttes befoglaló mérete (hossz×szélesség×magasság)

7,6 × 13,3 × 20 m
a teljesítményváltoztatási ciklusok
megengedett száma 
64 940
a megszakítás nélküli üzem időtartama

8000 óra
a főberendezések megengedett üzemóraszáma
175 000 óra
a főberendezések élettartama 34 év
átrakási ciklusidő
2,1 év
a fő keringetőszivattyúk teljesítménye

4 × 152 kW
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kopakt, 171 MWt termikus teljesítményű reaktort építettek be, amely
a 3 db hajócsavar részére 32,5 MWv
villamos teljesítményt szolgáltat. Ez
1,8 m vastag jég leküzdéséhez elegendő. [3]
Forrás:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Арктика_(атомный_ледокол)
[2] www.ibrae.ac.ru/
docs/3(15)/086_091_
ARKTIKA_3(15)_09_2014pdf
[3] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Вайгач_(атомный_ледокол)

20

Gyermekeink védelme

Biztonságban felnőni
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos

Minden szülő egyik legnehezebb pillanata, amikor gyermekét ki kell engednie a családi fészekből a
nagyvilágba, legyen az akár csak az iskoláig vezető út. A féltés, aggódás a gyerek biztonsága miatt talán
sose csökken, és a szülő legfeljebb abban reménykedhet, hogy felkészítette az önállóságra, és legalább
nagyjából megtanította neki, hogyan tegyen különbséget helyes és helytelen között. Ebben aztán az
iskolákkal karöltve a rendőrség is segít: bűnmegelőzési programjuk révén évtizedek óta ismerkednek
a környékbeli gyerekek azzal, hogy hogyan kerüljék el a drogokat és az áldozattá vagy tettessé válást.

„…Még most is van D.A.D.A program, de most már nem havonta járok, hanem félévente egyszer 3-4.,
illetve 7-8. osztályokba, és a területünkön lévő tizennégy település
általános iskolája is most hozzám
tartozik – kezdi a beszélgetést
Heisler Judit címzetes rendőr őrnagy, paksi bűnmegelőzési előadó, aki arra a kérdésemre válaszolt, hogy a közel két évtizeddel

ezelőtt indult, amerikai mintára
szervezett, iskoláskorúaknak szóló
bűnmegelőzési program folytonos-e.
A bűnmegelőzési előadó a környék szinte összes általános és
középiskolájában megfordult már,
ahol számos drog- és bűnmegelőzéssel, az internet veszélyeivel
kapcsolatos előadást tartott, sokszor igény szerint. Egy tanévben
a két alkalom nem sok, de így a
környék több diákjához célba ér
a program, amelynek fontos feladata, hogy az így megszerzett
hasznos ismeretek birtokában következetes viselkedéssel tudják
magukat megvédeni a gyermekek
és fiatalok, hogy aztán maguk se
váljanak sértetté.
A D.A.D.A. programnak tematikája volt, jól kidolgozott módszertani útmutatóval, óravázlatokkal.
A most tartott bűnmegelőzési
órák is hasonlóan zajlanak. És hogy
hogyan lehet ezeknek a foglalkozásoknak az eredményességét
vizsgálni? „Sajnos nem lehet. Ez az
a terület, amire nincsenek statisz-

tikai adatok, nem lehet mérni, de
mivel az elmúlt években Pakson is
csökkent a bűncselekmények száma, ez arra enged következtetni,
hogy felnőtt egy olyan generáció,
aki már részese volt ennek a kezdeményezésnek, amelyben általános
és aztán középiskolások is részt
vettek. Ha megnézzük az egész
éves statisztikáinkat, láthatjuk,
hogy gyermekkorú elkövetőink és
sértetteink nem igazán voltak. Volt
olyan év is, hogy egyáltalán nem
voltak gyermekkorú sértettek és
elkövetők, vagy csak egy-kettő.
Mind a sértetti, mind az elkövetői
oldalon a lopás a leggyakoribb
bűncselekmény, de ez is csökkenő
számadatot mutat az elmúlt évekhez képest. Természetesen azt
nem lehet egyértelműen kimondani, hogy ez csak a bűnmegelőzési programnak a hozadéka, de
kétségkívül hozzájárul az adatok
ilyen arányú alakulásához. Fontos
tudni, hogy akár már tizenkét évesen is komoly büntetést kaphatnak
a fiatal elkövetők, adott esetben
a javítóintézet is szóba kerülhet,

Gyermekeink védelme
amennyiben a bíróság úgy dönt.
A kiskorúak által, illetve sérelmére
elkövetett bűncselekmények miatt
jelzést küldünk a gyermekvédelmi
jelzőrendszer egyes tagjainak, és
ha ők úgy ítélik meg, hogy a gyerek a családban nincs jó helyen,
akkor nevelőintézeti elhelyezését
kezdeményezik.”
Heisler Judit elmondta, hogy a
megelőzésben a szabálykövetés
nagyon fontos, hogy ne azt erősítsük a gyermekben, hogy azért kell
magát bekötni az autóban, mert ha
rendőrrel találkozik, az majd megbünteti, hanem ezen túlmutatva,
azért kell bekötnie magát, hogy
egy esetleges fékezésnél, ütközésnél ne sérüljön meg. Mint mondta, nem rémisztgetni kell a rendőrrel, hanem szabályokra tanítani
a gyermekeinket, akik a paksi és

környékbeli tapasztalatok alapján
igen fogékonyak erre – legalábbis
a statisztikák erre engednek következtetni.
„Ha a gyermek megtanulja a szabályokat, meg is fogja tudni védeni magát. Szoktunk beszélgetni a
gyerekekkel a jogaikról. Jogod van
nemet mondani. Nemet mondani,
ha valaki azt mondja neked, hogy
add ide a pénztárcádat vagy a telefonodat. Fontos, hogy figyeljünk
egymásra. Ha látják, hogy valaki
fekszik az úton, például egy ,,túl jól
sikerül” buli után, akkor nem megyünk el mellette, hanem segítséget hívunk. Az sem gond, ha nem
a rendőrséget, hanem rögtön egy
felnőttet, szülőt.
Judit, hogy a gyermekek számára
még közelebbivé, még érzékletesebbé tegye a foglalkozásokat,
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csatlakozott a Hősök Tere Kezdeményezéshez, amelynek nyáron a
nagykövete lett. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet az általános közöny ellen – nemcsak a gyermekekét, hanem a felnőttekét is –, hogy
világossá tegyék, hogy mi az, amit
tehetünk egymásért, hiszen sosem
tudhatjuk, hogy mi magunk mikor
szorulunk segítségre.
„Fontos, hogy meglegyen a szülő
és gyermek közt a bizalom, hogy
merjenek a gyermekek a szüleiktől
kérdezni, de szülőként azt is nagyon fontos tudni, hogy ez a felelősség nem a zsebpénz növelésében merül ki.”
Heisler Judit e-mailben, telefonon
is elérhető, de iskolai szülőértekezleteken is jelen szokott lenni, ahol
szívesen válaszol szülők és gyermekek kérdéseire.
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Gyerek a neten

