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Hamvas István vezérigazgató Fotó: Bodajki Ákos

Tisztelt Olvasók!
Kérem, engedjék meg, hogy elsőként
köszöntsem nöket a megújult, immáron magazinná alakult Atomerőmű újság hasábjain. Ez az erőművel
majdnem egyidős, jövőre a negyvenedik évfolyamába lépő kiadvány
kezdetben az építők, majd az itt dolgozók tájékoztatását célzó üzemi lap
volt, amelynek már indulásától jelen
volt az a késztetés is, hogy összekötő
kapocs legyen az atomerőmű és környezete között. Ezt a célt szolgálja ez
a mostani átalakítás is. A megjelenés
modernizálása mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Atomerőmű
újság még inkább a közös dolgainkról szóljon, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelhetnek.
Szinte természetes, hogy a szeptemberi szám fő témájául megújulást választottuk de nem csupán az újság
miatt. A Paksi Atomerőmű maga is
jelentős változásokat élt át az elmúlt
időkben, és él át most is. Egyrészt,
bár az alkalmazott technológia alapjai
változatlanok, bőven van tere annak,
hogy a legújabb műszaki ismereteket
felhasználva szakembereink az atomerőművet folyamatosan fejlesszék,

még biztonságosabbá, még termelékenyebbé tegyék. Másrészt számos
külső tényező változása is megújulásra ösztönöz minket. Az energiahatékonyság-javítási projektek és a
2008-as recesszió csökkentették a villamos energia iránti keresletet, amely
a gazdasági élénkülést követően is
csak lassan változik. Az Európában
végrehajtott megújuló energetikai
fejlesztések hatalmas többletkapacitást hoztak létre, és az így termelt
áram garantált átvétele időnként irreálisan alacsony árakat eredményez
a piacon. Mindez arra késztet bennünket, hogy versenyképességünk
megtartása érdekében átgondoljuk
működésünket, és keressük azokat a
lehetőségeket, amelyek javítják hatékonyságunkat, és csökkentik önköltségünket. Ennek sikeressége meghatározza az erőmű jövőbeli sorsát,
rajtunk múlik tehát, hogy akarunk-e,
merünk-e változtatni működésünkön.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az
MVM Csoport valamennyi leányvállalatával egyetemben
az önmaga
megújítását célzó úton indult el. Ennek jegyében, természetesen a tulajdonos MVM Zrt. stratégia megújítási

programjával harmonizálva, meghatároztuk a 201 -2020 közötti időszakra vonatkozó új vállalati stratégiát.
A Paksi Atomerőmű eddigi működése során is sok elismerést kapott, az
energiapiaci elvárásoknak megfelelően jövőben még jobb teljesítményre kell törekednünk, így az új stratégia
legfőbb elemei a „biztonsági kiválóság”, a „termelési kiválóság” és a
„működési kiválóság”.
Az eddig elért eredményeinkre és
cégünk működésének 0 éve során
kialakult értékrendünkre alapozó új
stratégiai célok megvalósítása az
erőmű és partnerei minden egyes
dolgozójának feladata. Ezeknek a
dolgozóknak, a mi kollégáinknak
nök, e lap olvasói a családtagjai,
barátai, ismerősei. nök azok, akiktől
támogatást kapnak a nálunk végzett
felelősségteljes munkájukhoz. Számunkra ezért is létfontosságú, hogy
nök ismerjék, értsék és támogassák
céljainkat. Beszéljünk hát közös ügyeinkről e lap révén is! Kérem nöket,
olvassák ugyanolyan lelkesedéssel és
megértéssel a megújult Atomerőmű
újságot, mint tették azt az elmúlt évtizedekben!
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eg juló atomerőmű

Prancz Zoltán Fotók: Bodajki Ákos
Egy, a versenyszférában született
mondás szerint a jövő legnagyobb félelme, hogy olyanok leszünk, mint amilyenek vagyunk”.
Szellemesen mutat ez rá a megjulás kényszerítő szükségességére. Lehet ma valaki akár a legjobb,
ám ha nem fejlődik, nem lép előre, a holnap által támasztott kihívások mérlegén híjával találtathat. asonlóképpen elmondható
ez az immár több mint harminc
éve üzemelő Paksi Atomerőműről
is. Az indulásakor cs cstechnikát
képviselő műszerezettség, illetve
műszaki megoldások idővel óha-

tatlanul is elavulnak, meghaladottá válnak, ugyanakkor a villamosenergia-termelés hatékonysága
és biztonságossága iránti igény
fokozódik. Mindez elkerülhetetlenné teszi az erőmű modernizálását, az időről időre megvalósítandó műszaki fejlesztéseket.
Az atomerőmű is folyamatosan
megújul tehát: a mai létesítmény
már sok szempontból nem ugyanaz, mint amelyet több mint három évtizede üzembe állítottak.
Az alábbiakban négy meghatározó jelentőségű innovációt mutatunk be olvasóinknak.

A hazai villamosenergia-termelés
több mint negyven százalékát biztosító, négy reaktorblokkal üzemelő Paksi Atomerőmű első blokkja
1 82-ben kezdte meg működését,
majd az elkövetkező években lépett be a további három. A blokkok eredetileg engedélyezett
üzemideje 30 év, amely 2012-től
kezdődően járt volna le. A nevezetes dátum közeledtével több
szempontból is egyre aktuálisabb
kérdésként merült fel az üzemidőhosszabbítás. „Az ország villamosenergia-ellátása
biztonságának
fenntartása érdekében az erőmű
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2002-ben a nemzetközi tendenciákat követve megvalósíthatósági
tanulmányt készíttetett az üzemidő meghosszabbításának lehetőségéről” kezdi Kovács Ferenc
az általa vezetett üzemidő-hoszszabbítási projekt bemutatását.
A vizsgálat megállapította, hogy
nincs olyan műszaki akadály vagy
biztonsági korlát, amely az üzemidő 50 évre történő kiterjesztését
akadályozná. Ezen túlmenően az is
megállapítást nyert, hogy a blokkok továbbüzemeltetése költséghatékony beruházás, hiszen ekkora
ráfordításból egyetlen más megoldással sem lehetne ilyen mérvű
termelőkapacitást létesíteni, és
húsz évre szavatolni a folyamatos
villamosenergia-termelést.
Az engedélyezett üzemidő elteltével a blokkokat csak akkor lehet
üzemben tartani, ha műszaki-biztonsági állapotuk lehetővé teszi.
Ezt jogszabályok szerint lefolytatott eljárásban kell igazolnia
az atomerőműnek, ami sokrétű,
rendkívül komplex feladatot takar. Meghatározó része ennek a
biztonsági funkciót ellátó, illetve
befolyásoló rendszerek, rendszerelemek öregedési folyamatainak
feltárása és kézben tartása. Blokkonként mintegy 25 ezer rendszerelem tartozik a szóban forgó
terjedelembe, ezekhez kell tehát
különböző megközelítésekben
hatékony öregedéskezelési programokat biztosítani. Az üzemidőhosszabbítás megalapozásának
másik fontos szegmense annak
igazolása, hogy a rendszerelemek állapota lehetővé teszi a továbbüzemelést. Az atomerőmű
rendszerei és építési szerkezetei
állapotának ellenőrzése már az
üzembe helyezéstől kezdve folyik.
Az erre vonatkozó ellenőrzések
roncsolásos és a roncsolásmentes

vizsgálatokat egyaránt magukba
foglalnak. gyancsak fontos részfeladat azoknak a rendszerelemeknek és öregedési folyamatok-
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kal). Az elemzések eredményétől
függően egyes berendezések
felújítására vagy cseréjére is sor
kerülhet.

Kovács Ferenc

nak a felülvizsgálata, amelyek esetében az atomerőmű biztonságát
a meghosszabbított üzemidőre
az öregedési folyamatok hatásainak számításos elemzésével kell,
illetve lehet igazolni (szemben
például a fentebb említett közvetlen mérési, vizsgálati eljárások-

Kovács Ferenc a munkák jelenlegi
állását így foglalja össze: „2008ban elkészítettük az 1-4. blokkra
a tervezett üzemidőt húsz évvel
meghaladó üzemeltethetőség feltételeinek megteremtésére irányuló programot, és benyújtottuk az
Országos Atomenergia Hivatalhoz
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mint az innovációt engedélyezni
jogosult független hatósághoz. Ezt
a hatóság 200 -ben, határozatban
rögzített feltételekkel elfogadta,
így megkezdődött a programban
előirányzott feladatok végrehajtása. Az egyes blokkok tervezett
üzemidőn túli üzemeltetéséről a
hatóság a blokkonként benyújtandó engedélykérelem alapján dönt.
Az 1-2. blokk esetében már megtörtént, a 3- . blokknál folyamatban van az üzemidő meghosszabbításának engedélyezése.”

ményez: a nagynyomású turbina
hétfokozatúvá alakítása. A turbina
a villamosenergia-termelés egyik
központi berendezése. Működési elvét a közismert szélkerékéhez
hasonlíthatnánk: a szél energiáját
a lapátok a tengelyen megjelenő
forgási energiává alakítják. A turbina a reaktorban zajló nukleáris
reakciók során keletkezett hő segítségével felhevített gőz energiáját alakítja forgási energiává,
egyszersmind meghajtja a generátort (ami viszont már a forgási

Jakab Albert

A blokkoknak nemcsak az üzemidejét, de a hatásfokát is lehetséges növelni. Az ezredforduló tájékán zárult le az a projekt, amelynek eredményeként az eredetileg
egyenként
0 megawattos blokkok teljesítménye 70 megawattra
nőtt. Azután a teljesítménynövelési projekt keretében ezt a teljesítményt további 30 megawattal
növelték. Azonban jelenleg is zajlik egy fejlesztés, amelynek révén
további hatásfoknövelés érhető el,
ami turbinánként , 2 megawatt
teljesítménynövekményt
ered-

energiát alakítja villamos energiává). A nagynyomású turbinák jelenleg hatfokozatúak, ami azt jelenti,
hogy tengelyükön hat sor lapátozás található (iménti példánkkal
élve: mintha hat szélkereket fűznénk fel egy tengelyre). „A turbina
nagynyomású házának első és második fokozata közötti térben, ahol
jelenleg a gőzterelő csatorna funkcionál, egy új turbinafokozat kialakítása valósítható meg” vázolja
fel a jelenlegi újítás alapötletét
Jakab Albert, a endszertechnikai
Osztály üzem-ellenőrzési csoport-

jának vezetője. Az átalakításhoz új,
hétfokozatú nagynyomású forgórésznek, valamint a nagynyomású
ház új belső elemeinek legyártása, majd beépítése szükséges.
A nagynyomású öntvényház változatlanul marad, csupán a belső
szerkezetének kialakítását kell módosítani. A fejlesztés kivitelezése
a megalapozó mérések és megtérülési számítás birtokában a 2.
blokkon kezdődik, annak ez évi főjavításán, majd évenként kerül sor
az 1., a 3. és a . blokk turbináira.
Két legyet ütünk egy csapásra
mondhatnánk az üzem közbeni
karbantartás (vagy szabatos megnevezését használva: biztonsági
rendszerelemek üzem közbeni
karbantartása) kapcsán, hiszen az
innováció elsődleges céljai a biztonság növelése és a főjavítások
hosszának csökkentése. „Olyan
világtrendről van szó mondja Vilimi András műszaki főszakértő, az
innováció koordinálásának felelőse , amely alól ma egyetlen piaci
alapon működő atomerőmű sem
vonhatja ki magát.” A dolog lényege egyszerű: ha csökkenteni tudjuk az üzemszünettel járó főjavítások hosszát, akkor több idő marad
az üzemelésre, így több villamos
energiát tudunk termelni. A főjavításhosszok csökkentésének egyik
módja, hogy a korábbiakban a főjavítás alatt végzett karbantartási
munkák egy részét üzemelés közben azaz működő reaktorblokkokon végezzük el.
Alapvető kérdés azonban, hogy
milyen feltételek mellett szabad a
szóba jöhető rendszereket üzem
közben karbantartani, vagyis miképpen garantálható, hogy a
nukleáris biztonság e rendszerek
karbantartása közben is megfelelő maradjon. Az elvi biztosítékot
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Vilimi András

az atomerőműnek az a tervezési
sajátossága jelenti, hogy az üzem
közben karbantartani kívánt biztonsági rendszerek háromszoros
redundanciával
rendelkeznek.
Más szóval: ezeket a rendszereket
lényegében megháromszorozták:
három párhuzamos, de a funkciójukat egyenként is ellátni képes

rendszerként építették ki. Ilyen
módon elvi lehetőség nyílik egy
rendszer kivételére a blokk üzemelése közben is, mivel kettő még
mindig rendelkezésre áll a blokkon
esetleg bekövetkező üzemzavari helyzetek kezelésére. Szigorú
biztonsági elemzésekkel, illetve
a lehetséges üzemállapotok mo-
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dellezésével az atomerőmű szakemberei bemutatták az Országos
Atomenergia Hivatalnak, hogy a
tervezett újítások nyomán nemhogy nem sérül, de kifejezetten
javul a nukleáris biztonság. Egyebek mellett azért jelenthető ez ki,
mert a karbantartási munkák ilyen
módon egyenletesebben oszlanak
el az év során, kevésbé képződnek
munkacsúcsok, így javul a munkák
tervezhetősége, csökken a munkatervezők, a munkairányítók és a
végrehajtók terheltsége, valamint
több idő és erőforrás áll rendelkezésre az egyes munkák független
ellenőrzésére. „A főjavítások hoszszának csökkentése miatt évente
átlagosan 7,3 nappal nő az erőmű rendelkezésre állása, ezáltal
a megtermelt villamos energia
mennyisége”
összegez Vilimi
András immár a termelékenység
szempontjából, a következő gondolattal zárva a projekt bemutatását: „Mivel az üzem közbeni karbantartások bevezetéséhez nem
kapcsolódott atomerőművi beren-
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dezést érintő műszaki átalakítás, a
pénzügyi ráfordítások lényegében
a biztonsági elemzések költségeit
takarják. Ezek megtérülése viszont
a bevezetést követően az első
üzem közbeni karbantartás által
megtakarított főjavítási napon
megtörténik.”
Az atomerőmű modernizációja, megújulása jellemzően lassú,
nem látványos folyamat, amelynek során a cél mindig ugyanaz:
a nukleáris biztonság megőrzése,
növelése mellett maximalizálni a
termelést. Míg az előbbi szigorú
kötelezettség, addig az utóbbi kívánatos lehetőségeket jelent de
a biztonság elsődlegessége miatt az újítások itt nem egyik napról a másikra születnek, hanem
évek hosszú munkája, mélyreható
elemzések és a hatósággal történő együttműködés nyomán valósulnak meg.

