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Szállítói nap 2008
Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû
látogatóközpontja március 20-án.

Az üzemidõ-hosszabbítás ütemezett
feladatait is el kell végezni.
Vannak folyamatban lévõ áthúzódó
és túlnyúló felújítási, átalakítási feladatok. Végül felvillantotta a fõjavítások
ütemezését (1., 4., 2. és 3. blokk), ütemtervét (29, 31, 68 és 31 nap).
Halász János logisztikai fõosztályvezetõ is besorolta az elmúlt év szállítóit teljesítésminõség és határidõtartás
szempontjából, és megállapította, hogy
csökkent a kiváló teljesítések aránya.
Hosszú az alvállalkozói lánc, a felelõsségi kritériumok nem göngyölõdnek
tovább. Erre a jövõben fokozottan figyelnek majd. A fizetési határidõ változatlanul 42 nap marad. Puskás László, a minõségbiztosítási osztály vezetõje beszámolt róla, hogy több száz törvény, rendelet, szabályozás, elõírás
összhangjában átalakították, egyszerûsítették az irányítási, szabályozási
rendszert. A 307 folyamatból 126-ot
alakítottak ki, melyeket a http://beszallito.npp.hu oldalról regisztráció után
elérhetnek a „külsõk” is. Külön felhívta a figyelmet az alvállalkozók horizontális egyeztetési kötelességeire,
hogy a munkák zökkenõmentesen
folyhassanak.
A nagyelõadóban mintegy 50 cég
prominens képviselõje hallgatta
meg az új, módosított szállítói feltételeket.
-gyulai-

E

lõször is hosszan sorolták a „PA
Zrt. Kiemelt Szállító”, az MVM
Erbe Zrt. érdemeit, melyek elismeréséül egy finoman megmunkált reaktormodellt és egy oklevelet adott át az
erõmû vezetése nevében Molnár László gazdasági vezérigazgató – helyettes
és Süli János üzemviteli igazgató Vavrik
Antal vezérigazgatónak, aki azt meleg
szavakkal köszönte meg.
E kedves esemény után négy elõadásban ismertették a beszállítói feltételek
módosulását, újdonságait.
Molnár László kiemelte, hogy a tavalyi év már nyereséggel zárult, és a tõzsdei bevezetés elõkészítésének és megalapozásának éve 2008. Kialakították a
stratégiai irányítási rendszerét.
Szeretnék tovább csökkenteni a szerzõdések és szerzõdõ felek számát
komplexebb feladatkihelyezéssel a
könnyebb áttekinthetõség érdekében.
Pekárik Géza mûszaki igazgató a
helyreállítási munkákkal kapcsolatban
kiemelte, hogy noha viszonylag hoszszú, több mint három és fél éves elõkészítés, felkészülés után három és fél hónap alatt biztonságos körülmények között eltávolították a sérült fûtõelemeket
a tisztítótartályból. A nemzetközi projektben több százan vettek részt. Negyvenen készültek fel és hajtották végre
a feladatot optimalizált technológiával,
miközben kevés hulladék képzõdött, és
a kollektív dózisuk sem haladta meg a
38 mSv-t.
Két blokk (1., 4.) már emelt teljesítményen üzemel (500 MW). Átalakításokkal elõkészítik, hogy 2009-tõl a másik két blokk is alkalmas legyen a teljesítménynövelésre.

Svéd nagykövet asszony
látogatása

C

ecilia Björner svéd nagykövetasszony az ABB Magyarország
Kft. vezetésének kíséretében
látogatott az erõmûbe 2008. március
17-én.
A nagykövet asszonyt Kovács József
vezérigazgató és a cégvezetés tagjai
fogadták, majd tájékoztatták a paksi
atomerõmû helyzetérõl és jövõbeni
céljairól. Ezt követõen a vendégek
üzemlátogatáson vettek részt.

Negyvenmilliárd Ft beszállítói érték megoszlása besorolási kategóriák szerint:
A – 70% 122 szállító
B – 20% 408 szállító
C – 10% 656 szállító több mint 2000
szerződés keretében

A

Kuratóriumi ülés és üzemavatás

hazai nukleáris létesítmények
környezetében – Paks, Kalocsa,
Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy
körzetében – mûködõ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta
idei elsõ ülését. Az alapítvány célja továbbra is az atomerõmû által kijelölt területeken település-, térség- és gazdaságfejlesztés. Az alapító Paksi Atomerõmû Zrt. idén is 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére.
Az atomerõmûben megtartott ülésen
a kuratórium áttekintette az elmúlt év
eredményét. Eszerint a tavaly megítélt
több mint 392 millió forint alapítványi
támogatás közvetetten 3,464 milliárd
forint fejlesztést generált, és emellett
90 új munkahely teremtéséhez járult
hozzá.
A tanácskozáson egyúttal elfogadták
az alapítvány 2008. évi pályázati felhívását is, amelyben egyszerû, jól átlátható transzparensrendszert fogalmaztak
meg. Az ebben felállított prioritások kiemelten gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, a térségek, települések
összefogását, valamint a turisztikai
vonzerõ fejlesztését elõsegítõ, illetve
környezetvédelmi programokra terjednek ki. Ezen prioritásokat külön is megfogalmazták az önkormányzatok, azok
társulásai, intézmények, közhasznú
szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek számá-