Laszlóczki Ivetta | Fotó: internet

Az informatikai eszközök rohamos fejlődése az utóbbi évtizedben paradox helyzetet idézett elő, hiszen
ezeknek az eszközöknek a működtetését, a hozzájuk tartozó szoftverek használatát a mai fiatalok már
hamarabb sajátítják el, mint az őket nevelő korosztály. A való világot – és különösen annak veszélyeit – a
gyerekek apránként, a szülőket utánozva, tőlük tanulva ismerik meg. De mi a helyzet a virtuális világgal
– ami sokszor a szülőnek is újdonság? Az internetezési szokások ugyan különböző életkori szakaszokban jócskán eltérnek egymástól, de az alapvető szabályokat már a kezdetektől fontos tudatosítani a
gyerekekben.
Napjainkban gyakran előfordul,
hogy bölcsődés korú gyermek ül
a számítógép előtt, és a YouTube–
on mesét néz (jó esetben a szülő
vagy nagyobb testvér figyelmével), vagy akár a szülő adja a kezébe a tabletet, hogy egy kis időt
nyerjen magának. Aztán általános
iskola alsó tagozatában már a gyerekek önálló felhasználóvá válnak,
amivel egyre nagyobb veszélynek

vannak kitéve. Ha pedig megkapják első okostelefonjukat, szinte
azt érezheti a szülő, hogy teljesen
elveszítette a kontrollt gyermeke
internethasználata fölött.
Hosszasan lehetne a veszélyforrásokat sorolni, de a megelőzés ettől
sokkal fontosabb, aminek alapja az
őszinteségen alapuló jó kapcsolat kiépítése gyermekünkkel. Ne
feledjük, hogy az internet kitűnő

terep a tanulásra és szabadidős
tevékenységre. Gyermekünket az
internet tudatos használatára kell
megtanítani.
Tippek, amiket szülőként tehetünk, hogy gyermekünket biztonságban tudjuk internethasználat
során:
Fontos, hogy megállapodjunk az
internetezés szabályaiban, magyarázzuk el a veszélyeket!
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Otthoni számítógépünkön hozzunk létre különböző fiókokat (akár
jelszó megadása nélkül is, ha biztosak vagyunk abban, hogy a géphez
más nem fér hozzá). Célszerű egy
adminisztrátori joggal rendelkező
fiókot létrehozni, és a gyerekeknek is egy saját fiókot, így mindenki személyre szabott biztonsági
beállítások mellett férhet hozzá
a nethez. Ha Windows operációs
rendszert használunk, ehhez sok
segítséget tud nyújtani a Microsoft
saját, interneten is megtalálható
segítő oldala.
Remek funkciók lapulnak még a
legelterjedtebb operációs rendszerben, ezek egyike a családbiztonság funkció, amellyel biztosíthatjuk gyermekünk fiókjának
felügyeletét – monitorozza a
tevékenységeket,
beállíthatunk
internetelérési időszakokat, és
tilthatunk vagy engedélyezhetünk
azokon tartalmakat.
Természetesen ezenkívül gyermekünk már rég nem számítógépen
internetezik, hanem mobiltelefont
vagy táblagépet használ. Ezeken
sajnos már nehéz megfelelő és ingyenes megoldásokat találnunk,

de mind az Android, mind pedig az
iOS operációs rendszerekhez elérhetőek ilyen alkalmazások, applikációk, némelyik sajnos elég borsos
havi vagy éves előfizetési díj ellenében. Ezek közé tartozik többek
között a Norton Family Parental
Control, az ESET Parental Control,
a Net Nanny és a Qustiodio
Parental Control nevű alkalmazások, amelyek sok esetben akár távolról, egy honlap meglátogatásán
keresztül is menedzselhetők, így
biztosítva, hogy ne a gyermekünk
telefonját kelljen „nyomkodni”
ahhoz, hogy felügyelni tudjuk őt.
Lehetőségünk van itt is korlátozni
tartalmakat, valamint ezek az alkalmazások adatokat is gyűjtenek
a telefonon zajló aktivitásokról.
Ezek használata az éves 20 $-tól
(nagyjából 5 500 Ft) a havi 40 $-ig
terjedhetnek (11 000 Ft), viszont
nyugodtak lehetünk cserébe afelől, hogy legalább biztosan észlelni
fogjuk, ha gyermekünknek valamiféle problémája adódik az internet
és mobiltelefonja használata során.
A közösségi média (Facebook,
Twitter, Instagram stb.) használata
során a legfontosabb, hogy gyer-
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mekünk megértse, hogy ezek veszélyeket is hordozhatnak magukban, hogy sajnos megpróbálhatják
őket becsapni és kihasználni. Ez
vezethet akár anyagi jellegű veszteségekhez, de akár súlyos testi,
lelki traumához is, ezért fontos
megértenie, hogy óvatosan kell
eljárnia akkor, amikor tartalmakat
osztanak meg, fényképeket készítenek és küldenek másoknak, akárkiről is legyen szó – barátról, szerelemről, családról.
Léteznek olyan szoftverek, amelyeken keresztül a már említett mobiltelefonos megoldáshoz hasonlóan
felügyelni tudjuk a fióktevékenységet, ilyen pl.: a BitDefender
Parental Control nevű szoftver, de
fontos, hogy ennek megvásárlásán felül szükségünk van gyermekünk belépési azonosítójára ahhoz,
hogy összeköthessük azokat. Ezek
inkább csak félmegoldást nyújtanak, és egy tizenéves esetében
már nehezen alkalmazhatóak, ezért
inkább törekedjünk arra, hogy
megismerje, hogy hogyan kell beállítania fiókját és tevékenységeit
annak érdekében, hogy nagyobb
biztonságban tudhassa magát.
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portré

Biztos erő – Tumpek Róbert erőemelő
Susán Janka | Fotó: saját archívum
A sportág története 1970-től
indult, ekkor ismerték el hivatalosan, 1972-ben alakult meg
a nemzetközi szervezete, és a
következő évben volt az első világversenye. Pakson még ehhez
képest is fiatal sportág, csak a
közelmúltban lettek aktív sportoló tagjai. Közülük Tumpek Róbert kiemelkedik eredményeivel, aki fiatal kora ellenére is már
az alapító tagokhoz tartozik.

–– Hogyan választja valaki az erőemelést sportjául?
–– Nem ezzel kezdtem, és az erőemelők között nagyon sokan vannak így. A dzsúdó az iskolában
adott volt, de kipróbáltam a bokszolást is. Jó pár éve – 2009 nyara
előtt lehetett –, amikor közeledett

a nyár, lementem egy edzőterembe, elkezdtem erősíteni. Nyárra sikerült is formába jönni, olyannyira,
hogy beépült a mindennapjaimba a kondizás. Néhány év múlva
kérdezte meg egy ismerős, van-e
kedvem kipróbálni az erőemelést?
2014-ben indultam az első felhúzó
versenyemen, majd szeptemberben a magyar bajnokságon harmadik lettem.
–– Mi történik ezen a képen, ahol
ez a rengeteg ember áll körülötted? Úgy tűnik nem veszélytelen
egy ilyen emelés, egészen átjön a
felfokozott várakozás hangulata.
–– Ez a kép az idei világbajnokságon készült Szerbiában, ahol ezüstérmet szereztem a juniorok 90 kgos kategóriájában. Minél többen
állnak körülöttem, annál nagyobb

tétje van az emelésnek. Itt guggolásban 277,5 kilóval új Európa-csúcsot állítottam be. A segítőknek
akkor jutna szerep, ha valami hiba
csúszna a gyakorlat végrehajtásába. A verseny elején, a kisebb
súlyok emelésénél szinte egyedül
végzem a gyakorlatot.
–– Hogyan zajlik egy verseny, mit
szeretsz benne? Mesélj egy kicsit a
szerbiai világbajnokságról!
–– A világbajnokságon az vehet
részt, aki a magyar bajnokság eredményével kvalifikálja magát. Ezt alaposan teljesítettem, mert minden
számot megnyertem junior 90 kgos kategóriában. Úgy kell elképzelni, hogy a versenyen 5-600‑an
vesznek részt, és kb. egyhetes.
Mérlegeléssel kezdődik mindig, de
utána már rögtön lehet enni, amit

portré
mindenki ki is használ. Következő
napon voltak a versenyszámaim,
reggel tíztől délután négyig. Minden számban három lehetőség
van a gyakorlat végrehajtására, és
plusz egy, ha rekordkísérlet következhet. Én most az Európa-rekordot harmadik emelésre hoztam,
és utána már nem próbálkoztam,
mert regenerálódni is kell, és voltak még vissza gyakorlataim. Ezen
a versenyen kb. száz magyar induló volt. Lehet, hogy hihetetlenül
hangzik, de nem versenytársaknak
tekintjük egymást, tudunk örülni a
másik eredményeinek, a hangulat
szinte családias. A verseny összekovácsolja a csapatot, és jó kapcsolatokat lehet építeni. Nem csak
a fiatalok sportja. Ötven-hatvan
év körüli versenyzők is vannak, de
találkoztam már 86 éves versenyzővel is. Azt külön jó látni, hogy az
idősebbek szellemileg is teljesen
Az erőemelés szabályai:

Az erőemelés három fogásnemből áll. Guggolásnál a versenyző
a rudat a vállán tartva leguggol,
majd fel kell állnia vele. A gyakorlat akkor érvényes, ha a versenyző combjának felső felülete
a csípőnél lejjebb kerül, mint a
térd felső csúcsa, majd álló helyzetbe áll vissza. Fekvenyomásnál
a versenyző hanyatt fekszik a
padon úgy, hogy a feje, a válla,
a feneke érinti a pad felületét, a
talpak stabilan a talajon vannak.
A mellkasára engedi a rudat, és
ott tartja mozdulatlanul a vezetőbíró vezényszaváig, amely után
megkezdheti a súly kinyomását.
Felhúzásnál a versenyzőnek a lábai előtt vízszintesen fekvő rudat
kell felemelnie úgy, hogy a gyakorlat végén a térdeknek ki kell
egyenesedni, és a vállait ki kell
húznia, majd a súlyt kontrolláltan
vissza kell helyeznie a földre.

fittek, jókat lehet velük beszélgetni.
A sportágnak megvannak a veszélyei, de az idősebb résztvevők azt
bizonyítják, hogy lehet hosszú ideig gyakorolni, és akár idősebben is
el lehet kezdeni.
–– Mennyi elfoglaltságot jelentenek az edzések hetente?
–– Háromszor edzek, alkalmanként
2-3 órát, ami versenyre készülésnél
több is lehet. Az edzések monotonságát azzal dobjuk fel időnként,
hogy kimegyünk a konditeremből,
és pl. traktorkereket emelgetünk.
Fogyasztásnál biciklizni szoktam,
mert a futás nem nekem való.
–– Beszélhetünk Pakson csapatról?
Hány sporttársad van?
–– Hivatalosan még nem, de terveink között szerepel, hogy egyesületet alapítunk. Kb. 10-en vannak, akik rendszeresen edzenek.
Szóban már megalapítottuk a Paks
Powerlifting Clubot, és a versenyeken ezt a nevet használjuk is. Örülnénk, ha lennének támogatóink,
mert nem olcsó sport. Az eszközök,
a táplálékkiegészítők, az utazás
mind rengeteg költséget jelentenek, amit eddig önerőből álltunk.
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–– A fiatalok számára mennyire
fontos a sportos, fitt megjelenés?
A múltkor hallottam egy szomorú
statisztikát, Magyarországon van a
legtöbb túlsúlyos ember Európában.
–– Úgy érzem, egyre inkább.
Manapság sokkal többen járnak
kondizni, mint amikor elkezdtem.
Mondhatom azt is, hogy divat
lett. Azonban emiatt van egy réteg, amely nem komolyan végzi
az edzéseket, csupán programot
jelent számára elmenni az edzőterembe. Azt gondolják, hogy komolyan csinálják, pedig nem. Erőfeszítés nélkül nem lesz eredmény.
–– Követem Hosszú Katinka oldalát, ahol jó mondásokat is megoszt
időnként. Nagyon tetszett egy,
amely kb. így hangzott: Csak addig
irigyek az eredményeidre, ameddig
nem tudják, mennyi munka van mögötte.
–– Ez pontosan így van. Amivel
még kiegészíteném, hogy minden
fejben dől el. Ez az alap, ettől lesz
meg a kitartásunk végigjárni a célhoz vezető utat. Ha valaki kedvet
kapott, szívesen segítek neki.
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termés z e t

A sakál visszatér
Lehmann Katalin | Forrás: Országos Magyar Vadászkamara, Vadászévkönyv 2014; Index.hu
Fotó: Dr. Kalotás Zsolt

,,…S amint visszafelé méne, mendegéle,
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle:
Réti farkas fészke volt épen alatta,
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta.
Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott,
Símogatta a két árva kis jószágot…”

A cím kissé horrorisztikus, és a
versrészlet sem ad okot a bizakodásra, de a valóság mégis távol áll
a kezdeti felütéstől. Bizonyára már
sokan hallottunk az aranysakálról,
más néven a nádi farkasról, esetleg a toportyánról (toportyánféreg), amely elnevezések mindegyike – a tudomány jelen állása
szerint – egyetlen állatot nevesít.
Az első magyarul megjelent vadászkönyv, Pák Dienes (1829) Vadászattudománya nem említi a

természet
sakált, ami a vadászokat és a kutatókat arra engedi következtetni,
hogy ebben az időszakban a sakál nem volt számottevően jelen a
Kárpát-medencében.
Arany János (1800-as évek) Toldija (a 14. században élő hős) mégis
nagy csatát vív a nádi ragadozóval. Itt találkozik valóság és fikció,
a romantikus magyar irodalom és
a puszta valóság. A fennmaradt
írásos bizonyítékok alapján hősünk valószínűleg már/még nem
találkozhatott a nádi farkassal, így
élet-halál harcát sem vele vívhatta
volna a valóságban, hiszen sem a
szerző idejében, sem képzeletbeli hősünk korában már/még nem
volt nyoma a kistestű ragadozónak, sokkal inkább elképzelhető,
hogy Arany-hősünk a farkassal
vívta mesebeli csatáját – és talán
Arany maga is a farkasra gondolt.
Ez azért mégiscsak nagyobb teljesítmény egy kistestű sakálhoz
képest.
A szakirodalom először 1892-ben
tesz említést a nádi farkasok létezéséről. Tudományos leírások
alapján úgy ismert, hogy az aranysakál-populáció az 1800-as évek
végén a nádasok és vizes élőhelyek eltűnésével együtt, valamint
a ragadozó fajok jelentős irtásával Magyarországon kezdetben
jelentősen csökkent, majd a 20.
század második felére teljesen kiszorult hazánkból.
A nyolcvanas években a Balkánról
visszatérő, leginkább rókára, esetleg farkasra hasonlító aranysakált
hazánkban ,,rágcsálóspecialistaként” írják le, mivel fő táplálékai a
kisemlősök, mezei egerek és pockok, de ha falkában vannak, rátámadnak nagyobb testű állatokra,
akár az őzekre is, és a gazdák nem
kis bosszúságára megtizedelhetik
a nyájakat is – az emberre azon-