Egy éve indult a C15

gy év telt el azóta, hogy a Paksi Atomerőmű a
- 0 típus
blokkok közül a világon elsőként kiterjesztette az eredetileg 12
hónapos üzemeltetési ciklusát 1 hónapra. Az eddigi tapasztalatokról zibula ihályt, a 1 kiemelt projekt vezetőjét kérdeztük.

Hol tart most a projekt?
Hosszú, eseményteli, tapasztalatokban és élményekben gazdag út
vége felé járunk. Augusztus végén a sorban utolsóként a . blokk is
megkezdte 15 hónapos működését, így már az erőmű minden blokkja a hosszabb üzemet kiszolgálni képes saját tervezésű üzemanyaggal üzemel. Komoly szakmai siker ez számunkra, az atomerőmű történetének egyik legkomplexebb átalakítását végeztük el.
Milyenek az eddigi tapasztalatok?
Az üzemanyag az elvárásainknak megfelelően működik, képes lesz
a kampány végéig a névleges hőteljesítményt biztosítani a reaktorban. A féléves értékelés alapján kijelenthető, hogy minden várt hozadék időarányosan teljesülni látszik. Növekedni fog a megtermelt villamos energia mennyisége, kevesebb lesz a radioaktív és nem radioaktív hulladék, a kollektív dózis és a kiégett fűtőelemek mennyisége.
Mik a további feladatok?
A gép forog, azonban a hatóság a C15-öt megengedő határozatában előírta, hogy összesen hat 15 hónapos kampányt követően öszsze kell állítanunk egy átalakításértékelő jelentést, amivel egyidejűleg módosítható az üzemeltetési engedély. A munkánk az engedély
megszerzésével zárul.

H Í R EK
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Kitüntetések augusztus 20-án
Fotók: Pongrátz Anita, saját archívum

A nemzetközi és hazai energetika és nukleáris technika területén végzett
magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként a
Magyar Köztársaság Ezüst rdemkeresztjével tüntették ki az augusztus
20-i állami ünnep alkalmából Pekárik Gézát, a Paksi Atomerőmű műszaki
igazgatóját. Pekárik Géza közel három évtizede, kezdő mérnökként került az erőműhöz. Először az üzemviteli területen szerzett blokkügyeletesi jogosítványt, végigjárva a különböző beosztásokat, közben alaposan
megismerve az atomerőmű technológiáját. Ezt a tudást felhasználva pályája következő jelentős állomása az úgynevezett Állapotorientált Kezelési tasítások elkészítésében való részvétel volt a 2000-es évek elején.
Ezután röviddel osztályvezetői megbízást kapott a endszertechnikai
Osztályon, majd a Műszaki Főosztályt vezette, és immár egy évtizede
műszaki igazgatóként az erőmű egyik közvetlen irányítója. Vezetésével
olyan kiemelkedő feladatokat sikerült teljesíteni, mint az erőmű teljesítményének növelése, az 1. és 2. blokk üzemidő-hosszabbítása. Jelenleg a 3. és . blokk üzemidő-hosszabbításának, illetve a kampányhossz
12 hónapról 15 hónapra való növelésének előkészítésén dolgozik.

Szintén elismerésben részesült az
ünnepen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója,
dr. Katona Tamás János, aki több
évtizedes eredményes kutatói,
oktatói munkája elismeréséül a
Magyar rdemrend tisztikeresztje
kitüntetést vehette át. Katona Tamás János a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Gépészmérnöki
Tanszékének egyetemi tanára.
Okleveles mérnök hőfizikus diplomáját 1 73-ban szerezte meg
Moszkvában, onnan az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetbe került, ahol a termohidraulikával és
a reaktor-zajdiagnosztikával összefüggő tudományterületeit kutatta. Az atomerőműben számtalan
stratégiai projektben vállalt kulcsszerepet.
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eg julók
vagy atomenergia?
Dr. Szerbin Pável Fotó: Vincze Bálint

A világ energetikája ma sokféle kihívással néz szembe. A hatások között kiemelhető a fejlődő világ óriási ütemben növekvő energiaéhsége, a palagáz-forradalom, a meg juló energiaforrások technológiai fejlődése és térnyerése, a közlekedés küszöbön álló villamosítása és a globális éghajlatváltozás. Az utóbbi az elm lt években
került a gyelem középpontjába, a tudósok egy része szerint a felmelegedést az emberi tevékenység következtében a légkörbe kerülő
okozza. A szén-dio id kibocsátásának 0 -a a fosszilis üzemanyagok elégetéséből
2
származik.
Mivel a világ energiaigénye folyamatosan nő, kirajzolódni látszik egy
olyan fenntarthatatlan fejlődési forgatókönyv, amely ha megvalósul
visszafordíthatatlan éghajlatváltozást
okozhat. A klímakutatók szerint a kritikus szint a 50 ppm légköri szén-dioxid-koncentráció, ez a szint az ipari
forradalom előtti átlagos évi középhőmérséklethez képest 2 C-os, még
kezelhetőnek tartott felmelegedést

okoz, azonban a légkör további
szennyeződését mindenképpen el
kellene kerülni.
Köztudott, hogy léteznek kis kibocsátású energiaforrások, ezeket az ember ősidők óta hasznosítja is. Gondoljunk csak az őskori fatüzelésre ételkészítés vagy fűtés céljából, a szél- és
vízenergia hasznosítására ókori és
középkori malmokban. Ezeket megújuló energiaforrásoknak nevezzük,

hiszen természetes körülmények
között, emberi beavatkozás nélkül
képesek újratermelődni. A megújulók üvegházgáz-kibocsátása sokkal
kisebb a fosszilis tüzelőanyagokénál,
ezért az utóbbiak megújulókkal történő helyettesítése alkalmas lehet az
éghajlatváltozás megelőzésére.
Hasonlóan a megújulókhoz, az atomenergia is kis kibocsátású energiaforrás.
letciklus-analízis eredmé-
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nyeként kimutatták, hogy a teljes
nukleáris ciklus kibocsátása nagyságrendileg azonos a megújuló energiaforrások kibocsátásaival.
Ha komolyan gondoljuk a globális
klímaváltozás megállítását, akkor logikusan minden alkalmas eszközt, így
az atomenergiát is be kellene vonni
ebbe a küzdelembe. Az atomenergia
ugyan a szó klasszikus értelmében
nem megújuló energiaforrás, hiszen
természetes úton nem termelődik
újra. De gyorsneutronos reaktorokban elvileg lehetséges több hasadóanyagot előállítani, mint amennyit a
reaktor felhasznál, így az atomenergia, ha nem is természetes úton, de
mesterségesen fenntarthatóvá tehető. Emellett a bőven rendelkezésre
álló tóriumot is lehetne hasznosítani
atomreaktorokban.
Sajnos a mai zöldmozgalmak többsége mereven elutasítja az atomenergiát, annak klímabarát tulajdonságai
ellenére. Az elutasítást többek között
az atomenergia veszélyességével indokolják, holott nemzetközi intézmé-

nyek (WHO, WWF, OECD-IEA) tanulmányai bizonyítják, hogy nem csak
az üvegházgáz-hatású szén-dioxid
emissziója, de más, közvetlenül súlyosan egészségkárosító anyagok
(nitrogén- és kénvegyületek, rákkeltő részecskék) kibocsátása miatt is
messze a legveszélyesebb a fosszilis
tüzelőanyagok elégetése. Ennek viszszaszorítása érdekében lehetne támaszkodni az atomenergiára, együtt
a szintén kibocsátásmentes megújulókkal. Bíztató, hogy egyes nyitottabb gondolkodású környezetvédők már megengedhetőnek tartják
az atomenergia legalább átmeneti
használatát a 100 -ban megújulókon alapuló energiatermelés megvalósulásáig.
Egy atomerőmű gyakorlatilag folyamatosan, éjjel-nappal, időjárási
körülményektől függetlenül termel,
a blokkok rendelkezésre állása 0
körül van, vagyis az év 3 5 napjának
0 -ában „zsinórban” termel áramot. A nap- és szélerőművek rendelkezésre állása csak 20 körüli,

de pont akkor termelnek, amikor az
áram nappali csúcsigénye jelentkezik. Tehát egy rendszerbe állítva az
atomerőmű és a megújulók jól kiegészíthetik egymást.
Sajnos a megújulók nagy része időjárásfüggő, termelésük nehezen
prognosztizálható, így a rendszerirányításnak komoly feladatot jelent
egy nagy megújuló részarányú hálózat üzemeltetése. Azonban a mai
modern atomreaktorok alkalmasak
a terheléskövető üzemmódra, tehát
jól beilleszthetők egy megújulókat is
működtető hálózatba.
Fentiek miatt belátható, hogy félrevezető és káros az atomenergia és
a megújulók szembeállítása, hiszen
teljesen más feltételekkel termelnek
és másfajta igények kielégítésére
alkalmasak. Egy fontos dologban
hasonlítanak egymásra: mindkettő
klímabarát technológia, hiszen nem
bocsátanak ki üvegházgázokat. Ezért
a jövő fenntartható energiatermelésében mindkettőre szükség lesz és
mindkettőre kell támaszkodni.
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„A városnak ki kell állnia
az érdekei mellett”
Torma Dóra Fotó: Lőrincz Tamás
Nem kétséges, hogy az atomerőmű-bővítési projekt Paks és
a térség következő robbanásszerű meg julásához vezet majd az
elkövetkezendő évtizedekben.
A városfejlesztés olyan döntések sorozata előtt áll, amelyek
hossz távon meghatározzák és
megváltoztatják majd az itteniek
életminőségét. orváth Andrással, Paks főépítészével arról beszélgettünk, mi kell ahhoz, hogy
ezek a változások jó irányt vegyenek
j városközpontról, az
ország egyik legmodernebb lakónegyedéről, prosperáló Paksról szólnak a tervek a szükséges
forrásokról azonban egyelőre kevésbé.
– Hogyan készül a város az új blokkok építésére?
– Onnan indulnék, hogy maga az
atomerőmű-fejlesztés két jellemző időszakból áll: az egyik, amikor
az építkezés zajlik, a másik, amikor
az 5- . blokk elkezd működni, és a
meglévő blokkok üzemelése lassan
befejeződik. A városfejlesztésben
összetetten kell gondolkodunk: a
mindkét időszakot kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésében, hogy
milyen közúti és közműigények merülnek fel ennek kapcsán. Előre kell
gondolnunk arra, hogy hol lehet
letelepíteni az érkezőket, hol lehet
lakásépítésre megfelelő területeket előkészíteni, ahol a város fejlődéséhez szervesen kapcsolódó, de
most mégis nagy tömegben megjelenő lakásépítési igényt meg tud-

juk oldani. Az úgynevezett humán
infrastruktúrát is át kell tekintenie a
városnak, hogy vajon a hivatalok, a
rendőrség, az egészségügyi ellátás
személyi állománya hogyan tudja
lekövetni az igényeket.
Emellett van egy gazdasági vonatkozása is ennek az időszaknak,
hiszen megjelennek olyan területi
igénnyel jelentkező gazdasági
társaságok, vállalkozások, akik az
atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódóan, akár csak ennek holdudvarában helyet keresnek.
Az alapelvünk az, hogy olyan beruházásokat kell támogatnunk, amelyek a város jövője szempontjából
hosszú távon hasznosak, vagy a
későbbiekben egyéb célra hasznosíthatóak, illetve egyes esetekben
garantáltan el lesznek bontva.
– Számszerűen hasonló mértékű
növekedésre számíthatunk, mint
ami az első négy blokk építésénél
volt?
– Messze nem. Egyrészt nincs akkora munkaerőigény, mint korábban. Másrészt a Paks I. és II. közötti
átjárás, munkaerőáthelyezés egy
modellben azért kalkulálható. áadásul, ha konkrétan a dolgozók
elhelyezésével kapcsolatos igényeket nézzük, akkor elmondhatjuk,
hogy Paks meg kívánja osztani ezeket a terheket a kistérséggel, illetve Kalocsával. Pakson azt a dolgozói létszámot szeretnénk újonnan
igénybe vett területeken elhelyezni, amely létszám a későbbiekben
itt dolgozó, helyben maradó létszám lesz.