ra. Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás mellett támogatott operatív programok pályázatainak elõkészítését, illetve a pályázatokban való részvételt is kiemelten kívánja segíteni.
Ugyanezen a napon – 2008. március 14-én – sor került a Jako Kft. gerjeni üzemének ünnepélyes felavatására is, ami egyúttal a folyamatos termelés kezdetét is jelenti. A beruházásnak a Pakstól 10 km-re lévõ Gerjenbe településéhez döntõ lökést adott
az a pályázati támogatás, amelyet az

autóipari cég a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól nyert. A beruházás eredményeképpen 60 új munkahely született, és ezzel jelentõsen
megváltoztak a nehéz helyzetû kistelepülés foglalkoztatási mutatói. A
munkavállalók kiválasztását a munkaügyi központ végezte, kiképzésükre pedig az erõmû alapítványi iskolájában került sor. Az ügy jelentõségét
hangsúlyozva helyezte el 2007 tavaszán az üzemcsarnok alapkövét dr.
Kocsis István, az alapítvány elnöke, a
Magyar Villamos Mûvek Zrt. vezér-

igazgatója. A beruházás széles körû
összefogáson alapuló mintaprogram,
amely a térség fejlõdését, a foglalkoztatottság növelését eredményezi.

A 2008. évben a kuratórium
két alkalommal hoz döntést
Az első pályázati forduló benyújtási határideje 2008. május 15., a második fordulóé pedig 2008. augusztus 31. A pályázati kiírás
megtalálható a www.atomeromu.hu című
honlap Kapcsolatok címszava alatt.
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Nagyadózók fogadása

A 2008. évi
Urántoll kitüntetést Hajós
Teréz kapta

Kiserőműveket terveznek az atomerőmű területére

H

agyomány már, hogy az atomerõmû és a város vezetése a szabad
sajtó napja alkalmából közösen ad
fogadást a Pakson dolgozó és Paksról tudósító újságírók számára. Itt történik
az Urántoll átadása is.
Az idén március 13-án az ASE étteremben került sor az ünnepségre.
Hajós Teréz, az MTI Tolna megyei tudósítója kapta idén az Urántollat. A Paksi Atomerõmû Zrt. tizenhatodik alkalommal ítélte oda a rangos díjat, melyet
évente egy olyan újságíró kaphat meg,
aki hitelesen tudósítja a közvéleményt
az atomerõmûvet érintõ eseményekrõl,
döntésekrõl.
A díjat Kovács József adta át, elismerve Hajós Teréz évtizedes munkáját. Az
atomerõmû vezérigazgatója rámutatott,
hibás álláspont azt gondolni, hogy nem
kell megosztani a közvéleménnyel azt,
ami egy atomerõmû kapuin belül történik, hiszen hitel és bizalom nélkül nem
lehet nukleáris létesítményeket üzemeltetni.
A tudósító huszonegy éve van a pályán, tíz éve a megyérõl tudósít, elõtte pedagógusként dolgozott. „Hasonlóan nagy
felelõsség mind a kettõ” – fogalmazott.
Gratulálunk az elismeréshez!
Wollner Pál

A városvezetés tervei is elhangzottak azon az ünnepi összejövetelen, ahol a paksi önkormányzat
vendégül látta a település nagyadózóit. A legnagyobb feladat az
új szennyvíztisztító telep megvalósítása lesz.

H

ajdú János polgármester emellett
szólt a turizmusfejlesztési elképzelésekrõl. Dunaföldvár, Paks és
az atomerõmû közösen mintegy 800 M
Ft-ra pályázik, melybõl Pakson futná a
Deák-ház rendbetételére és interaktív
múzeum létrehozására is. Régi terv válna valóra a paksi gyógyvíz hasznosításával, hiszen az elképzelés már évek
óta téma a városban. A megvalósításhoz
szükséges összeg és határozott akarat
azonban eddig még nem párosult az ötlethez. Most remény van arra, hogy
2010-ben már nem kell más települések
fürdõibe utazniuk a gyógyulni vágyó
paksiaknak.
Az új szennyvíztisztítóra a szigorodó szabályozásoknak már megfelelni
nem képes jelenlegi tisztító kiváltása
miatt van szükség. E célból a város év
elején már benyújtotta pályázatát a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. Az új telep, melyet a jelenlegi mellé terveznek felépíteni, 1,1 Mrd