ban nem jelentenek különösebb
veszélyt. Trópusi területeken
antilopokat, gazellákat zsákmá
nyolnak.
Hazánkban leginkább Somogy
megyében, Baranya megyében,
Bács-Kiskun megyében és a főváros körüli erdőkben, de az ország
bármely vizes-nádasos, nehezen
áttörhető bozótosok, bokorerdők
területein is felüthetik a fejüket,
így Tolna megyében is találkoztak
már a nádasok ragadozójával.
,,A vadgazdálkodási egységek
körében végzett kérdőíves felmérések esetében 1997–2006 között
4-ről 67-re emelkedett azoknak a
vadgazdálkodási
egységeknek
a száma, amelyek a területükön
már megfigyelték az aranysakált”
– olvasható az Országos Magyar
Vadászkamara 2014-es Vadászévkönyvében, amely olyan számadatokat is közöl, amelyben jól
látható a magyar terítékadatok folyamatos növekedése. Amíg 1997ben 12, addig 2012-ben már 1660
egyed került terítékre.
A szakemberek többsége az
aranysakálok feltűnését jó jelként
veszi, hiszen megtelepedésük,
ha úgy tetszik ,,újratelepülésük”
fontos az ökoszisztéma sokféleségének gazdagodásában, valamint jelenlétük hozzájárul az
erdő önszabályozó folyamatainak
javulásához is, bár túlzott elszaporodásuk némi aggodalomra
adhat okot az állattartók körében.
„A vadgazdálkodók nem örülnek
túlzottan az aranysakál jelenlétének, mivel jelentős károkat okoznak mind az apróvad, mind az őz
állományban. Elejtése óvatossága
miatt a vadászok körében jelenleg
kuriózumnak számít. Koponyájukat és szőrméjüket trófeaként
kezelik” – tájékoztatták lapunkat
tolna megyei vadászok.
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Az aranysakál
megjelenése:
–– Színe:
télen és nyáron különbözik
egymástól, világosbarnás, hasi
oldala szürkésfehér.
–– Testhossza:
65–105 cm.
–– Marmagassága:
45–50 cm.
–– Farka:
közepesen lompos, 25–30 cm,
a farok hegye feketés-barnás
színű.
–– Testtömege:
7–15 kg.
–– Termete:
erősebb, mint a vörös róka,
leginkább kutyára hasonlít.
–– Gyorsasága:
40 km/h.
–– Különleges ismertetőjegye:
négy mancsán összenőtt a két
középső ujjának ujjpárnája;
általában magányos vadász.
–– Hangja:
elnyújtott üvöltés, egy
üvöltésen belül többféle
motívumot is használ, ,,Ordít,
mint a fába szorult féreg.”
–– Élőhelye:
előnyben részesítik a nem
használt, régi borzkotorékokat,
általában kerüli az ember
közelségét, ha megzavarják,
utódaival a lehető legrövidebb
idő alatt elköltözik.
–– Elterjedése hazánkban:
a szociális szerkezetük miatt
foltszerű, az általuk lakott
foltokban viszont jelentős
sűrűséget érhet el.
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Osztálytabló

Biztonsági Igazgatóság
Laszlócki Ivetta | Fotó: Bodajki Ákos

Dr. Nagy József Attila
humánbiztonsági főszakértő

Szekszárdon született, és kisebbnagyon megszakításokkal jelenleg
is ott él. A gyönki német tantervű középiskolában érettségizett
1977-ben, ezt követően Moszkvában folytatta tanulmányait jogi
egyetemen. Az ELTE-n honosíttatta jogi diplomáját 1988-ban,
1992-ben jogi szakvizsgát, majd
2005-ben konzuli szakvizsgát tett.
Alapvetően az élete jelentős részében hivatásos szolgálati jog-

viszonyban állt a Belügyminisztérium kötelékében. Dolgozott
bűnügyi területen, hosszabb ideig nemzetbiztonsági feladatokat
látott el, majd hat évig a Külügyminisztérium alkalmazásában volt
külszolgálaton diplomata. Humánbiztonsági szakértőként állt
az MVM OVIT Zrt. alkalmazásában
2013 októberétől. Megpályázta az
atomerőmű biztonsági igazgatóságán megüresedett humánbiz-

tonsági főszakértői beosztást 2015
januárjában, amelyet elnyert, és
március óta a Biztonsági Igazgatóság csapatát erősíti. A vonatkozó
eljárásrendek alapján az atomerőműben jelentkező humánbiztonsági feladatok teljesítése a fő
tevékenysége. A humánbiztonsági körbe tartozó feladatok végrehajtásának az a célja, hogy megfelelően kezelje az atomerőmű
tevékenységéből fakadó humán
működési kockázatokat, feltárja és
minimalizálja a humánbiztonsági
tényezőket, valamint támogassa
a társaság külső befolyástól mentes jogszerű működését. Az Alkotmányvédelmi Hivatal igazgatójaként 2013-ban Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést kapott
a huzamos időn át végzett példamutató szolgálati és vezetői tevékenysége elismeréseként.
Attilának egy 25 éves felnőtt fia
van, aki Pécsen él, a Deutsche
Telekom leányvállalatánál (IT
Services Hungary Kft.) gazdasági
és pénzügyi kérvények minőségellenőrzésével foglalkozik. Párja
szintén jogász, bíróként dolgozik Szekszárdon. Szereti aktívan
eltölteni szabadidejét, szívesen
kertészkedik a szőlőjében, sétál
nagyokat párjával, vagy összejön
a régi barátaival egy focira. Mindezek mellett persze szakít időt
olyan kevésbé aktív elfoglaltságra
is, mint az olvasás.
Nagyon fontosnak tartja a becsületességet és a tisztességet mind
a munka, mind az embertársai irányában, amelyet egész életében
szem előtt tartott.

Osztálytabló

Zsoldos Tamás

információbiztonsági felügyelő

Székesfehérváron született 1985ben, ahol nagyon rövid ideig
éltek, majd Paksra költöztek.
A középiskolát is itt végezte, az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégiumban programozó szakon, majd ötödéven számítástechnikai programozó szakképesítést
szerzett. Főiskolai tanulmányát a
Dunaújvárosi Főiskolán mérnök
informatikus BSc – szoftverfejlesztő szakirányon folytatta. Az atomerőműbe 2009. augusztus 1-jén
került az informatikai csoporthoz,
ahol az eltöltött öt év alatt a szervezet működésének szinte min-

den részébe belekóstolt először
üzemeltetési, majd informatikai
szakértőként. 2012-től az IBIR-ben
ügyviteli terület felelőseként is
betöltött egy szerepkört. A Biztonsági Igazgatóságra 2014-ben
került információbiztonsági felügyelőként. Egy kormányrendelet
értelmében a programozható
rendszerek védelmének független felügyelete az alapfeladata,
amely a kialakítás időszakában
magába foglalja a védelem megfelelő kidolgozására létrehozott
projekt vezetését is. A feladat lényege a védelem független teljesítményértékelése és ellenőrzése,
valamint a későbbiekben a nukleáris védettség ezen szegmense
engedélyezési feladatainak ellátása és koordinálása. Tamás célja,
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hogy tovább mélyítse szakmai ismereteit, és erősen foglalkoztatja
a továbbtanulás gondolata is. Nagyon érdekli ennek a szakterületnek a kutatása, fejlesztése.
Családja Pakson él, édesapja
és testvére szintén az atomerőműben dolgozik, anyukája sajnos már nem lehet velük. Tamás
szenvedélye a történelem és a
hadtörténelem, amelyekkel kapcsolatban nagyon sokat olvas, de
szeret sütni-főzni, sétálni, valamint szájharmonikázni tanul nagy
bluesrajongóként. Legfontosabbnak az életben az olyan egészséges egyensúly megtalálását és
fenntartását tartja a munka és
magánélet között, amely sikerélményt tud biztosítani számára
mindkét területen.
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NYUGDÍJASAINK

Kern Ferenc és felesége, Magdi

„Ha nagyon szép hal akad a horgomra, akkor megcsodálom és visszaengedem…”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
–– A mai világban nem megszokott látvány, hogy mosolygós,
életvidám emberekkel találkozom. Mi a titkotok, hogyan tudjátok a szürke hétköznapokat
mosolygós, szép napokká varázsolni?
–– Vidám emberek vagyunk, és
igyekszünk a mindennapjainkat
pozitív hozzáállással megélni.
Nyugdíjas éveinket aktívan éljük,
nem unatkozunk. Rendszeresen
minden kedden és pénteken járunk a piacra, ez olyan „paksi közösségi tér”. A hétvégeken rendszeresen összejön a családunk,
és közösen értékeljük az elmúlt
hét történéseit, illetve tervezzük
a következő heti tennivalókat.
–– Bemutatnátok a családotokat?

–– Mindketten paksi születésűek
vagyunk, 1969-ben házasodtunk
össze. Két fiunk van, Feri (45)
az erőműben, a KTO-nál, Laci
(41) Százhalombattán dolgozik,
mindketten Pakson laknak. Feri
kislánya, Zsófi (21), Budapesten
egyetemista, Bence (17) az ESZIben tanul. Laci kislánya, Dóri (18),
az ESZI végzős tanulója, Peti (14)
most nyolcadikos. Elszállt az idő,
felnőttek az unokák, de sokszor
hiányzik az a pici kéz, a vidám
gyerekzsivaj. A legfiatalabb unokánk, Peti még kisiskolásként
megkérdezte tőlünk, hogy befogadnánk-e kosztosnak, természetesen igen volt a válaszunk,
és örömünkre minden nap eljön
hozzánk.