– A városban hol építenének új lakásokat, házakat?
– Végleges felhasználásba mindenképpen a városszerkezetből jelenleg kilógó vagy hiányt mutató területeket szeretnénk bevonni. Ilyen
elsősorban a Pollack Mihály utcától
északra lévő terület, mely ék alakban belehasít a jelenlegi várostestbe. Ezenkívül egy tervpályázaton
keresztül szeretnénk javaslatokat
kapni arra vonatkozóan, hogy a városközpontban, elsősorban a volt
konzervgyárhoz kapcsolódó, roszszul vagy alulhasznált területeken
hogyan lehetne olyan rehabilitációt
végrehajtani, amelyik helyet adna
új intézményeknek, biztosítaná a
közösség számára szükséges tereket, és a lakásépítéseken keresztül
bizonyos mennyiségű lakosságot is
ide tudna vonzani. Alapvetően ez a
két nagyobb célterületünk van, az
ezen kívüli területeket a város természetes fejlődési folyamataihoz
tartozó területeknek tartjuk, például a Május 1. utcát, a Haladás utcát
vagy a Vácikát. Biztos, hogy ezeken
a területeken is lesznek szép számmal olyan lakások, amiket olyan
célból vagy azok építenek, akik az
építkezések munkálataihoz kapcsolódnak, de a nagy tömegben,
vállalkozásszerűen épített lakások
számára elsősorban a Pollack Mihály utcai és a volt konzervgyári terület szerepel a tervekben.
Egy dolgot nem lehet megengedni: azt, hogy az építkezés ideje alatt
vagy az építkezés után a város mostani és későbbi lakosainak az életminősége romoljon. A városnak
abban nagyon helyt kell állnia, és ki
kell állnia az érdekei mellett, hogy
az építkezés csak pozitív irányba
módosíthatja Paks jelenlegi életminőségét.
– Honnan lesz forrás a fejlesztésekre?
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– Fogalmam sincs róla. Az általunk
ismert
atomerőmű-fejlesztések
költségeiben 8-10 százalék körüli nagyságrendben megjelennek
a környezet fejlesztési igényei is.
Ez idáig a magyar kormányzat részéről semmiféle támpontot nem
kaptunk arra nézve, hogy milyen
forrásból, milyen módon akar helyt
állni ebben a dologban. Az biztos,
hogy Paks városa nem kötelezhető
arra, hogy olyasmit létesítsen, ami
nem a város jelenlegi közösségét
szolgálja, nem kötelezhető arra,
hogy a jelenlegi közösség életminőségét lerontsa, és nem kötelezhető véleményem szerint arra
se, hogy olyasmi fejlesztések történjenek a város területén a város
tudta vagy adott esetben a város
beleegyezése nélkül, amelyek a
városképet, a terület használatát,
az emberek lakóhelyükhöz való
viszonyát rossz irányba befolyásolják. Mi ezért szeretnénk egy jól
kidolgozott javaslattal ennek elébe
menni. Ezt telepítési tanulmánynak
hívják, amin a város jelenleg dolgozik. Véleményünk szerint ez a
telepítési tanulmány kellő időben
készen lesz és rendelkezésre fog
állni ahhoz, hogy a kormányzattal
ennek alapján a megfelelő tárgyalások lefolytathatók legyenek, és a
kormányzat ennek alapján a megfelelő pénzügyi forrásokat akár
saját állami költségvetésből, akár
különféle pályázati, regionális vagy
területi fejlesztési forrásokból,
vagy akár más vállalkozókkal, akár
az orosz féllel, akár magánvállalkozókkal megosztva fedezze. A lakások építése például tipikusan
olyan terület, amit nem az önkormányzatnak vagy az államnak kell
építeni, hanem a piaci szereplők is
építhetik azt.
Mi arra törekszünk, hogy ezek a lakásépítések a város által már előre

eldöntött keretek között bonyolódjanak, tehát ne egyszerűen csak azt
mondjuk, hogy tessék, itt van a terület, hanem a lakóterületen belül a
szabályozás és a beépítési terv pontos útmutatót adjon, és azon belül
már csak az egyes házakat kelljen
tervezni. Meggyőződésem az is,
hogy ilyen típusú, ilyen nagyszámú
lakás építésére vonatkozó lehetőség kevés adódik Magyarországon,
és a közeli évtizedekben jó eséllyel
nem is nagyon fog. Azt, amit ma, a
21. század elején Magyarországon
a lakásépítésről, annak funkcionális
és energetikai, műszaki követelményeiről vagy az üzemeltetéséről tudunk és gondolunk, azt most és itt
meg lehetne valósítani. Itt és most
ki lehetne próbálni nagyon sok
mindent, ami később minta lehet
bárhol. riási presztízst jelenthet
ez a feladat.
– A tulipános házak is mintha hasonló megfontolásból születtek
volna a nyolcvanas években.
– Az egy formai kérdés volt, ami
mögött a tartalmi sajnos nem tudott megvalósulni. A tulipános vita
mögött az volt, hogy annak idején
a házgyári lakások minőségét a Pécsiterv fiatal tervezői meg akarták
változtatni. Egy nagyon egyszerű
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dolgot mondok, étkezős lakásokat
akartak csinálni ilyet akkor nem
lehetett. Ők étkezővel akarták volna az akkori épületeket tervezni,
ami aztán elbukott a különféle műszaki normatívákon, és maradt belőle a tulipán és a mesterségesen
gerjesztett vita. Ez fontos momentum a magyar építészettörténetben, de sajnos felületi kérdés volt,
nem tartalmi kérdés.
A Pollack Mihály utcai fejlesztésnél
úgy gondolom, hogy olyan beépítési modellt és lakásstruktúrát
kell tudnunk meghatározni, olyan
alaprajzokat kell tudnunk megvalósítani, olyan épületfizikai, energetikai megoldásokat kell alkalmazni,
amelyek a fenntartás, az üzemeltetés, a használat szempontjából a
lehető legkorszerűbb elveknek felelnek meg. Ha ezt nem csináljuk,
akkor nagy hibát követünk el, mert
töménytelen mennyiségű pénzt fogunk elkölteni, ami rosszul hasznosul, és tíz év múlva, húsz év múlva
kezelhetetlen terhet jelent majd.
Ezért tartom fontosnak, hogy ennek előkészítéséhez is egy nyilvános tervpályázaton szerezzük meg
a legizgalmasabb és leginkább
előremutató építészeti elképzeléseket.
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JETA-fejlesztések

Péjó Zoltán, Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotók: Péjó Zoltán, Bodajki Ákos
Az
Paksi Atomerőmű rt. kezdeményezésére és támogatásával 2011-ben alakult meg a övőnk nergiája érségfejlesztési Alapítvány
A . A közhaszn szervezet azóta évente ötszáz millió forint értékben
támogatja a paksi, kalocsai és a szekszárdi térség északi részében található 1 település projektjeit. Az
alapítói céloknak megfelelően az egyes önkormányzatok az életminőség javítását szolgáló beruházásokat
vagy az ezekre vonatkozó tervkészítést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházásokat valósítanak meg a
támogatási összegekből. j sorozatunkban azokat a fejlesztéseket mutatjuk be, amelyek révén az alapítvány
jóvoltából 201 -ban épültek, szépültek a városok és falvak a una jobb és bal partján.

Pakson két projekt zajlott az elmúlt
időszakban: egyrészt elkészült a
volt dunakömlődi általános iskola
épületeinek részleges homlokzati
nyílászárócseréje, ezzel párhuzamosan az utcafronti homlokzatok
javítását és színezését is elvégezték. A két épület, amelyekben tavaly óta az Aranyhal Waldorf Általános Iskola és voda fogadja
a gyerekeket, helyi védettséget

élvez, ezért a felújítások során az
eredeti állapot megőrzésére nagy
hangsúlyt kellett fektetni. A beruházás értéke 10 millió forint volt,
ebből 8 milliót állt az alapítvány.
Másrészt Paks Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS)
kulcsprojektként
szerepel
az
atomerőmű bővítése és a hozzá
kapcsolódó fejlesztések, amelyek
számos területre gyakorolnak je-

lentős hatást. Ilyen a város bővülésének strukturált, koordinált,
városi céloknak megfelelő keretek
közt tartása, a településre gyakorolt kedvezőtlen hatások kivédése.
A város másik nyertes JETA-pályázatán egy, az ezt a célt szolgáló
csatornavizsgáló kamerarendszert
szerzett be. Ennek segítségével
nemcsak a meglévő csatornarendszereken található majd meg
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például útbontás nélkül is a hibák
forrása, hanem a további építkezések során, illetve az üzemeltetés
alatt az építők, majd pedig az erőműben dolgozók lakóterületein is.
Ez a fejlesztés 18 millió forintba
került.
Kalocsa Város
nkormányzata
az elmúlt évben 30 millió forintot nyert el a Kalocsai szoda és
Gyógyfürdő energetikai fejlesztésére a JETA pályázatán, melyhez
1 millió forint önerő párosult.
A beruházás részeként két új, nagyobb teljesítményű hőszivattyút
helyeztek el a komplexum területén a termálmedencék szomszédságában.
A fejlesztésre azért volt szükség,
mert a jelenlegi kisebb hatásfokú berendezések csak napi húsz
órában üzemelve, maximális teljesítményen tudták a termálmedencékben az elvárható hőfokot
biztosítani.
Az új hőszivattyúk a jelenleginél
nagyobb teljesítményűek, nem
kell folyamatosan üzemelniük, és
remélhetőleg a kevesebb műszaki
hibának köszönhetően olcsóbbá
válik a fenntartásuk is. A beruházásnak köszönhetően biztonságosan tartható lesz a termálkútból kitermelt víz 3 fokos hőmérsékletre
történő fűtése és a termálmedencékbe való eljuttatása.
Az új hőszivattyúkat a vízgépészeti helyiség melletti konténerben
helyezték el, és új, hőszigetelt
vezetékek segítik a gyógyvíz medencékhez történő eljutását. Az
önkormányzat szakemberei 30- 0
százalékos energiamegtakarítás
elérésével számolnak. A közbeszerzési eljáráson kiválasztott, helyi vállalkozó által kivitelezett beruházás augusztus hónap második
felében zárult le.
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ÉLETM Ó D

Rekreációs tréninggel
a testi-lelki megújulásért
Krausz Attila | Fotók: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű agyarország energiapolitikájában betöltött stratégiai szerepe és az abból
adódó felelőssége mindannyiunk előtt ismert. A
létesítmény deklarált célja, hogy biztonságosan
állítson elő olcsó és környezetbarát energiát, ezzel döntő részt vállalva az ország villamos energiával történő ellátásából. Az atomerőműben alkalmazott nukleáris technológia jelentős kihívás elé
állítja az üzemeltető személyzetet. A műszakos
munkarendben végzett felelősségteljes munka,

a főjavítások alkalmával tapasztalható nagyfok
munkaterhelés komoly pszichés és zikai megterheléssel jár a kollégák számára, akiknek időről
időre szükségük van a regenerálódásra, feltöltődésre. bben ny jtanak segítséget szervezett formában a unka- és Személyügyi sztály személyzetfejlesztési csoportja által szervezett rekreációs tréningek. A foglalkozásokkal kapcsolatban
Nyiratiné ehér dit humánpolitikai munkatárssal
beszélgettünk.
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– Milyen múltra tekintenek vissza, és kik számára szerveződnek a rekreációs tréningek?
– Társaságunknál 1
óta szervezünk rekreációs
tréningeket elsősorban a hatósági jogosító vizsgára
kötelezett, illetve a folyamatos váltóműszakban és
dekádos munkarendben munkát végző, továbbá a
főjavítások vagy egyéb munkavégzés során fokozott
pszichés terhelésnek kitett kollégák számára. Eleinte
csak az üzemviteli személyzet számára volt biztosított
a részvétel, azonban a szervezetektől jött igények
alapján 201 óta, 3 évente a biztonsági és a karbantartási szervezetek munkavállalói számára is szervezünk
tréningeket. Ősszel és tavasszal - turnust indítunk,
turnusonként 1 fővel, a résztvevőket mindig az adott
szervezet jelöli ki. Általánosságban elmondható, hogy
2 évente minden kollégának lehetősége van a foglalkozásokon részt venni. észben e foglalkozások mintájára amennyiben megkeresést kapunk más szervezetek számára is szervezünk hasonló tréningeket,
ilyenek például a humán szervezet női munkavállalói
vagy a gazdasági igazgatóság munkatársai számára
szervezett tréningek.
– Hogyan épül fel egy foglalkozás tematikája?
– A tréningeket a balatonfüredi ekreációs Központban bonyolítjuk, 5 napos tematika alapján, szakemberek bevonásával. A program összeállítása minden
esetben a kollégákat foglalkoztató igazgatósággal
együttműködve történik. Az első két napon a szociális készségek fejlesztésén van a hangsúly, általában
kommunikációs, stresszkezelési gyakorlatokat, csapatépítő és együttműködést elősegítő foglalkozásokat tartunk. A harmadik és negyedik napon a testi
egészségfejlesztés, a helyes táplálkozás, a testi-lelki
feltöltődés kerül előtérbe. Az idei évben a tematika
összeállításakor törekedtünk arra, hogy lehetőség legyen passzív feltöltődésre is, ezért a kötelező programok 1 órakor zárultak, ezt követően a résztvevőknek
lehetőségük adódott a ekreációs Központ, illetve a
Balaton által kínált egyéb lehetőségeket is igénybe
venni. A program zárónapján szabadabb fakultatív
programok közül választhatnak a kollégák, ezek közül
a tavaszi turnusok során egyértelműen a közös fagylaltozás volt a legnépszerűbb.

– Milyenek a visszajelzések a programokkal kapcsolatban?
– A visszajelzések döntő többsége nagyon pozitív, a
részvevők által kitöltött kérdőívekből, valamint a tréninget záró közös beszélgetésekből egyértelműen az
derül ki, hogy a kollégák szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, és hasznosnak is tartják azokat. A program összeállításánál minden évben igyekszünk a véleményeket figyelembe venni. Külön öröm számunkra,
hogy több kolléga egy-egy mozgásos programon történő részvétel vagy éppen a mozgásterapeuta tanácsára dönt úgy, hogy életmódot vált, és elkezd rendszeresen sportolni, mozogni, vagy igyekszik egészségesen táplálkozni. Azt reméljük, hogy a tréningek
által nemcsak maradandó élménnyel gazdagodnak a
résztvevők, hanem a szellemi és fizikai megújulást is
elő tudjuk segíteni számukra, akár hosszabb távon is.
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j ügyeletes mérnök az erőműben
Gyulai János Fotó: Bodajki Ákos
Sikeres ügyeletes mérnöki vizsgát tett j liusban Kabai Péter, a Paksi Atomerőmű blokkügyeletese.
árom év után ő az első, akinek ez sikerült. Az ügyeletes mérnöki beosztás összetett feladat, és rendkívüli felelősséggel jár, ezért az ezt a pozíciót betöltő szakemberek képzése is különleges. ár ebben a
speciális munkakörben a műszakozás ellenére kicsi a uktuáció, szükség van j szakemberekre.
szakonként szúrópróbaszerűen ellenőrizheti az irányítása alá tartozó személyzet szakmai felkészültségét.
– Péter, mikor jöttél az atomerőműbe?
– Az orientációm viszonylag korán rögzült az atomerőmű irányába. Középiskolai tanulmányaim során a
matematika-fizika tanárnőm keltette fel éledező kíváncsiságomat az atomenergetika iránt. Pályaválasztásomat egyértelműen az ő önzetlen, odaadó munkájának
köszönhetem. A mai napig hálás és meleg szívvel gondolok vissza rá. Kiskunhalasról az érettségit követően
jelentkeztem az akkor még működő energetikai főiskolára, melynek elvégzése után felvettek az erőműbe
1
-ban betanuló primer köri gépésznek. á egy évre
letettem a vizsgát.
– Nem a primer köri gépészvizsga volt az utolsó
vizsgád

Egy ügyeletes mérnök különleges helyzetben van.
Az erőmű vezérigazgatója alkalmazza és mentheti fel
beosztásából. Az erőmű területén belül a nappali műszak kivételével ő a legmagasabb szintű döntéshozó.
Feladata egyidejűleg mind a négy blokk üzembiztos
és gazdaságos üzemmenetének önálló irányítása a
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, kezelési utasításoknak, szabályzatoknak, előírásoknak megfelelően.
A műszakjában történő minden lényeges eseményről
tudnia kell. A teljesítőképességre kiható események,
üzemzavarok bekövetkezésekor a legmegfelelőbbnek
ítélt helyszínről intézkedik, utasításokat ad és ellenőrzi
azok végrehajtását. Szükség esetén túlmunkát rendelhet el, ügyeleteseket hívhat be. Az eseményeket és
azok kiváltó okait bejegyzi az üzemviteli naplóba. Idő-

– Természetesen nem. A primer köri főgépészit 2000ben, a reaktoroperátorit 2003-ban, a blokkügyeletesit
2008-ban tettem le. Mivel én a primer köri vonalon
jutottam el a blokkügyeletességig, a blokkügyeletes
hatósági vizsga megszerzéséig a szekunder köri turbinagépészi és turbinaoperátori tudományokat is hozzá
kellett tanulni az addig megszerzett ismereteimhez.
– Ezek után mi kellett még, hogy ügyeletes mérnök lehessél?
– Először is nagy dolog volt, hogy felajánlották a lehetőséget, és betanuló ügyeletes mérnök lehettem 2015 szeptemberétől. A már megszerzett technológiai ismereteim
mellé mélyebben meg kellett ismernem a sugárvédelmi,
vegyészeti szakterületek munkáját, a külső technológiai
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rendszereket. j ismereteket kellett elsajátítani a balesetelhárítás, környezetvédelem területén, valamint az ügyeletes mérnök adminisztratív feladataival, az ügyeletes
mérnökre vonatkozó előírásokkal és kötelezettségekkel is
elmélyülten meg kellett ismerkednem. Szinte minden szabadidőm tanulással, vizsgára készüléssel telt el 2015 szeptemberétől, a család és a barátok szerető támogatásával és
megértő nélkülözésével övezve. Nagyon szerencsés embernek érzem magam emiatt, köszönet érte mindenkinek.
– Mi mindenre terjed ki az ismeretszerzés?
– Mintegy 10 témakör volt összesen. Blokküzemeltetési
ismeretek, reaktorfizika, irányítástechnika, primer kör, szekunder kör, külső technológia, vegyészet, dozimetria, villamos szakterület. Kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyeletes mérnök baleset-elhárítási feladataira. Átfogóan ismerni kell a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójára is. Ezenkívül egészségesnek
kell lenni testileg/lelkileg ezt igazolják az időszakos orvosi és pszichológiai vizsgálatok.
– A vizsga hogyan zajlott?
– Az Oktatási Osztály ellenőrzi, hogy a vizsgára bocsátás
feltételei teljesültek-e, majd kijelöli az időpontokat. rásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. Általában egy hét telik
el a kettő között. Ez az idő szükséges az értékelő szakterületek szakembereinek az írásbeli kiértékeléséhez. n
hétfőn megírtam az írásbelit, szerdán bizottság előtt jól
válaszoltam a kérdésekre ügyeletes mérnökké váltam.
Egyelőre tartalékállományban továbbra is blokkügyeletesként dolgozom a 3. blokkon, de negyedévente legalább 3
műszakban (ha szükség van rám, akár többször is) ellátom
az ügyeletes mérnök teendőit. Minden képzésen kötelezően részt kell vennem, hogy „formában” legyek. Nagyon
szeretem a munkám, nagyon erős bennem a szakmai elhivatottság!
– Más feladatok?
– Az zemviteli Főosztályon töltött időszak hozadékaként
részt veszek események kivizsgálásában. Nemcsak tanulok, de aktívan részt veszek az üzemviteli ismereteink szinten tartásában, megőrzésében minősített oktatóként.
– Valami érdekes, különleges dolog a szakmai tevékenységed során?
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Kabai Péter
Kiskunhalason született 1 75-ben, iskoláit is ott
végezte, ott érettségizett. Ezt követően felvették
a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) kihelyezett
energetikai szakára Paksra. Az atomerőműben
primer köri gépészként kezdte a „szamárlétrát”
1
-ban, majd főgépész, reaktoroperátor lett.
Munka mellett a BME-n reaktortechnikai szakmérnöki diplomát szerzett. t évig műszakozott
blokkügyeletesként a 2. blokkon az E műszakban, majd kiemelték főtechnológusnak, ebben
a munkakörben 3 évig tevékenykedett, mindaddig, míg egy évvel ezelőtt Cziczer János üzemviteli igazgató megkérdezte, hogy lenne-e kedve
az ügyeletes mérnökséghez. Ekkor visszaállt műszakba, ütemezve felkészült az ügyeletes mérnöki munkára, és levizsgázott. Most már több ideje
van a családjára, barátaira mindannyiuk legnagyobb örömére.
Feleségével, Szilviával két gyermeküket nevelik:
Ákost (13) és ékát (7). Pakson élnek.
Szeret kerékpározni, horgászni, nagy szerelmese
a pálinkakészítésnek és a vízi sportoknak. Soron
következő nagy célja, hogy fiával, Ákossal együtt
evezzen a Dunán. Persze ehhez még meg kell
tanulnia megülni egy kajakot, de számíthat a fia
segítségére, hiszen ő már legnagyobb büszkeségére
éve űzi ezt a sportot.

– észt vehettem a Tokozott zemanyag Kezelés Kiemelt
Projekt tevékenységében műszakvezetőként. Ez egy nagyon különleges és nagy horderejű szakmai feladat volt.
Szintén rengeteg új szakmai ismeret elsajátításával járt,
és vizsgákkal övezve kellett a műszakvezetői feladatoknak
eleget tenni. A SOSN cég orosz szakemberei munkájának az irányítása és koordinálása nagy felelősséggel járó,
különleges feladat volt.
Ezenkívül ami még számomra nagyon fontos, az az operátori alapismeretek megőrzése, szinten tartása és fejlesztése. Ebből az okból szereztem meg az atomerőművi minősített oktatói végzettségemet, és emiatt folytatom aktívan
a mai napig az oktatási tevékenységet.
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ATOMENERGETIK AI MÚZEUM

Megszépült épület,
k
ült tárlat
Vöröss Endre Fotók: Bodajki Ákos
Nem csupán a blokkokon, hanem az Atomenergetikai Múzeumban (AEM) is szükség van
minden esztendőben egyszer
egy nagyobb lélegzetű leállásra, a tárlat megújítására. Ekkor
– két héten át – nem fogad látogatókat a múzeum.
Idén augusztus 1 12. között került sor arra a szakmai munkára,
melyre év közben nem nyílik lehetőség. Ekkor válnak az AEM-nek

felajánlott tárgyakból műtárgyak,
és kerülnek végleges helyükre.
Az elmúlt időszakban két nagyméretű eszközt kapott a múzeum:
ezek egyike a Vegyészeti Osztály
analitikai csoportja által használt
Spectro ame ICP gép, amely a híg
oldatokban lévő fémek kimutatására szolgált. Szintén újdonság a
Siroco
vezérlőberendezés, ezt
az Anyagvizsgálati Osztály a reaktortartály hegesztési varratainak
gépi ultrahangos ellenőrzésére

használta. Idén ezen berendezések tárlatba rendezése jelentette
a legnagyobb jelentőségű változást a múzeumi térben. Emellett
hamarosan használatba veszi a
szakmai stáb azt a monitort is,
amelyet az erőmű Karbantartási
Főosztálya adott át az AEM-nek.
A tervek szerint ezen 8-10 perces
filmeket vetítenek majd a múzeumba érkező csoportoknak. Történt még két, AEM-et érintő változtatás is. Az egyik az épületben,
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ahol egy, a Paksi Atomerőművet a
kezdetektől támogató, világszerte
híres magyar természettudósra
gondolva rendeztek be egy emléksarkot. Ennek avatására októberben, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében kerülhet sor.
A másik változtatás az épület falát
érintette. A közelmúltban megújult a nyugati homlokzat három
óriási képe, melyek az időjárás
viszontagságainak jobban ellenálló minőségben tárulnak a látogatók elé.
Ez a két hét nyújtott lehetőséget
továbbá a leltár frissítésére, a vitrinek és a hozzájuk tartozó raktározott tárgyak összerendezésére is.
Mindezek mellett a leállások idején kerül sor a nagytakarításra
is. Az épület magas helyein lévő
belső szerkezeti elemek portalanításával kezdődően az összes
vitrin kívül-belül történő tisztításán át a padlózat és a szabadon
álló műtárgyak megszépítéséig
tartott ezúttal is a munka. A múzeum munkatársai mindenkor
nagy hangsúlyt helyeznek a preventív műtárgyvédelemre, ezért
az évi karbantartáskor történik
meg a nagyberendezések alapos
portalanítása, tisztítása is. A fém
anyagú műtárgyak felületén megtapadó por ugyanis a levegő páratartalmával elegyedve remek
táptalaja lehet a korróziónak.
A műtárgyak tisztán tartása tehát
nemcsak esztétikailag fontos, állományvédelemi szempontból is
szükséges.
Végeredményként egy megújított
tartalmú, a múzeumi szakma kritériumainak mindenben megfelelő
igényes kiállítótér várja augusztus
15-től új és visszatérő vendégeit a
Paksi Atomerőmű északi területén
elhelyezkedő
Atomenergetikai
Múzeumban.
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jabb ideiglenes lakhely
a kiégett fűtőelemeknek
RHK Kft. Fotók: HK Kft.
A felületes, távoli szemlélőnek a hatos ton Paksról Pécs felé haladva mostanság annyi látszik, hogy az
atomerőmű kerítésének közelében immár hat egyforma sárga, toronyszerű építmény áll. alójában a
hatodik még csak külsejében egyezik meg a mellette lévőkkel, hiszen a végső munkálatok itt még hátravannak.
A reaktorblokkok hatalmas tömbjei mellett a maga tízemeletnyi
magasságával szerényen húzódik
meg a fehér tetős, lakótelepnyi
épületegyüttes a adioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. paksi telephelye. A Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát
el: ide kerülnek ugyanis az atomerőmű elhasznált üzemanyag-kazettái 50 éves átmeneti tárolásra. A
modulokban az üzemanyag-kazetták egyenként, betonfalakkal körülvett kamrákban, hermetikusan
lezárt függőleges tárolócsövekben
helyezkednek el. (A beton biztosítja a sugárzás elleni legfőbb fizikai

gátat.) A zárt acélcsövekben a kazettákat nitrogéngáz veszi körül, a
hűtőlevegő pedig szabadon áramlik közöttük. A kamrákban termelődő hő a természetes huzathatás révén távozik, így a hűtés folyamatos.
A kiégett kazetták biztonságos elhelyezésére eddig 1 7 óta öt
modul, vagyis húsz kamra készült,
ezekben összesen 308 kiégett fűtőelem helyezhető el.
A KKÁT-ban az idei betárolás kezdete előtt 83 7 elhasznált üzemanyag-kazetta átmeneti tárolásáról
gondoskodtak, ehhez a tervek szerint 3 0 darab érkezik még a Paksi
Atomerőműből ebben az eszten-

dőben. A betárolás több hónapot
vesz igénybe, júliustól október közepéig. eaktorblokkonként egyforma mennyiség, vagyis négyszer
kilencven darab kiégett kazetta
kerül át tizenkét részletben, speciális konténerekben. Egy konténer
átrakása átlagosan egy hétig tart.
Az első fél évben azért nem érkezett elhasznált üzemanyag a telephelyre, mert az irányítástechnika
rekonstrukcióját kellett befejezni,
illetve lezajlott a létesítmény éves
nagy karbantartása, valamint az
úgynevezett inaktív próbaüzem
is. Mivel az idén üresen maradó
hatszázegy tárolócső várhatóan a