–– Hány évig dolgoztatok az erőműben, és mikor mentetek nyugdíjba?
Feri: – Az ERBE-nél 1979-től dolgoztam, majd 1985-ben kerültem
a PAV-hoz, a Külső Technológiai
Osztályra, ahol 15 évet töltöttem,
és 2000-ben lettem nyugdíjas.
Eleinte visszajártam a régi kollégákhoz, de mostanra szinte mindenhol kicserélődtek az emberek,
a fiatalok vették át a stafétabotot.
Magdi: – Az ERBE-nél dolgoztam
három évet, majd 1985-től a Szociálpolitikai Osztályon helyezkedtem
el, és 20 év után, 2005-ben vonultam nyugdíjba. Nagyon szerettem
a munkámat és a kollégáimat.
Évente összetartásbulit szervezünk
a régi szocpolos kollégákkal Kissné

NYUGDÍJASAINK
Éváék présházában. Legutóbb az
egyik kedves kolléganőnk, Kernné
Jutka 80. születésnapjára szerveztünk meglepetésbulit, felejthetetlen ünnepünk volt!
–– Mivel töltitek a napjaitokat?
Feri: – Peti unokámmal együtt minden kosárlabda-mérkőzésen és
futballrangadón szurkolunk a hazai
csapatoknak. Nagy szenvedélyem
a horgászat. A Kondorra, a Dunára,
de van, amikor messzebb levő horgásztavakra is elmegyek. Ma már
sofőrrel is csónakázhatom, mert

azon volt egy gyönyörű ponty. Ki
tudja, hogy mióta húzta maga után
a 20 méter damilt a teljes szerelékkel együtt ez a szerencsétlen pára.
Megszabadítottam a „láncaitól”, és
visszaengedtem a tóba, hogy ennyi
szenvedés után, élvezze még a vízi
világot.
A régi barátaimmal ritka nap, hogy
nem találkozunk a kompkikötőnél.
Igazi felüdülés a padokon ülni, nézni a nagy vizet, és jókat beszélgetni,
röviden nevezhetem a társaságot a
„Dunát imádók körének”.

Bence unokám is vezet, boldogan
szeli a habokat, én meg tanítom a
„dunai hajózásra, a víz rejtelmeire”.
–– Mekkora volt a legnagyobb
fogásod, és milyen csalival horgászol?
–– A Kondor-tóban volt a legnagyobb fogásom, egy 56 kg-os
harcsa. A Dunán inkább sütni való
halakat szoktam fogni. Semmiféle titkos csalit nem használok, kukoricával horgászom. Ha nagyon
szép hal akad a horgomra, akkor
megcsodálom, és visszaengedem
a vízbe. A nyáron Laci öcsémmel
horgásztunk, kapásom volt, és kifogtam egy beszakadt horgot, és

Magdi: – Nagyon sokat olvasok,
rejtvényt fejtek, heti egy alkalommal tornászni járok, és minden
nap főzök. A nyári időszakban az
unokák változó létszámmal itt ebédelnek. A középiskolás osztálytársaimmal 5 évente találkozunk, de a
kollégisták között szoros barátság
alakult ki, és van, akivel évente kétszer találkozunk. Hiába szálltak el az
évek, amikor újra együtt vagyunk,
mindannyian megfiatalodunk, és
felidézzük a régi szép diákéveket.
Ebben az évben ünnepeltük az 50.
középiskolai találkozónkat, amit mi
szerveztünk meg. A házunk kertjében felállítottunk egy nagy sátrat,
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Feri felajánlotta, hogy halászlét főz,
ami egy 50 literes bográcsban forrt.
A társaságnak nagyon ízlett, és
megjegyezték, hogy a kerek évfordulóra a koronát a Kern-féle halászlé tette fel.
A Németországban élő osztálytársam meghívására a nyáron meglátogattuk őket. Saját autóval már nem
szeretünk ilyen hosszú útra elmenni,
és kihasználtuk az EU taxi szolgáltatását, ami háztól házig szállít. Három meghatározott útvonala van,
csütörtökön és vasárnap megy, és a
következő napon jön vissza. A mikrobuszban nagyon kényelmesen
utaztunk, csodálatos tájakat láttuk,
és abszolút nem voltunk fáradtak,
amikor megérkeztünk a barátainkhoz.
Szeretünk utazni, legutóbb Balatonfüreden, Nagyatádon, Békéscsabán jártunk.
–– Valamilyen klubnak, egyesületnek tagjai vagytok?
–– A nyugdíjasklubba már két éve
beadtuk a jelentkezésünket, de várólistások vagyunk, egyre több a PA
Zrt.-s nyugdíjas, és sokan szeretnének tagok lenni.
Nyugdíjasként élvezzük a kisvárosi
életet, és nagyon szeretjük a városunkat.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2016. november

Mózsa Vince

szilárd radioaktív hulladékkezelő
ÜVIG VEFO RHKO

Bíró József

primer köri főgépész
ÜVIG ÜVFO RO

Lénárt Károlyné

humánpolitikai előadó
HUIG HUFO MSZO
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Régi motorosok

„A
biztonság
mindenekelőtt.
A magánéletben (legyen az akár
anyagi biztonság) és a munkahelyen. Fontos dolognak tartom azt,
hogy minél kevesebb hibával dolgozzunk, mert az üzemeltetésben
mindig benne lehet a hibalehetőség” – Csinyi József turbinagépész
(Turbina Osztály) több mint 34 év
távlatából osztja meg emlékeit a
kezdetektől az erőmű hőskoráról.

Csinyi József

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Orbán Ottília | Fotó: saját archívum
–– Volt egy kitérés az életedben,
holott igazi erőműves családból
származol. A végén mégis itt kötöttél ki, az atomerőműnél. Hogy
is volt ez?
–– Kazincbarcikán végeztem autószerelőként, és 1979-ben a Borsodi
Szénbányák Bányagépjavító Üzeménél kezdtem el dolgozni. 1982.
január 13-án kerültem az atomerőműbe. Arra emlékszem, hogy akkor rettenetes hideg volt, −10, −12
fok (nappal). Engem tulajdonképpen a szerelem hozott ide Paksra.
Igaz, a szerelem elmúlt, én meg itt
maradtam.

Amikor idekerültem, akkor még
nem létezett a Turbina és Reaktor Osztály. A Kalorikus Osztály
osztályvezetője Pákai László volt,
Sztrida Ferenc a Turbina Osztályé,
és Kiss Zoltán volt az önálló mérnök. Ide már úgy lettem felvéve
mint turbinagépész, de primer köri
gépésznek is egyre többen jelentkeztek.
Az építkezés folyamatosan haladt
előre, és ebben az időszakban volt
az 1. blokkon az 1-es gép idegengőzös indítása is. Öltözőnk még
nem volt, és rettenetes hideg volt,
röpködtek a mínuszok. Sokszor az
utcai ruhára vettük fel a munkásruhát. Később a nitrogénépületben

(most a nyomda épülete) kaptunk
öltözőt. Ez még igazából a betanulás időszaka volt, sokat tanultunk
és figyeltünk. A gépésztartózkodónk tulajdonképpen egy konténer volt a déli végfalnál, amiben
nem nagyon szerettünk ücsörögni, így sokat mászkáltunk, ismerkedtünk a területtel. Mindez 1982
januárjában volt. A sótalanvíz-szivattyúkon, a városi fűtésen, a kifúvató kazánházon és a vízlágyítón
kívül szinte még semmi nem üzemelt, más üzemelő rendszer még
nem nagyon volt.
Az 1-2. blokk épülete már állt, a
3-4. blokki lokalizációs tornyot akkor építették. Jöttünk dolgozni, és