A

közeljövőben „gazdára talál”, addigra az új tárolómodulnak készen
kell lennie.
Ennek a bonyolult, sokszoros védelmet jelentő rendszernek az
építése három évig tart, és komoly
műszaki tudást, pontos tervezést,
előkészítést, illetve kivitelezést
igényel. A legújabb egység tényleges kialakítása 201 októberében
kezdődött: a munkálatok előtt
kicserélték a talajt a területen,
később kibővült a fizikai védelmi
rendszer.
Még abban az évben elkészült a
tárolóépület speciális vasbeton
szerkezetű, szigetelt alapja. Ekkor
hosszú ideig fehér sátor látszott a
területen, a munkálatokhoz szükséges megfelelő körülmények biztosítására.
2015 tavaszán kezdődött a tárolóépület másfél méter vastag alaplemezének, illetve a tíz emelet magas
betonfalaknak az építése, majd a
betöltő csarnok acélszerkezetének
a szerelése. Az égbe meredő hatalmas acélerdőben, az óriásdaru

A

A

mellett, apró játékfigurákként látszottak a dolgozó szakemberek.
2015 végén már a szellőzőkürtőre
is fölkerült a fehér tető, és megkezdődtek a technológiai rendszerek
munkálatai.

A
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Ez év tavaszán a tárolócsövek is
megérkeztek a kiégett kazetták
számára, melyeket már elhelyeztek a tárolóban, így az új kamrák
belülről is megegyeznek működő
társaikkal.
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Óriás-énekeskabóca
(Tibicina haematodes)

Hun cikáda,
a metamorfózis nagy öregje
Fotó, szöveg: Vincze Bálint
Miután felkérést kaptam, hogy
a lap meg juló számának címlapfotóját elkészítsem, hamar
rájöttem, milyen érdekes és
szerteágazó feladatra vállalkoztam.
sztönszerűen választott
fotóalanyom az óriás-énekeskabóca a természettudományon
t l a régészet világába röpített
alig néhány hét leforgása alatt.
Nem is sejtettem, hogy az újjászületés számomra egyik legkézenfekvőbb, természetben megtalálható szimbólumát választva

egy kisebb projektet generálok
magamnak. Nagyon keveset tudtam és tudok a kabócákról (kevésbé ismert nevük cikáda). Az igazat
megvallva ez idáig élőben nem is
láttam egyet sem. Elhagyott lárvabőrével a Szekszárd melletti Sötétvölgyben egy fotóstúrámon már
találkoztam. Hangját mediterrán
országokban tett kirándulásaimon
már hallottam. Ha számomra ismeretlen faj melyből igencsak sok
van fotózásába kezdek először az
interneten és könyvespolcon kutakodok. Tanácsot kérek tapasztalt

természetügyi szakértőktől, terepés fajismerettel rendelkező természetvédelmi szakemberektől. Ez a
taktika mindig beválik. Bőséges
információt kaptam, mikor és hová
menjek, hogy nagy valószínűséggel sikerüljön az óvatos, inkább
hallható, mint látható kabócát lencsevégre kapni. De mégsem volt
ez ilyen egyszerű. Kitartás és szerencse is kellett egy látványos, az
újjászületés pillanatát megörökítő
kép elkészítéséhez. Címlapképnek
ezt képzeltem el. Ősi parancsnak
engedelmeskedve, háromévi föld
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alatt töltött idő után júniusban,
többnyire alkonyatkor, a nappali
ragadozókat kijátszva, a kabócalárva felkapaszkodik egy fa törzsére vagy cserjére, és megszabadul
régi köntösétől. Megújulva néhány hétig a következő generáció
alapjainak lerakásán fáradozik. Az
óriás-énekeskabóca
hazánkban
inkább a meleg és száraz területeken fordul elő, de találkoztak már
vele az szaki-középhegységben
is. A Mecsekben, a Geresdi- és
a Szekszárdi-dombságon nyár
közepén gyakran hallani őket, s
láthatjuk levedlett köntösüket.
A déli forróságban a fák tetején,
kizárólag a hímek hallatják jellegzetes ciripelő hangjukat, melyet
potrohuk alján elhelyezkedő kitinlemezek rezegtetésével képeznek,
így csalogatva magukhoz leendő
párjukat. A világon közel 0 000
kabócafaj ismert, ebből mintegy

800 faj él nálunk. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében 300 000 egyed található a néhány milliméterestől a világ
legnagyobbjáig, mely közel 15 cm.

A kutatók nemcsak e gyűjtemény
szakértő kezelői, de a faj életének
folyamatos kutatói is. Hab a tortán,
hogy a rovar fotózásán túl egy híres régészeti leletig is eljuthattam.
A véletlennek köszönhető, hogy
rátaláltam egy igen szoros helyi kapcsolatra. 1820-ban találták
Györkönyben azt a cikáda formájú leletet, mely a Magyar Nemzeti
Múzeum egyik féltett kincse 183
óta. A Távol-Keleten már az ókor-

ban is nagy kultusza volt ennek
a rovarnak, hasonlóképpen az
egyiptomi skarabeuszimádathoz,
kultikus jelentőséggel bírt. Katonai rangjelzésként is használták. A
népvándorlás idején a hunok által
jutott el a Kárpát-medencébe és
Európa számos területére, főrangú
nők és leánygyermekeik ruhadíszként viselték, de hun kori lószerszámok díszítőjeként is ismert.
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Szécsényi Csilla, Susán Janka | Fotók: Szécsényi Csilla
Állomások az ember életében: születés, gyermekkor, tanulmányok,
családalapítás, aktív és nyugdíjaskor, elmúlás. Ezek közül, amely a
legtöbb emléket, nyomot hagyja
maga után, az a gyermekkor. Kitörölhetetlen, mindent megalapozó,
minden korlátunknak és képességünknek a nyitja.
Az erőmű építéséhez Paksra települők között sokunk gyermekkorát változtatta meg az új lakhely,
a felnőttként ideköltözők nosztalgiával gondolnak a messzebbre
került gyermekkor helyszíneire.
A kötődés mindig megmarad, és
sokféle lehet. Nézzünk egy szép
példát arra, hogyan lehet a gyermekkori emlékeinket, értékeinket
átörökíteni. Szécsényi Csillával

beszélgettem, akit gyökerei Ártándhoz kötnek.
Beszélgetésünkkor Csilla elővett
egy fényképalbumot, amit elkezdtünk lapozgatni, nézegettük a képeket, miközben ő kommentárt
fűzött hozzájuk.
„Tudod, én azt hiszem, nem kell
mindennek elpusztulnia, ami nem
modern, nem kifizetődő anyagilag,
nem praktikus vagy nem »valami«,
amire az emberek általában azt
mondják: »Én a pénzemért azért
szeretnék kapni valamit«.
Ellenkezőleg: feladatunk, hogy
továbbvigyük az örökséget, amit
őseink ránk hagytak, akkor is, ha
az anyagi vagy szabadidőbeli áldozatokkal« jár, és akkor is, ha
reménytelen vállalkozásnak tűnik

„Ha akkor a házat a család eladta
volna, akkor most nem lenne…”
felújítani egy 105 éves vályogházat
280 km-es távolágból, majd pedig
fenntartani évtizedeken keresztül.
Itt Pakson sokan jó anyagi körülmények között élünk, így az a legkevesebb, hogy ahonnan egykor
sokat kaptunk a szó nemes értelmében, oda megpróbáljunk valamit vagy akár sokat vissza is adni.
Ha akkor, 2003-ban a család eladta volna a nagyszüleim pusztulófélben lévő százéves házát, akkor
most… nem lenne!”
Félig viccesen, félig komolyan hozzátette még: „…semmi bajunk”.

„…semmi bajunk”
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Parasztház A szülőházam 1 10-ben épült,
jómódú középparasztcsalád részére. Az évek
folyamán a korok divatjának megfelelően változott a külseje, de a mai napig megőrizte
jellegét, építészeti szépségét és a vályogházakra jellemző kedvező tulajdonságait. Kb. 10
éve örököltük/vásároltuk és kezdtük felújítani,
de mivel nekünk magunknak lakóházként nem
volt szükségünk rá, és megválni ettől a családi és kulturális értéktől nem akartunk és nem
is tudtunk, funkciót kellett találnunk számára.
gy lett belőle vendégház, hogy állandó lakók
nélkül is tovább élhessen.

Felmérés 2005-ben így nézett ki a ház (és
mi). ogyadozó tető, nem működő nyílászárók, felázott falak. Már tíz éve nem lakott ott
senki. A fényképen az első felmérések egyikét
végezzük, mint újdonsült, irigylésre egyáltalán nem méltó „boldog” tulajdonosok.

Zöld ablak Ez már új ablak Ágnes és Gyula a nagyszüleim házán. Amikor Ágnes odakerült, a ház fehérre volt meszelve, az ablakai pedig szép zöldek voltak. Már idős volt, amikor
ezt mesélte nekem most is látom kendővel bekötött fejét, gyengülő fényű szemét, amivel
ő akkor visszaemlékezve LÁTTA azokat a zöld ablakokat. Akkor én is megláttam azokat a
zöld ablakokat és azt a fehér házat. Szűcs János asztalosmesternek így a lelkére kötöttük:
csakis ugyanolyan osztásút, formájút, mintájút, csakis zöldet gyártson! Az eredeti ablakokat Nagyváradon csináltatták Gyula szülei én legalábbis azt gondolom, mert amikor
Váradon jártam, sok hasonló ablakot láttam a régi polgári házakon.

A szita, ami agyonüti a vőlegényeket A kamarát Gábor, nagyapám nagyapja építtette, úgy tudjuk 1867-ben. Az épület teljes
egészében terménytárolásra szolgált. Alul pince, tele hordókkal és a hűvös helyen tartandó zöldségekkel, krumplival, almával, káposztával... A térdfallal megmagasított padlástérben pedig száradt a gabona, kukorica, talán a komló is? A földszinten
pedig volt egy nagyszobányi, szellőzőnyílásokkal ellátott tároló az élelmiszereknek. Még gyerekkoromban is itt volt például
a lisztesláda a szitával (ami, mint köztudott, gyakran agyonüti a
vőlegényeket), mellette meg mindjárt a kemence tátott szája,
ami a megdagasztott, kiszakajtott kenyereket várta. A „kamara” jelentése: KINCSTÁR. Igen, ez biztos, hogy az volt a boldog
békeidőkben. Gondolj bele: 3 0 négyzetméter élelmiszer!

28

ÉLETÚJ ÍTÓK

rtékőrző kreativitás
Czibuláné Mayer Szilvia, Torma Dóra | Fotók: saját archívum
A változáshoz, meg juláshoz néha egészen kevés is elég az, ha a környezetünkön változtatunk. Az atomerőmű két munkatársa, ványi Krisztina és nyedi ernadett hobbijában is az értékek megőrzése, régi
dolgok j értelemmel, funkcióval felruházása mellett tette le voksát. Szenvedélyük a régi b torok, használati eszközök fel- és meg jítása. gyedi stílus , gyönyörű tárgyaikat elnézve alighanem sokan tekintenek majd más szemmel egy-egy nagyszülőktől örökölt régi asztalra, székre vagy akár varrógépre.

Iványi Krisztina
kommunikációs tanácsadó

– Hogyan választod ki a felújításra
szánt bútort, és mi dönti el, hogy
merre indulsz, milyen lesz a végeredmény?
– Nekem eddig a szükségszerűség
határozta meg a felújításaimat, ami
nemcsak a bútorokra, de az egész
házra kiterjed. Három hónapja
költöztem Paksra (négyévnyi, napi
szintű ingázás után), az ófalu egyik
régi házikójában találtam meg azt
az álomhelyet, amit azóta is szépítgetek. Saját kezűleg festettem át
a fürdőszobai csempét, a falakat,
a tornácot, a bútorok egy jelentős
részét, de még a virágtartó edényeket, kaspókat, képkereteket is.
És nemcsak festettem, de ügyes
kezű segítők közreműködésével
megvalósult néhány bútortervem

is, amikhez például én fejlesztettem a pácot: így készült a könyvespolc, az ebédlőasztal és a polcos
lambéria is a házban. Úgy voltam
vele, hogy amire szükség van, azt
igyekszem én megcsinálni, így
minden pont olyan lesz, amilyennek szeretném. Összeszedtem egy
csomó régi vagy használt dolgot,
csupa-csupa olyan tárgyat, aminek története van, hozzátettem a
magam álmait, így létrejött valami olyan új dolog, ami hordozza a
múlt értékét, a tárgy használati értékét és a saját munkám értékét is.
– Az a belső tér, amit kialakítottál,
és a tárgyak, amiket készítesz, elég
sokféle stílust képviselnek. Miért
alakult ez így?