Régi motorosok
mindig megcsodáltuk, ahogy egy
szál kötélen lógnak a magasban
a lengyel vendégmunkások, hegesztik a vasszerkezetet, és egyre
magasabbra „nőtt ki” a földből az
építmény. Félelmetes és felejthetetlen élmény.
Az első napokban úgy jártam,
hogy az egyik kollégát felküldték a
15 méterre valakit megkeresni, és
kérdezte tőlem, hogy felmegyek-e
vele. Örömmel követtem, hiszen
ilyen magasból, felülről még nem
láttam az építkezést. Sok helyen
egy szál vékony deszkán kellett
mászkálni, kissé félelmetes, de
egyben fantasztikus élmény volt.
Leérkezésemkor viccesen megjegyezték, hogy jó turbinagépész
lesz belőlem, mert megállok „a
levegőben” is. Voltak ilyen sztorik,
a hangulat és a lelkesedés fantasztikus és hatalmas volt.
Közben folyamatosan tanultunk, és
elméletben is képeztük magunkat
alap- és turbinagépész-tanfolyamon. Bekerültem a C műszakba,
és azóta is – már több mint 34 éve
– ebben a műszakban dolgozom.
Valószínűleg innen megyek nyugdíjba, legalábbis szeretnék.
A családom egyébként alapvetően erőműves. A szüleim, a nagyapám, nagybátyáim, testvérem,
unokatestvérem, mind a borsodi
hőerőműben dolgoztak, egyedül
én lógtam ki a sorból. Mivel annak
idején én a gyakorlati időszakomat
a bányagépjavítónál végeztem, és
jól jött a kazincbarcikai, egyedi fűtéses társasház téli ellátásához a
kedvezményes szén, így tudtunk
spórolni. Mert a bányásznak abban az időben járt a szénutalvány.
Így tettem egy kanyart, de a végeredmény, az út vége nekem is az
erőmű lett, igaz Pakson.
–– Hogyan emlékszel vissza a kezdeti időszakra?
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–– Amikor idekerültem, a kollektíva, ami itt fogadott, teljesen
meglepő volt. Egész más, mint a
bányásztársadalom. Sokkal lazábbak és közvetlenebbek voltak itt az
emberek, itt mindenki tegeződött.
A bányászoknál nagyon szigorú hierarchia van. A nálunk idősebbet
magázni kellett, legyen az csak pár
év korkülönbség. Itt még az igazgatóval is tegező viszonyban voltunk, akárcsak a 70 éves liftkezelő

Lassan már számolgatom az éveket. Egy kicsit fárasztó a már több
mint 34 évnyi műszakozás. Amióta
(több mint tíz éve) a nejem is műszakba jár, egyre nehezebb. Primer
köri öltözőügyeletesként dolgozik
szintén itt az erőműben.
Pakson élünk családi házban. Három gyermekünk van, egy nagylányom és két fiam. Bízom bennük,
abban, hogy nekik is „összejön”,
és kedvükre tudnak érvényesül-

Zoli bácsival. Nekem az is furcsa
volt, hogy a vezérigazgatót is lehetett tegezni. Főleg egy ilyen magamfajta fiatal srácnak. Akkor még
létezett a szocialista brigádmozgalom, sokat járunk társadalmi munkázni, például a csónakházba vagy
a Kereszt utcai óvodába. Voltam
önkéntes tűzoltó is itt az erőműnél.
Igazán, őszintén örülök, hogy erre
vette az irányt az életutam.

ni, boldogulni az életben. Ezért
igyekszünk mindenben segíteni és
támogatni őket.
A ház nekünk állandó projekt, újítgatni, szépítgetni és rendbe tenni.
Valamit mindig kitalál az ember,
mint általában egy családi háznál
ez mindig így van. Szabadidőmnek
a nagy része is erre megy. A szülők, rokonok otthon maradtak Borsodban, de igyekszünk minél többet hazamenni.
Ha időm engedi, szívesen olvasgatok, zenét hallgatok. Az igazi kemény rockot szeretem, de minden
zenét szívesen hallgatok. Néha eljutok egy-egy koncertre, igaz, egyre kevesebb alkalommal. De még
mindig eljárok, és ha összejön,
színházba is szívesen megyünk.

–– További tervek? Esetleg nagyobb teret kap majd a hobbi és a
szabadidős elfoglaltság?
–– Számottevő terveim a munkahelyi és magánéletben már igazából nincsenek, talán csak annyi:
minél több ismertet átadni a fiataloknak. Egyelőre cél a nyugdíj.
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Harmonikus kezek
Tóth Márton | Fotó: Babai István
Hermann János sport- és gyógy-masszőr 1991-ben került az ASE kosárcsapatához, eddig négy bajnoki
és ugyanennyi Magyar Kupa-elsőség kötődik a paksi pályafutásához. A válogatott 1999 után 2016-ban
jutott ki ismét az Európa-bajnokságra, természetesen ebben is benne volt Dongó keze.

Hermann János „Dongó”
Kedvenc étel: halászlé és füstölt
csülkös bableves
Kedvenc ital: sör, bor, pálinka
Kedvenc könyv:
Benedek Elek:
Magyar népmesék

Kedvenc film:
A Tenkes kapitánya
Kedvenc autómárka: Audi
Legemlékezetesebb mérkőzés:
első bajnoki döntő
Kedvenc sportoló:

Albert Flórián
Hobbi: focizás és a munkája
Születési idő:
1959. november 26.
Testsúly: 80 +/- 1 kg
Magasság: 175 cm

sport
–– Negyedszázada vagy a kosárlabda világában. Mit jelent neked
ez a sportág?
–– A fociban nőttem fel, édesapám vezetett be ebbe a világba,
ő is focista volt. Újdonság volt a
kosárlabda, kellett is néhány év,
hogy megszokjam. A gondolkodásom focista volt, eleinte őket
néztem a teremből is, nem volt
egyszerű átállni. Télen azért sokat
lendített az, hogy nem kellett fázni a hidegben, hanem a csarnok
melegében folytak az edzések.
Ráadásul nagy lehetőségek látszódtak ebben az időben a kosárlabdában, sokat utaztunk, mentünk Ciprusra, Amerikába, ami
szintén vonzó volt.

–– Hol tanultad a szakmát, kit tekintesz a mesterednek?
–– Budapesten tanultam, a sportmasszőri vizsgát a Sportkórházban,
a gyógymasszőrit az ORFI-ban csináltam meg. A Sportkórházban
Bodnár Laci bácsi volt a mesterem.
Focistaként sok edzőt ismertem, így
gyakorlatra be tudtam kerülni a Fradiba a legendás Szakállhoz, Bodnár
Józsihoz, az Újpestbe Lukács Lacihoz, illetve a Vasasba Vinkovics Lajos bácsihoz. Pakson a PSE-nél voltam két évig, utána jött a felkérés a
kosarasoktól. Ekkor kezdett felfutni
a csapat, de nem volt állandó mas�szőr, ami azért egy profi csapatnál
elvárható, így jöttem képbe.
–– Melyik a legmunkásabb időszak
az idényben?
–– Alapozásnál van a legtöbb munka, akkor van a legtöbb edzés, a
meccsidőszak egy fokkal könnyebb,
de itt is a hét elején több a munka,

mint a hétvégén. Függ a meccsek
ritmusától is, egy vagy két meccs
van egy héten, az adott időszak dönti el, hogy mennyi a terhelés, így az
én munkám is, nincs külön recept.
A játékosoknak is teljesen mások az
igényeik, van, aki naponta gyurat,
van, akinek sokkal kevesebb is elég.
–– Ha már a játékosoknál tartunk…
Te egyben pszichológusként is funkcionálsz. Mennyiben befolyásolja a
lelki állapot a teljesítményt, a testi
állapotot?
–– Egyik elvem a „Mens sana in
corpore sano”, azaz ép testben ép
lélek; ha a testüket ápolom, akkor a
lelkük is gyógyul, de igaz ez fordítva is. Ez a harmonikus gondolkozás

35

mindig megvan nálam, nem szoktam különvenni a testet a lélektől. A
gyúróasztalon megnyílik mindenki,
nem csak az izmokkal kell foglalkozni. A játékosokat ellátom bölcsességekkel, az élettapasztalataimmal
sokat tudok nekik segíteni, és bíznak
is bennem. Néha kérdeznek, néha
csak hallgatnak, de pozitívan szállnak le a padról.
–– A válogatott mennyiben más a
klubéletnél?
–– Teljesen más, mert amíg a válogatottal egy kéthetes meccssorozatra kell felkészülni, addig az egyesületnél egy egész szezonon keresztül
topon kell lenni. A klubmunka azért
is nehezebb, mert ugye tavas�-
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szal van a rájátszás, ott kell igazán
jól szerepelnie a csapatnak, így a
nyáron olyan alapozást kell csinálni, hogy az kitartson. A válogatott
másfél-két hónapig van együtt, teljesen más jellegű az egész.

Biztonság mindenekelőtt –
Kosárlabda

–– És ha választani kellene?

A kosárlabda-játékosok legsérülékenyebb része a boka, így ennek
védelmére különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. Erre nagyon jó
módszer a tapelés, amelynek a sérülés megelőzésén túl a kezelésben
és az utókezelésben is nagy jelentősége van. Az ízületek és az izomzat olyan intenzív igénybevételnek van kitéve, amelynek egy amúgy
egészséges sportoló sem képes mindig megfelelni. A tapelés egy
olyan különleges technikát igénylő bandázsolás, amelyet egy speciális leukoplaszttal (Tape) készítenek, biztonságérzetet és stabilitást
nyújt. Pakson nem kötelező a használata, ám vannak edzők, akik előírták a csapatuknak. Az ASE játékosainak legtöbb esetben Dongó
végzi a ragasztást.
A cipők használatára is különös figyelmet kell fordítani. Általában a
palánk alatt játszó, magas játékosok magas szárú cipőt viselnek, míg
a gyors, alacsonyabb, irányító játékosok normál vagy félcipőt húznak.

–– Mindkettőnek megvan a maga
varázsa, és szerencsére összeegyeztethető. Mindenhol jó, de
legjobb otthon, tartja a közmondás, és az én esetemben ez teljesen megállja a helyét. A válogatottnál dolgozni presztízst jelent,
hiszen aki eljut idáig, az a minőséget képviseli, akár mint edző, akár
mint játékos, akár mint gyúró. Hasonló a munka, sőt talán ugyanaz,
de ott abban a másfél hónapban
végig csúcsformában kell lenni, a
klubnál augusztustól májusig elhúzódik ez a szakasz. Szerencsés
embernek érzem magamat, hiszen
a munkám a hobbim, a hobbim a
munkám.
–– Melyik ASE-s csapattal szerettél
a legjobban dolgozni?
–– Mind a négy bajnokcsapat külön kuriózum volt, voltak átfedések, de mindegyiknek megvolt a
maga szépsége és zsenialitása.
Ha valakiket ki kell emelnem, akkor ehhez a négy bajnoki aranyhoz
kötöm, ők különösen közel állnak a
szívemhez.
–– Az idei csapatról mi a véleményed?
–– Lelkes, harcos a csapat, agilis,
fiatal edzővel. A hozzáállás nagyon
pozitív, biztatják egymást a játékosok, ami mutatja, hogy erős a csapategység. A szezonban egy kis
szerencsével sokáig eljuthatunk.

Játékosok

Biztosítások
A Union Biztosító a Magyar Kosárlabda Szövetségen keresztül a játékengedélyt kiváltó sportolókra alapbiztosítást köt (1-es szint), amelyet az egyesületek egy 10-ig terjedő skálán tudnak megemelni, növelve ezzel a sérülés esetén biztosított kártérítést. Ezt az összeget a
játékost foglalkoztató egyesület kapja.
Az ASE kosarasainak csapatorvos és sportmasszőr áll rendelkezésre,
biztosítva ezzel a megfelelő egészségügyi hátteret.
Pálya
Parkettás felületen kell játszani a mérkőzéseket, a csúszásgátlás az
adott csapat feladata. Mindenkinek érdeke a jó felület, hiszen az
esetleges megcsúszásoknál a bíró lépéshibát fújhat, nem beszélve a
sérülések veszélyéről.
Csarnok
A Magyar Kosárlabda Szövetség előírásait kell betartani a mérkőzésre történő beléptetésnél. Piktogramok használatával, hangosbemondó segítségével történik a hazai és a vendégszurkolók irányítása, a
mérkőzés ideje alatt pedig kamera rögzíti a nézőtéren történteket.
Az ASE-csarnokba a beléptetést egy erre szakosodott biztonsági
cég végzi, 2016 októberétől a kapunál kapott karszalaggal lehet csak
a közönség soraiban tartózkodni.

Munkatársaink
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Törzsgárdatagsági elismerések
2016. szeptember (korrekció)

2016. október

10 éves

10 éves

Kónya Zoltán ÜVIG ÜVFO TO,
Molnárné Kozma Györgyi MIG
IRKPR, Bánki Ede MIG MFO GMO,
Bodahelyi Gábor MIG MFO GMO,
Czakói Csaba MIG MFO GMO,
Forray János MIG MFO GMO,
Gáspár Zoltán MIG MFO GMO,
Kiszl Ferenc MIG MFO GMO,
Kovács Attila MIG MFO GMO,
Kovácsné Diósi Szilvia MIG MFO
GMO, Tóthné Pelsőczi Szilvia MIG
MFO GMO, Túri Tamásné MIG
MFO GMO, B. Kovács György MIG
MFO VIMO, Nyulasi Zsolt MIG
MFO VIMO, Kuti István MIG MFO
IMO, Tóth Sándor MIG RTFO DKO,
Lukács Róbert MIG NUFO NÜO,
Vaszkó Zsolt KAIG, Fábián Ferenc
KAIG KAFO VKO, Feil Gábor
KAIG KAFO VKO, Molnár Zsolt
KAIG KAFO VKO, Polgár László
KAIG KAFO VKO, Sitkei Gábor
KAIG KAFO VKO, Szabó István
KAIG KAFO VKO, Égner Attila
KAIG SZFO GSZO, Guld László
KAIG SZFO GSZO, Ledneczki
János KAIG SZFO GSZO, Adorján
Róbert KAIG ÜFFO BRO, Farkas
Sándor KAIG ÜFFO BRO, Borsos
Zsolt KAIG ÜFFO BRO, Rácz István
KAIG ÜFFO BRO, Tóth Tamás
KAIG ÜFFO BRO, Vácz Zoltán
KAIG ÜFFO BRO, Miklóssy Dezső
KAIG ÜFFO DRO, Szőts Istvánné
KAIG ÜFFO HTO, Faust Ágota
Márta BIG MINFO MEO, Balogh
Tamás GIG LOGFO RAKO, Futó
Lászlóné HUIG HUFO JLO

Nickl Csaba ÜVIG ÜVFO RO,
Anderkó László ÜVIG ÜVFO RO,
Lukács Attila ÜVIG ÜVFO RO,
Klettlinger Krisztián ÜVIG ÜVFO
TO, Morvai Sándor ÜVIG ÜVFO
TO, Mészáros Gábor ÜVIG ÜVFO
TO, Szinger Ferenc ÜVIG ÜVFO
TO, Belus Péter ÜVIG ÜVFO VÜO,
Vizsolyi András ÜVIG ÜVFO IÜO,
Strasszer Zsolt ÜVIG VEFO RHKO,
Rábóczki Tibor ÜVIG VEFO RHKO,
Kirizs Csaba ÜVIG VEFO RHKO,
Vilk István ÜVIG VEFO RHKO, Hum
József BIG MINFO MEO, Horváth
János Csaba BIG MINFO AVO,
Kuti Krisztina BIG MINFO AVO,
Paczolay Győző BIG MINFO AVO,