– Én rengeteg stílusért rajongok,
amikből ha nem muszáj, nem választok, inkább próbálom egyesíteni őket annak ellenére, hogy az
eklektika egy elég veszélyes műfaj. Amikor először megláttam, az
én kis látszógerendás-téglaburkolatos házikóm azt „súgta” nekem,
hogy ő bizony a francia vidéki és
kastély, a shabby chic és az ipari
stílus motívumait szeretné, némi
rusztikus beütéssel, én pedig ennek alapján csinálom a lakberendezést és készítettem el a tárgyakat. A végeredményt persze sosem látom előre száz százalékosan:
az mindig munka közben alakul ki,
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hogy milyen is lesz a produktum.
Talán ez is a legjobb benne, hogy
egy igazi kaland minden egyes
festés, aminek a végén találkozom
egy ismeretlen ismerőssel, aki az
én fejemből pattant ki
– Mióta csinálod ezt a hobbit?
– Az én DIY-múltam úgy kb. fél
évre tekint vissza, és egy tortatállal kezdődött, mostanra azonban
több tucat négyzetméternyi festéket tudok már magam mögött.
Amit csinálok, illetve amit tudok,
nagyon szívesen megosztom másokkal, ezért is vagyok tagja több
bútorfestő Facebook-csoportnak,
és vezetem a Ház és Más blogot.
Az ecset mellett barátkozom a
barkácseszközökkel is, most épp
a gérvágást kezdtem el tanulni –
de van még egy csomó technika,
pl. a transzferálás, dekupázsolás,
amiket majd ezek után fogok kipróbálni.
– Mit alkottál utoljára?
– Térhatású házszámot gyártottam egy felújított régi fiókból, az
eredeti táblákból, meg némi dekorációból

Enyedi Bernadett
az Atomenergetikai Múzeum vezetője

– Hogyan választod ki a felújításra
szánt bútort, és mi dönti el, hogy
merre indulsz, milyen lesz a végeredmény?
– Elsősorban a bútor tervezett
helye határozza meg a felújítás
részleteit a szín vagy díszítés tekintetében. De persze van, hogy
fordított a sorrend: ha fantáziát
látok egy bútorban, akkor is munkához látok, ha még nincs konkrét
helye a darabnak. Van, hogy mindenképp ki szeretnék próbálni egy
színt, egy stencilt, így sok esetben
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utolsó percre áll össze az elképzelés, milyen is legyen az adott tárgy.
Eddig azonban minden elkészített
bútor megtalálta a helyét. Ez egyfajta önkifejezés is, hobbi, nem
mellesleg a saját kezűleg készített
dolgok nagyobb értéket képviselnek a környezetünkben. Erről is
egyformán gondolkozunk férjemmel: ő a ház körül barkácsol sokat,
én pedig szívesen készítek otthoni
dekorációt, varrok párnát vagy készítek játékot a gyerekeknek.
– A bútorok szeretete és felújítása
nem ugyanaz, egyfajta látásmód
és tehetség nélkül nemigen menne. Munkáidban leginkább megtalálhatóak a country, vintage és
shabby chic stílusjegyei, hagyományos vidéki formák és ornamentika.
Ez a hagyományőrzés miatt fontos,
vagy egyszerűen így alakult, hogy
ebbe az irányba mentél a kreativitásoddal és mondanivalóddal?
Van-e valami határozott elképzelés
egyáltalán a stílusjegyeken túl?
– A hagyományok fontosak. Egy
régi bútornak története van, „benne van az élet”. A lóca például,
amelyet nemrég festettem, több

mint százéves, a férjem gyerekkorában a nagyszüleinél sokat üldögélt rajta. A felújítás előtt elő
is kerültek a pad titkos rekeszéből
sok évtizeddel ezelőtti iratok, fémpénzek. Történeteket, történelmet
hordoznak. Szerencsés vagyok, hiszen ugyanígy a múzeumban is a
történelem vesz körül. Ezt a stílust
egyébként azért is szeretem, mert
olyan otthonosságot, melegséget
hordoz, amely meghittebbé teszi a
hétköznapokat is.
– Mikor kezdted, és hogyan vezetett az út az igényes és kreatív bútorok felújításáig?
– Sok esetben intuitív módon indul egy új hobbi: ha érdeklődöm
valami iránt, szeretném kipróbálni, megtanulni, amennyire lehet,
tökélyre fejleszteni. A bútorfestés
kapcsán is így volt. Először csak
utánaolvasgattam,
nézegettem
a témával kapcsolatos oldalakat,
aztán egy ismerősömnél láttam,
hogy csodás dolgokat tud készíteni, hát belevágtam. Ma már akármerre nézek, mindenhol keresem
a „festeni valót”. Mára legalább
két tucat bútort átfestettem.
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Gyöngyösiné Nyul Petra Fotók: Bodajki Ákos
Pakson született 1 5-ben, itt nevelkedett, a helyi Vak Bottyán Gimnáziumban
érettségizett, majd a Budapesti Műszaki
Egyetemre jelentkezett továbbtanulni. A
gépészmérnöki karon szerzett diplomát
1 8 -ben, okleveles gépészmérnökként
zárva tanulmányait. A Paksi Atomerőműben ugyanebben az évben helyezkedett
el a Nukleáris Fűtőanyag zem szervezeti
keretein belül. Abban az időben a nukleáris üzemanyag mozgatásával, tárolásával és
szállításával kapcsolatos feladatokat látta
el művezetői beosztásban. Hét év elteltével kapta meg kinevezését, és üzemvezetőként folytatta tevékenységét ugyanitt a
következő hét évben is, egészen 2003-ig.
Az zemidő-hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt ( HP) vezetésével 2003-ban
bízták meg. Kiemelt projektvezetőként az
atomerőművi blokkok üzemidő-hosszabbításának előkészítési munkálataiban, a
teljesítménynövelés megvalósításában, valamint a Végleges biztonsági jelentés készítésében részt vevők tevékenységét koordinálja, felügyeli. Több jelentős projektben is
részt vett már a pályafutása során, például:

A Mecsekben, Komlón született. Élete során mindig is meghatározó volt ez a hely.
Sok-sok gyermekkori élmény fűződik szeretett városához, amelyek a mai napig
elevenen élnek emlékeiben. Ma már úgy
véli, lételemévé vált a táj szeretete, az erdei séták, barangolások energiával töltik
fel.
Szakmai pályája a kereskedelemben
kezdődött, majd az évek során tovább
képezte magát. Már abban az időben is,
amikor üzletvezetőként dolgozott Pakson, a felelősségteljes munkavégzés mellett igyekezett az emberekkel való kapcsolattartásra is figyelmet fordítani.
Az atomerőműbe 2002-ben került. Korábban a Műszaki Igazgatóságon dolgozott, ahol a Végleges biztonsági jelentések összeállítása volt a feladata, és a mai
napig is számítanak a közreműködésére.
Ez igen szerteágazó munkát jelentett, és
több területet érintett. Ennek során került
kapcsolatba az
zemidő-hosszabbítás
Kiemelt Projekttel is, ahol
tekintettel
arra, hogy igényt tartottak a munkájára
jelenleg ügyviteli munkatársként tevékenykedik. Amikor a projektszervezethez
került, Weisz Pál kollégája volt a mentora,
akitől sok segítséget kapott.

Kovács Ferenc
kiemelt projektvezető

a greifswaldi atomerőmű 5. blokkjában 25
napot üzemelt, enyhén kiégett üzemanyag
Paksra szállításának műszaki előkészítése,

Molnár Tiborné
ügyviteli munkatárs

Feladatát mindig a tőle telhető legnagyobb igyekezettel és hozzáteszi rendkívül jó munkahelyi légkörben végezte.
römmel mondja, hogy mind főnökeivel,
mind kollégáival nagyon jó a kapcsolata,
nagyon jól érzi magát a munkahelyén.

e elt r ekt
végrehajtása; a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzembe helyezése; a paksi
blokkok teljesítménynövelése; a Végleges
biztonsági jelentés készítése; a C15-projekt
végrehajtása; a paksi blokkok üzemidőhosszabbítása.
Kiemelkedő tevékenységét többször is elismerték: a Paksi Atomerőmű Műszaki Alkotói
Pályázatán első helyezést ért el (pályaművében a greifswaldi üzemanyag Paksra szállításának műszaki előkészítését tárgyalta),
vezérigazgatói dicséretben két alkalommal
részesült; továbbá a Céggyűrű és az MVM
Zrt. „Az év embere” díjának tulajdonosa is.
Felesége, Magdi női divatáru-kereskedelemmel foglalkozik már huszonhárom éve.
Fia februárban szerezte meg diplomáját,
jelenleg az Atomix Kft. Képzési Központ keretében betanuló primer köri gépész.
Feri szereti a szabadidejét családja és barátai körében eltölteni, bár ezt néha igen nehéz megszervezni teszi hozzá. Lehetőség
szerint mindennap sportol, mert számára
fontos és egyben jó kikapcsolódást jelent a
mozgás. Legszívesebben feleségével a Balatonon töltik szabadságukat.

Az emberek közötti kapcsolat alapját számára a segítőkészség, megértés, alkalmazkodás és a jó kommunikáció jelenti.
Jelenleg különböző dokumentumok
feldolgozását végzi: a külső vállalkozók
anyagait rendszerezi, majd tárolja el a dokumentációtárban. Munkája során mindig
arra törekszik, hogy a rá háruló feladatot
pontosan, precízen végezze, és a szükséges anyagokat akár elektronikusan, akár
papír alapon minél hamarabb munkatársai rendelkezésére tudja bocsátani.
Férjével, aki szintén az erőműben dolgozik, Pakson élnek. Fiuk, Szabolcs Budapesten él feleségével és kislányával,
a család kis gyöngyszemével. Ibolyáék
nagyon boldog nagyszülők, imádják a júniusban született Sára babát.
Szabadidejüket egyben ez a hobbijuk
is
magyaregregyi házukban töltik, és
az ottani teendőkkel foglalatoskodnak.
A Mecsek lábánál fekvő ház körül szívesen kertészkednek, emellett gyakran kirándulnak és kerékpároznak is a környéken. Időnként színházba látogatnak.
Ibolya számára és ez már gyermekkora
óta meghatározó a család kiemelt jelentőségű, amikor tehetik, együtt töltik szabadidejüket.

OSZ TÁLY TAB LÓ
Dunaszentgyörgyön született, itt járt
általános iskolába, majd a szekszárdi
Garay János Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Moszkvai Energetikai Egyetemen folytatta, ahol 1
ben hőfizikus mérnök szakon szerzett
diplomát. Ezt követően került a Paksi
Atomerőműbe. Annak idején az zemellenőrzési Osztály üzemellenőrzési
csoportjában üzemgazdasági mérnök
munkakörben helyezkedett el. Kisebb
kitérőkkel 2001-ig maradt ott. övid ideig a Műszaki Igazgatóságon volt műszaki
titkár, majd 2003 elején került az akkori
HTN-projektbe (ez az üzemidő-hoszszabbítást előkészítő projekt első megnevezése volt, akkoriban még a teljesítménynöveléssel együtt), és azóta is a
projekt tagja.
Az üzemellenőrzési csoportban üzemellenőrzési feladatokat látott el (hatásfokmérések, hőtechnikai mérések
és elemzések, üzemeltetésgazdasági
elemzések), időnkénti kitekintéssel az
öregedéskezelési kérdések irányába (pl.
ciklusszámfigyelés).
Az zemidő-hosszabbítás Végrehajtás
Kiemelt Projektbe kerüléssel széles szakmai perspektíva nyílt meg előtte, amit
akkori vezetői némi irányítással, de nagy

Kemecsén született 1 5-ben. A középiskola, majd a sorkatonai szolgálat letöltése
után a Budapesti Műszaki Egyetem folyamattervező szakán okleveles gépészmérnök diplomát szerzett 1 0-ben. A Paksi
Atomerőművel immáron huszonhat éve
áll kapcsolatban, kezdetben tanulmányi
szerződése révén, majd 1 0 szeptemberétől munkavállalóként. Annak idején
emlékszik vissza
Tímár Géza bácsi
mentorálásában tanulta meg az alapokat
az újonnan alakult Állapotfelügyeleti Osztályon.
Az elmúlt évek során dolgozott az Üzemellenőrzési Osztályon mint állapotfelügyelő,
a Gépész Létesítési Osztályon mint rendszerfelelős és a Létesítési Osztályon mint
létesítményfelelős (a szekunder köri átalakítások koordinálójaként). Ezt követően,
ahogy fogalmaz, egy számára egészen
különleges feladattal bízták meg. A Paksi
Atomerőmű szervezeti fejlesztésének előkészítésében vett részt. Jelenleg (2005
májusától kezdve) az zemidő-hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt műszaki
szakértője.
A korábbi években megszerzett gyakorlata
révén itt is a hatósági engedélyeztetési feladatokból vette ki nagyban a részét, egyik
fő feladatává az üzemidő-hosszabbítással

e sz ál

műszaki főszakértő
részben engedtek neki szabadon felmérni. A projektterv számos feladatába
betekintve sikerült megtalálni a számára
leginkább megfelelőket az üzemidőhosszabbítás terjedelmének meghatározásban, valamint a gépészeti öregedéskezelésben és a KIBE-ként emlegetett

arta Att la

műszaki szakértő

kapcsolatos engedélyeztetési tevékenység
vált, s emellett a hatóság által előírt feladatok koordinálása, a műszaki feladatok
indítása, koordinálása, lezárása, projektjük
pénzügyi tervezésének előkészítése jelent
számos, napi szintű kihívást. Feleségével
1 0-ben házasodtak össze, ekkor költöztek
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elemzésekben. Ezek között több olyan
fontos tevékenységet is lehet említeni,
mint például a szilárdsági és fáradásszámítások vagy a PTS-elemzések.
Az
H-projekt koncepcióját tekintve
szervezési projekt, tehát a feladatok végrehajtásába bevonják az erőmű érintett
belső szakmai szervezeteit és a külső vállalkozókat is. Munkájukhoz gyakran kapcsolódik független nemzetközi szakértők
és más közreműködők tevékenysége is,
az együttműködés koordinálása is sok új,
napi szintű kihívást tartogat számukra.
Szakmai tervek és célkitűzések: természetesen az 1-2. blokki sikeres H-engedély megszerzését követően a tavaly benyújtott 3. blokki H-engedélykérelem
sikeres lezárása és a . blokki H-engedélykérelem idei benyújtása az aktuális
cél. Véleménye szerint az üzemeltető
egyetlen szervezete és munkavállalója
sem tudja kivonni magát az H-ra történő készülés alól, és ezért az H sikere
nem a szűken vett projektszervezet működésén múlik, hanem minden, az erőműben dolgozó kollégán is egyben.
Pali a szabadidejét családja körében és
főként a szabadban szereti eltölteni: leginkább túráznak, kerékpároznak, ladikoznak és a hazai tájakkal ismerkednek.