Kató Balázs BIG MINFO MFO,
Lencsés András BIG SKVFO KVO,
Ágoston Szilvia GIG MMO, Freyné
Rettich Erika GIG SZGFO KSZO,
Berkes Ferencné GIG GKFO KO,
Balogh Tiborné GIG GKFO PSZO,
Nagypálné Radványi Ilona GIG
GKFO PSZO, Kiss József Csaba
GIG LOGFO RAKO, Bock Péter
János HUIG OKFO SZIMO
30 éves
Szentesi János ÜVIG ÜIFO ÜIO,
Kupeczkó András ÜVIG ÜVFO RO,
Illés Péter ÜVIG ÜVFO RO, Mérges
György ÜVIG ÜVFO TO, Engyel
Péter ÜVIG VEFO, Tóth József
KAIG KAFO RKO, Gulyásné Récsei
Éva KAIG ÜFFO DRO

Gyászközlemények
Klem Róbert János

(1975–2016)

2016. szeptember 10-én, életének 41. évében elhunyt Klem Róbert János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1975. május 5-én
született Pakson. 2010. március 1-jén vették fel
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez. 2016. szeptember 10-én történő haláláig a Radioaktív Hulladékkezelési Osztályon szilárd radioaktív hulladékkezelő munkakörben dolgozott.
Temetése
2016.
szeptember
16-án,
a
dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét.
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babahírek

Nevem: Pulai Sándor Milán
Születésem helye, ideje: Kalocsa,
2016. július 20. • Születéskori
súlyom: 4800 g • Hosszúságom:
52 cm • Első gyermek vagyok a
családban. • Anyukám: Ferencz
Melinda Márta, a Bafami Kft.-nél dolgozott • Apukám:
Pulai Sándor, az Atomix Kft. Szállítási Szakágazatánál
autó- és motorszerelő

Nevem: Schmidt Elza • Születésem helye, ideje: Pécs, 2016.
augusztus 24. • Születéskori
súlyom: 3690 g • Hosszúságom:
51 cm • Testvérem: Áron 6 éves
• Anyukám: Schmidtné Fekete
Renáta, a Paksi Polgármesteri Hivatalnál építésügyi
hatósági ügyintéző. • Apukám: Schmidt Tamás,
berendezésmérnök a Gépész Műszaki Osztályon

Nevem: Balog Zselyke
Születésem helye, ideje: Pécs,
2016. július 25. • Születéskori
súlyom: 3740 g • Hosszúságom:
52 cm • Első gyermek vagyok a
családban. • Anyukám: BalogBerkecz Szilvia, a Tolnatej Zrt.-nél laboráns • Apukám:
Balog Balázs, a Dokumentációkezelési Osztályon
technológus

Nevem: Füredi Gréta
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. augusztus
25. • Születéskori súlyom:
4250 g • Hosszúságom: 60 cm
• Testvérem: Panna 3 éves •
Anyukám: Fürediné Gyurisics Andrea pedagógus •
Apukám: Füredi Tamás, a Radioaktívhulladék-kezelési
Osztályon folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

Nevem: Hum Katalin • Születésem
helye, ideje: Szekszárd, 2016.
augusztus 12. • Születéskori
súlyom: 3440 g • Hosszúságom:
54 cm • Első gyermek vagyok
a családban. • Anyukám:
Bíró Katalin Erzsébet, az Atomix Kft. Kereskedelmi
Csoportjánál eladó • Apukám: Hum Tamás, az MVM OVIT
Zrt.-nél technológus

Nevem: Varnyú Boglárka
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2016. szeptember 7. •
Születéskori súlyom: 3600 g •
Hosszúságom: 54 cm • Testvérem: Levente 4 éves • Anyukám:
Varnyúné Tari Edit, az Életfa Idősek Otthonában ápolónő
• Apukám: Varnyú Elemér, a Dozimetriai Osztályon vezető dozimetrikus

Nevem: Stiener Áron
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. augusztus 13.
• Születéskori súlyom: 3350
g • Hosszúságom: 56 cm •
Elsőszülött vagyok a családban.
• Anyukám: Markó Brigitta, a paksi Tesco áruházban
készletgazdálkodási asszisztens. • Apukám: Stiener
Bálint, a Reaktorosztályon primer köri gépész.

Nevem: Mach Lili • Születésem
helye, ideje: Pécs, 2016.
szeptember18. • Születéskori
súlyom: 3790 g • Hosszúságom:
50 cm • Elsőszülött gyermek
vagyok a családban. • Anyukám:
Dr. Mach Veronika jogi asszisztens • Apukám: Mach
Gyula Máté, az Irányítástechnikai Rekonstrukció Kiemelt
Projektnél projektfelelős

Nevem: Bese Zalán • Születésem
helye, ideje: Szekszárd, 2016.
szeptember 20. • Születéskori
súlyom: 2590 g • Hosszúságom:
52 cm • Első gyermek vagyok
a családban • Anyukám: Taller
Adrienn, a szekszárdi Elektrolit Kft.-nél titkárságvezető •
Apukám: Bese Tamás, az Atomix Kft. Nyomdaüzemében
csoportvezető-helyettes

Nevem: Horváth Zsófia
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. augusztus 23.
• Születéskori súlyom: 3570 g
• Hosszúságom: 56 cm • Első
gyermek vagyok a családban. •
Anyukám: Vass Diána tanító • Apukám: Horváth Zsolt, az
Atomix Kft.-nél betanuló nukleáris karbantartó lakatos

GONDOLATOK
„E végtelen térségek örök hallgatása rettegéssel tölt el.”

Prancz Zoltán | Fotó: Lencsés János , „A ti Fotóitok” fotópályázat
Az ember biztonságra vágyik. Ennek az elemi igénynek az egyik
legtömörebb irodalmi-gondolkodástörténeti lecsapódása Blaise
Pascal fent idézett 206. töredéke,
amelyet – nem mellesleg – André Gide a világirodalom legszebb
mondatának nevezett.
A híres pascali töredék történeti,
gondolati háttere az arisztotelészi
földközéppontú világkép megdőlése. Ma már kissé nehéz elképzelni azt az óriási megrázkódtatást,
amit ennek nyomán, a 16-17. századtól kezdődően átéltek, különösen a legnagyobb s legérzékenyebb elmék. Az ember a korábbi,

vele arányos méretű, otthonos,
értelmes céllal rendelkező és legfőképp biztonságos világból (sőt,
annak is a közepéből) kiesve egyszerre egy végtelen világegyetem
„félreeső zugában” találta magát,
ahol „eltévedt lényként”, „szerepét vesztett statisztaként bolyong
az óriási díszletek között”. A  világ
addigi célja, emberorientáltsága,
avagy biztonságossága illúzióként
látszott szertefoszlani. Pascal elsőként vonta le a személyes emberi
lét szempontjából a drasztikus világképváltás konzekvenciáit.
Az előállt helyzet kétféle reakciót
váltott ki az emberiségből. Egy-

részt hatalmas lendületet kapott
a tudományos fejlődés. „A természetnek mintegy uraivá s birtokosaivá tehetnénk magunkat” – hirdeti
meg Descartes ennek programját,
amely a következő századokban
fényes pályát befutó emberi ráció
válasza lett az eredendő biztonságérzet elvesztéséből fakadó
rettegésre. A  másik fundamentális reakció az istenkeresés megelevenedése volt, amelynek nem
kevésbé jeles képviselői akadtak
a korszakban, mint a descartes-i
útnak, például az említett Pascal
vagy épp a klasszikus fizikát megalapozó Newton.

Tudod-e,
melyik pille járt
a világűrben?

A múzeumban erre is választ kaphatsz!

Élményalapú
tudás
minden
korosztálynak
– óvodától
az egyetemig
További információ
a programokról:
75/505-059
atommuzeum@npp.hu
www.atomeromu.hu
www.facebook.com/paksiatomeromu

ógia

pedag