Paksra. Kata óvónő a paksi Mesevár vodában. Két gyermekük van. Kitti 22 éves, az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen humánerőforrás-tanácsadó képzésen folytatja
tanulmányait. Dávid 18 éves, a paksi Vak
Bottyán Gimnáziumba jár, gépészmérnöknek készül.
Attila az erőmű mellett ahogy mondja a
város alkalmazásában is áll, pontosabban
a Paksi Sportegyesületében (PSE), a PSE
Teniszszakosztályának vezetőedzője. Ezt
tekinti második munkahelyének, de egyben a hobbijának is. Lelkesedése és szakmai elkötelezettsége elismeréseképpen
2011-ben a PSE v edzője díjjal értékelték
munkáját. Ki kell emelni azt is, hogy a mai
napig versenyszerűen teniszezik korosztályában, és büszke rá, hogy két évig vezette
a magyar szenior országos rangsort, valamint a szenior világranglistán a legjobb
száz közé tudott kerülni (8 . hely). Már sok
gyermek és felnőtt teniszező ismerte meg
és sajátította el ezt a sportot az ő segítségével. eméli, hogy számos tanítványa
lesz a jövőben is. A sport sok idejét leköti,
de arra mindig figyel, hogy a családi programok kiemelt helyet kapjanak. Szeretnek
utazni, kirándulni, vagy csak beülni a moziba egy jó filmre pattogatott kukoricával
és kólával.
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Till József

„A családról szól az életünk”
Vadai Zsuzsa | Fotók: Bodajki Ákos, családi archívum
– Többszöri időpont-egyeztetés után
sikerült megfelelő alkalmat találni
az interjú elkészítésére, ezek szerint
mozgalmasak a napjaitok?
– Nyáron, amikor megjön a jó idő, és
megkezdődik az iskolai szünet, akkor
mozgalmas napokat élünk. Domboriban megnyitjuk a nyári unokatábort,
van, hogy mind a hat unoka velünk
van. Már a nyaralót is kinőttük, úgyhogy pár éve lakókocsit állítunk az
udvarba, és a júliust unokában gazdagon Domboriban töltjük.
Az egészséges napi kétszer két óra
sportolás biztosítva van, amikor itt
vannak. Munkamegosztással dolgozunk a feleségemmel, amíg ő az ebédet készíti, addig a délelőtti programokat én szervezem a gyerekeknek,
játszótér, foci, horgászat. Szigorú napirend szerint haladunk, a csendespihenő kötelező.
Az unokák megszületésével új hobbik jelentkeztek, mivel Marci nagyon
szeret horgászni, így én is horgá-

szom. Saját technikát dolgoztunk ki
a halfogásra, és működik, mert már
a horgásztársak is átveszik a „Marcimódszert”. Megint csak újabb szerelem itt a Duna mellett a dunai hajózás.
A nyár második felében együtt kempingezünk a családdal, útra kelünk
mind a tizenketten, mint egy karaván, az autók után lakókocsit és motorcsónakot vontatva.
Az őszi és a tavaszi szünetben is nálunk vannak a gyerekek. Már előre
megtervezzük, mit mutatunk meg
nekik a szűkebb és tágabb környezetben, amiben szerepel a szórakozás, kikapcsolódás, tanulás. El szoktunk menni velük Tamásiba, többször
voltunk velük Balatonfüreden. Jó,
hogy a Paksi Atomerőmű gondoskodik a nyugdíjasairól, és lehetőséget
ad a füredi üdülésre. Tavaly jártunk
a poroszlói Tisza-tavi kocentrumban, ahol felejthetetlen élményekkel
lettünk gazdagabbak. Nagyon élvezték, amikor vártúrákat tettünk velük.

– Bemutatnád a családodat?
– A feleségemmel, Krisztinával 1
éve kötöttük össze az életünket, ő a
pedagóguspályát választotta hivatásának. A II. ákóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatójaként 2013-ban vonult nyugdíjba, de még nem szakadt
el teljesen a tanári pályától, óraadó
tanárként még dolgozik.
Két gyermekünk van, Ágnes és József, mindketten orvosi egyetemet
végeztek. A diploma megszerzése
után a pécsi klinikán maradtak szakorvosként. Fiunk ortopédsebész,
traumatológus szakorvos, itt Pakson
is van rendelése, lányunk gyermekorvos, újszülöttgyógyász, neurológus, vejünk szülész-nőgyógyász, menyünk gyógytornász. A lányunknak is
és a fiunknak is három gyermeke van.
A legnagyobb unokánk a lányunk
Marcija 10 éves, akit követ a fiunk kis
Jocija, majd Ági Nórija, Jocó Ádámja és Hédikéje, és a sort a lányunk
Andriskája zárja. A picik is elmúltak
3 évesek, úgyhogy most már óvodás
mind a kettő Pécsen, egy csoportba
járnak.
Gyermekeink a városból kiköltöztek,
Ágiék Pogányban laknak, Jocóék
pedig Pécsudvardon. A fiunk nagyon
kedvesen szokta mondani, hogy ő
azt szeretné, hogy „falusi suttyó” legyen a fiaiból. A lányunk pedig azt,
hogy ő azt szeretné, ha olyan szép
gyerekkoruk lenne az ő gyerekeinek
is, mint nekik volt. Amikor ők gyerekek voltak, akkor még ez a kertváros
ahol mi most is élünk forgalommentes, falusias környezet volt, itt
még lehetett az utcán játszani, és a
közeli kis erdőben a barátokkal erdőt védeni. A családjuknak ahhoz
hasonló körülményeket teremtettek
ők is, mint amilyenben nekik volt
részük.
A múltkor a lányom mondta, hogy
igazság szerint minket nem is kérdeztek meg, hogy akarunk-e a nagy-
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családot, mert mostanra igazi nagycsalád lettünk.
Amikor együtt van a szűk család,
akkor vagyunk tizennégyen. A családi ebédek nagyon hangulatosak,
szépek szoktak lenni. Mindkettőnk
édesanyja 8 éves, a dédunokák sok
örömet nyújtanak nekik.
A családi ünnepek alkalmával a fő
szám, hogy a saját készítésű boromat, a „paksi verejtékest” kóstolgatja, minősíti a felnőttek csapata, mert
szerintük ilyen jó bor nincs a világon!
Nemcsak a nyaralásokat töltjük
együtt, hanem a téli pihenéseket is.

tartási Osztályra műszaki ellenőrként, és onnan is mentem nyugdíjba
2007 decemberében. Nagyon szerettem a munkámat, néha még most
is hiányzik. Volt kollégáimmal, amikor összetalálkozunk, felelevenítjük
a régi szép időket. Nyugdíjba vonulásom után még három évig dolgoztam egy barátom vállalkozásában,
mert kell egy kis átmeneti idő, hiszen
nehéz úgy kiszakadni a munka világából, hogy egyik nap leteszem, és
másnaptól „csak” az otthoni munka.
A feleségemmel mindketten paksi
születésűek vagyunk, szoros a kötő-

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2016. augusztus
Józsa Sándor

armatúra-karbantartó művezető
KAIG KAFO AKO

2016. szeptember
Varga József

önálló mérnök TLK
Füredi József

műszakvezető ÜVIG VEFO RHKO

Szendreiné Jankovics Stella

műszaki ügyintéző MIG RTFO RTO
Liptákné Varga Zita

technológus MIG RTFO RTO

Szabadi Vilmos

technológus KAIG KAFO AKO

Bozó László

karbantartó lakatos KAIG KAFO AKO
Koch Attiláné

Majdnem mindenki síel a családban,
a hat unokából négy, de már a kicsik
lábára is tettünk lécet.
vente visszatérő program egy baráti társasággal együtt szervezett
kirándulás. tjaink során bejártuk
a magyarlakta területeket, volt egy
gyönyörű szép utunk Erdélyben, elmentünk Szlovákiába, Csehországba, tavaly Szlovéniában voltunk, az
idén szak-Olaszországban.
– Az erőműben melyik területen dolgoztál?
– 1 85 decemberében kerültem a
PAV állományába a Villamos Karban-

désünk a városhoz. Nagyon jóleső
érzéssel nyugtázzuk, hogy dinamikusan fejlődik Paks. Talán az ország
egyik leggyorsabban változó települése a miénk, örülünk neki, büszkék
vagyunk fejlődő szülővárosunkra.
Nagyon szeretnénk, ha a dunai élet
ismét fellendülne, és az lenne a jó,
ha a város együtt tudna lélegezni a
Dunával.
Szerencsések vagyunk, hogy nagy
családunk van, tartalmasak a hétköznapjaink és az ünnepnapjaink, egész
évben készülhetünk arra, hogy jönnek a gyerekek, az unokák, és ismét
együtt lehetünk velük.
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szakmai titkár BIG
Szabó Gyuláné

humánpolitikai előadó
HUIG HUFO MSZO
Hangyási Sándorné

analitikus laboráns ÜVIG VEFO VEO
Kasóné Ullmann Ágnes

csoportvezető ÜVIG VEFO VEO
Földesi János

főkoordináló ÜVIG KIO
Hegedüs Magdolna

műszaki ügyintéző MIG RTFO RTO
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Akik a kezdetektől
itt dolgoznak
Orbán Ottilia Fotó: Bodajki Ákos
Az ember egyik alapvető szükséglete, hogy változatosság vegye körül. Az, hogy mekkora igényünk van
rá, személyenként változó, van, aki egész életében boldog egy munkahelyen még akkor is, ha szükségünk van a folyamatos változatosságra, meg julásra. unkatársam, ölcsföldi ászló berendezéstechnikus emlékezik vissza a kezdeti időszakra, pályájára, ahogy folyamatosan kereste az j kihívásokat,
vállalva a változás és meg julás örömét és nehézségeit egyaránt.

– Milyen utat jártál be, amíg eljutottál a „célállomásra”, az atomerőműbe?
– Tengelicen születtem, általános
iskolai tanulmányaimat a helyi iskolában végeztem. Szekszárdon,
az akkori 505. Sz. Ady Endre Szakmunkásképző Intézetben szereztem géplakatos-szerszámgépszerelő szakmát. Az intézet kollégiumának, a későbbi Ambrus Péter
Kollégiumnak egy évig voltam a
diáktanácstitkára, tehát a közösségi munkából is kivettem a részem. Mellette aktívan sportoltam.
A 70-es években Szekszárdon két
férfi-kézilabdacsapat is működött,
az 505-ös DSK, illetve a Szekszárdi Spartacus. Mindegyikben több
évet játszottam.
Első munkahelyem a Beloiannis
Híradástechnikai Gyár (BHG) szekszárdi gyáregysége volt, ahol a
szakmunkástanuló éveim alatt a
gyakorlati képzést kaptam. A szakmunkásvizsga megszerzése után
röviddel új munkahelyet kerestem,
és a Tolna megyei Gabonaforgalmi
és Malomipari Vállalat karbantar-

tó részlegének beruházó lakatos
csoportjánál helyezkedtem el, és
dolgoztam a honvédségi bevonulásig. Szerencsésnek érezhettem magam, mert Pakson kellett
a katonaidőmet letölteni. A kötelező kiképzések után az erőmű
építkezésén dolgoztam. Aztán
1982. január 5-én megkezdtem
erőműves pályafutásomat a Gépész Karbantartási Főmérnökség
szerelvény-karbantartó üzem armatúrás művezetői egységében

mint hajtómű-karbantartó lakatos.
Az első időszak természetesen a
betanulásról szólt. Nekünk lehetőségünk volt arra, hogy még a
technológiai rendszerekbe történő
beépítés előtt úgynevezett „0” revíziót hajtsunk végre a berendezéseken, és csak ezután kerülhettek
az alfanumerikus helyükre. Nagyon
jó volt a kollektíva, mindenben számíthattunk egymásra, mind a munkahelyi, mind a családi programok
megoldásában.

R ÉG I M OTO ROSOK
1 82-ben az 1. blokkon elkezdődtek az üzembe helyezések, ahol folyamatosan részt kellett vennünk,
hogy a reaktor fizikai indítása még
az év végén megvalósuljon. Akkor
még nem számított, mennyi időt
kellett bent tölteni, mindenki szívesen itt volt, szinte mindenkit ismertünk személyesen. December
végére azután minden összeállt, és
megtörtént az 1. blokk párhuzamos
kapcsolása. A folyamatot követte a
többi blokk üzembe helyezése is,
amiben szintén részt vettem, valamint az üzemelő blokkokhoz már
készenlétet kellett biztosítanunk.
Sok közös programot szerveztünk.
Több éven keresztül részt vettem a
jövő generációjának oktatásában,
heti és nyári gyakorlati képzéseket
tartottam az ESZI tanulóinak. Közülük sokan az erőműben helyezkedtek el, és kollégák, vezetők lettek.
A munkám elismeréséért 1984-ben
„A Paksi Atomerőmű építésében
végzett kiváló munkáért” kitüntetésben részesültem.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– A munka és a család mellett továbbképeztem magam, 1987-ben
érettségiztem a paksi Vak Botytyán Gimnáziumban. 1988-ban a
cég által szervezett karbantartó
lakatos szakmunkás versenyen
„Szakma Ifjú Mestere” címet szereztem, ami gyakorlati és elméleti
vizsgából állt. 1989-ben gépkarbantartó-javító technikusi vizsgát
tettem a pécsi Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskolában.
Az Armatúra Karbantartó Osztály
(AKO) műszaki állományába kerültem mint előkészítő technikus
1 2-ben, a hajtóműves művezetői egység főjavítási munkáit
terveztem. Közben az akkori kol-

légákkal létrehoztuk a mai napig
használatos primer és szekunder
köri armatúrák és hajtóművek ciklikus karbantartási állományát, valamint meghatároztuk, hogy mely
berendezések ellenőrzése lehetséges a szervizutak keretében
üzem közben. Több átszervezést
követően 2007-ben kerültünk a
Műszaki Igazgatóság (MIG) állományába, jelenleg a főjavítás-koordinációs csoportban dolgozom
mint berendezéstechnikus. Feladataim közé tartozik a főjavításokat megelőző vezetői segédletek
összeállítása, főjavítások után a
MIG és a Karbantartási Igazgatóság szervezeteinél készült főjavítási értékelések Műszaki Főosztály szintű készítése, az Országos
Atomenergia Hivatal negyedéves
és éves jelentéseihez a Műszaki
Főosztály anyagainak összeállítása, képviselete a szerkesztőbizottsági üléseken, az éves karbantartási jelentés készítése. Mellette
még a Gépész Műszaki Osztály
képviselete a heti operatív munkák tervezési értekezletén, az
osztály raktári biztonsági készlete adatlapjainak és a cikkszámos
gyártásainak koordinálása és éves
szinten több mint ezer munkautasítási feladat tervezése.
– Ha visszamennél az időben,
ugyanezt az utat választanád? Elégedett vagy a mostani éneddel?
– Mai eszemmel is ugyanezt az
utat választanám. Már fiatalon is
eljátszottam a gondolattal, hogy
felnőtt koromra szeretnék itt dolgozni. Érdekelt az új technológia,
a kihívások, a folyamatos tanulás.
Ilyen szempontból is úgy érzem,
megtaláltam a helyemet, az idei 1.
blokki főjavítás volt a 121., amelyiken részt vettem.
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Laci párjával
aki a Biztonsági
Rendszer Osztályon dolgozott raktárosként, és ma már nyugdíjas –
36 éve boldog, kiegyensúlyozott
házasságban él. Lányuk a Debreceni Egyetem bölcsészkarán végzett magyar nyelv és irodalom és
neveléstudomány szakos bölcsész
és középiskolai tanár szakpáron.
Budapesten él, és pedagógusként
dolgozik. Laci szabadidejében szeret horgászni, 20 éve tagja az atomerőműves horgászegyesületnek.
Szeret a feleségével színházba járni, bérletük van a művelődési házba Pakson, de sokszor ellátogatnak
a fővárosba is egy-egy előadásra.
Rendszeresen részt vesznek az
Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány
Asztma Klubja által szervezett
programokon, közös nyaralásokat
szerveznek, hazánk és a környező országok legszebb tájaira is
ellátogatnak.

örzsgárdatagsági
elismerések
0 éves

incze álint TLK
llés ózsef ÜVIG KIO
Szabó ászló ÜVIG ÜIFO ÜVO
Sárközi stván ÜVIG ÜVFO RO
Schreiner Péter ÜVIG ÜVFO RO
Keresztes oltán ÜVIG ÜVFO TO
Kurucz éla Péter ÜVIG ÜVFO IÜO
ánóczki Attila ÜVIG ÜVFO IÜO
Szabó saba KAIG SZFO ÉSZO
Krasznai ván KAIG ÜFFO BRO
óczi iklós ános BIG MINFO AVO
obó ózsef stván BIG BIFO
Neppné um abriella

0 éves

GIG LOGFO BSZO

ors erenc ÜVIG ÜVFO RO
enyvesi ábor BIG BIFO ÜBO
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Paksi sportbörze
Tóth Márton | Fotó: Molnár Gyula
A Paksi Sportágválasztó már évek
óta a városban és annak környékén
élő gyerekek életének részét képezi. Ha iskolakezdés, akkor irány az
ürgemezei strand és az egész napos sportágbörze.
A két egykori kenus, Szemán Róbert és Ipacs Endre ötlete alapján
2007-ben létrehozott Nagy Sportágválasztó regionalizálása 2009ben kezdődött. A vidéki városok
közül elsőként Pakson, az Atomerőmű Sportegyesület, és ezen belül is
dr. Kovács Antal ASE-elnök kezdeményezésére került sor az I. Paksi
Sportágválasztóra.
A kezdetben kétnapos rendezvény
első napján a környékbeli iskolák
diákjai lepték el a strand területére kitelepült bázisokat, míg másnap szülőkkel térhettek vissza, és
érdeklődhettek a sportágak egye-

sületi kereteiről, elérhetőségeiről.
Manapság a pénteki nap körül forog a sportágválasztó, több mint
20 sportággal ismerkedhetnek a
fiatalok. Közel 2000 iskolás rendszeres látogatója a rendezvénynek,
amely egy húszezres várostól igazán szép teljesítmény.
„A különböző állomásokon az
edzők segítik a gyerekeket és adnak felvilágosítást az edzésidőpontokról, elérhetőségekről, feltételekről. A szülőknek is megkönnyíti a
helyzetét, hogy egy helyen át tudják tekinteni a környék sportolási lehetőségeit. A sportnak a gyerekek
mindennapjainak részét kellene képeznie, hiszen a fizikális fejlődésen
túl mentálisan is egy egész életre
szóló útravalót kapnak” mondja
Bedecs Ferenc, a Paksi Sportágválasztó főszervezője.

Kisokos − Nagy Sportágválasztó
A Nagy Sportágválasztón a kilátogatók a saját bőrükön tapasztalhatják meg a különböző sportágak
szépségeit és buktatóit.
A szervezők célja minél többeket
buzdítani a sportolásra, egy helyszínen lehetőséget adva az ott
megjelent sportágak kipróbálására.
Mert más érzés nézni a sportot, és
más érzés kipróbálni, kézbe venni
a sporteszközöket, belekóstolni az
egyes mozgásformák lényegébe,
gyakorlati sportélményeket szerezni. Szakedzők segítségével, profi
sportolók mellett próbálkozhatnak
az érdeklődők a kiszemelt állomásokon.
Első alkalommal 2007 szeptemberé
ben rendezték meg a Nagy Sportágválasztót a budapesti Maglódi
úton, a Merkapt Sportközpontban.
Az induláskor 20 sportágat tesztelhetett le a több száz kilátogató
gyerek, majd a rendezvény fejlődésével a számok is nőttek; mára már
több mint 100 mozgásforma közül
szemezgethetnek a kétnapos rendezvényen.
A Nagy Sportágválasztó fővárosi
rendezvény, ám 2009től kezdve
vidéki helyszínek is bekapcsolódtak, az elmúlt években Budapest
mellett már 20 városban rendezték
meg ezt a különleges mustrát.
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Befutott város
Tóth Márton | Fotók: Bodajki Ákos
Paks és a környék legnagyobb
futóversenyének, a stílszerűen
Atomfutásra keresztelt loholásnak célszalagját első alkalommal
2012-ben szakították át. A napjainkban fénykorát élő, és még
mindig bővülő futóturizmusban
nehéz felszínen maradni, de a
paksi futás eddig mindig megfelelt az elvárásoknak.
A várost befutva, gyakran még
a Paksi Atomerőművet is érintve
olyan kuriózumot ad a futóversenyek sorában az Atomfutás,
amely miatt az ország minden
szegletéből érkeznek sportolók
szeptember elején Paksra. A térség futóversenyeivel (Szekszárd,
Kaposvár, Baja, Kalocsa) összefogva egy több mint 150 kilométeres

versenysorozat befutóját is adja ez
a Duna-parti település. Az Atomfutás a sorozatkedvelőkkel és az
„egyszeri” futókkal 1000 fölötti
sportolónak kínálja a maraton különböző hányadait, ugyanis 3/ ,
1/2, 1/3, 1/ és 1/12-ed maraton
szerepel a rajtlistákon, míg a gyerekek rövidebb távokon bontogathatják szárnyaikat.
„Nem féltétlenül a versenyzői létszám növelését akarjuk elérni, arra
törekszünk, hogy fenntartsuk az
elmúlt években kialakított színvonalat, és érdekessé, változatossá
tegyük az ide látogatók számára a
futást. Nagy a kínálat, de azt gondolom, hogy az Atomfutás felveszi
a versenyt más futóeseményekkel
is” – mondja Scheffer István, az
Atomfutás egyik ötletgazdája.

A tendencia az utóbbi években
az extrém kihívások felé tereli a
futókat, amely Pakson sem hagyja szárazon az oda benevezőt: a
brutálAtom akadályain, szalmabáláin, vizes árkain keresztülverekedve minden induló hódolhat effajta
szenvedélyének.
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Babahírek
Kissné Farsang Erika | Fotók: családi archívum

Nevem: Rezicska Bartal
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. május 26.
Születéskori súlyom: 4720 g
Hosszúságom: 58 cm
Első gyermek vagyok
a családban.
Anyukám: Szekszárdon,
a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karán
óvodapedagógiát tanul.
Apukám: Rezicska Antal,
a eaktor Osztályon primer köri
gépész.

Nevem: Kákonyi István
Nimród
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. június 18.
Születéskori súlyom: 2640 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a
családban.
Anyukám: gondozó
Szekszárdon, a Kölyökház
Alapítványnál.
Apukám: Kákonyi István, a
Külső Technológiai Osztályon
külső technológiai gépész.

Nevem: Varga Maja
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. június 4.
Születéskori súlyom: 3480 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a
családban.
Anyukám: Pesti Viktória, egy
szekszárdi hipermarketben
vevőszolgálati csoportvezető.
Apukám: Varga Gábor, az
Öregedéskezelési Osztályon
öregedéskezelő mérnök.

Nevem: Baka Ákos
Születésem helye, ideje: Baja,
2016. június 10.
Születéskori súlyom: 3230 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvéreim: Adelina 13 éves,
Ármin 8 éves
Anyukám: Pataki Ildikó,
gazdasági ügyintéző az MVM
E BE-nél.
Apukám: Baka József, műszaki
szolgáltatási szakágvezető az
ATOMIX Kft.-nél.

Nevem: Éberling Lili
Születésem helye, ideje: Budapest, 2016. június 9.
Születéskori súlyom: 3270 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Hanna 3 éves.
Anyukám: Baksay Adrienn, angoltanár és fordító.
Apukám: Éberling János, projektfelelős a Projekt
Támogató Osztályon.

Nevem: Dobszai Boldizsár
Születésem helye, ideje: Pécs, 2016. június 24.
Születéskori súlyom: 3890 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvéreim: Lili 4 éves, Benedek 2 éves
Anyukám: Fullér Zsanett, a Beszerzési Osztályon
szerződéskötő.
Apukám: Dobszai Zsolt, a paksi OTP Banknál
osztályvezető.

Nevem: Házer Maja
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2016. június 26.
Születéskori súlyom: 2990 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Oravecz Anett, a Kontrolling Osztályon
gazdasági elemző.
Apukám: Házer Péter, logisztikai vezető az ElektroMetall Paks Kft.-nél.

Fotó: Sitkei Gábor, „A ti Fotóitok” fotópályázat (www.facebook.com/paksiatomeromu)

Gondolatok
Változás vagy állandóság?
– merülhet fel akár ma is
az antik dilemma

Két ókori filozófus, Hérakleitosz
és Parmenidész bölcselete óta
foglalkoztatja az emberiséget,
hogy mi jellemzi inkább a világot: a változás vagy az állandóság? Elképzelhető-e, hogy egyszerre legyen jelen mindkettő?
Mégpedig úgy, hogy ami igazán fontos és alapvető értéket
jelent, az legyen állandó, ami
pedig ezek fenntartásához szükséges, az változzon.
Az atomerőmű esetében a villamosenergia-ellátás és a nukleáris biztonság kétségtelenül
olyan értékek, amiket állandónak, változatlannak szeretnénk
tudni. Ám ezek fenntartásához
szinte folyamatosan kisebb-nagyobb változtatások, megújulások szükségesek.
Változás tehát, vagy állandóság?
Legyen változás és állandóság!

Prancz Zoltán