Ft-ba kerül, s ennek 15%-át kell önerõbõl biztosítani. Az új tisztító a mostanival közel azonos kapacitással mûködne, így biztonsággal ki tudja elégí-

Együttmûködési Új tájékoztató weboldal az atommegállapodás
erõmû beszállítói számára

A

Paksi Atomerõmû Zrt. és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA
RKK) több éve folytat eredményes
együttmûködést, amelynek alapvetõ
célja a nukleáris ipar térségfejlesztõ
szerepének erõsítése és a PA Zrt. üzleti, kereskedelempolitikai tevékenységének fejlesztése.
A 2008-ra szóló együttmûködési
megállapodás az erõmû hosszú távú fejlesztési terveit megalapozó lakossági
preferencia felmérésére, továbbá a helyi gazdaságfejlesztési szereplõk és szerepek tisztázására, az önkormányzatok munkahelyteremtési és vállalkozásfejlesztési szerepvállalására irányul. A
megállapodást dr. Horváth Gyula, az
MTA RKK fõigazgatója és Kovács József,
a PA Zrt. vezérigazgatója látta el kézjegyével.

http://beszallito.npp.hu
Az atomerõmû beszállítóinak hasonlóan tájékozottnak kell lenniük a munkavégzés feltételeirõl,
mint a saját munkavállalóinak.
E tájékozódás elõsegítése, hatékonyságának javítása érdekében
új weboldal áll a beszállítók rendelkezésére.

F

elgyorsult világunkban egy olyan
széles partneri kapcsolat-rendszerrel rendelkezõ vállalat életében,
mint a Paksi Atomerõmû Zrt., nélkülözhetetlen eszköz egy színvonalas internetes oldal mûködtetése. A 2008. január 1-jétõl mûködõ új irányítási rendszer
bevezetése apropóján a fenti szempontok alapján felülvizsgálatra és megújításra került az atomerõmû korábbi,
beszállítók számára létrehozott weboldala. A megújult weboldalról a beszállítók részére több tájékoztatás is elhangzott, így például 2007. szeptember
26-án az atomerõmû integrált mûködési modelljének bevezetésérõl tartott oktatáson, és a 2008. március 20-i Szállítói napon.
A megújult weboldal, illetve az azon
keresztül megvalósuló szolgáltatás lehetõvé teszi a gyors, energiatakarékos
és környezetbarát információáramlást a
szerzõdéses kapcsolatok, minõsítési eljárások, oktatási anyagok elérése és az
általános kapcsolattartás terén.

teni a város ilyen területen támasztott
igényeit.
Összességében Hajdú szerint idén
1-1,3 Mrd Ft-ot költ Paks különféle fej-

lesztésekre, ami a város 8 Mrd-os büdzséjéhez képest szép összeg. Az ünnepi összejövetelen a város legnagyobb adózójának képviseletében
Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes vett részt. A cégvezetõ abbéli reményének adott hangot, hogy
idén még többet adóznak, mint 2007ben, ami azt jelentené, tovább növeli
bevételeit az atomerõmû. Beszélt a
vállalat tavalyi rekordévérõl, mikor a
teljesítmény, a bevétel és a nyereség is
felülmúlt minden korábbit, sõt a várakozásokat is túlteljesítette a vállalat.
Az idei év fõ eseményének Hamvas
István a december 11-ig benyújtandó
üzemidõ-hosszabbítási program öszszeállítását nevezte. Emellett folytatódik a teljesítménynövelési program is,
melynek elõkészületeit – a két másik
blokk kapacitásának bõvítése után –
immár a 2. és 3. blokkon fogják végrehajtani.
Érdekességképpen beszélt más jellegû tervekrõl is. Eszerint egy 8 MW-os
kis vízi erõmûvet létesítenének a meleg
vizes csatornánál, és terveznek egy biomassza-erõmûvet is az atomerõmû tõszomszédságában. Mindkettõ további
munkalehetõséget teremtene a környékben élõknek.
Vöröss Endre

Az MVM Zrt. Igazgatóságának
látogatása

A weboldalhoz való hozzáférés a kialakított adminisztrációs felületen keresztül, szabályozottan, az adott cégek
egyéni jogosultsága alapján lehetséges.
A jogosultságot elsõ körben az atomerõmûvel szerzõdéses kapcsolatban álló,
illetve érvényes beszállítói minõsítéssel rendelkezõ cégek kapták meg. Az
újabb igényeket a beszerzési osztályon
vagy a minõségbiztosítási osztályon lehet bejelenteni. Az új weblap a
http://beszallito.npp.hu címen érhetõ
el. A korábbi oldal (www.npp.hu/beszallito) megszûnt.
Prancz Zoltán

A weboldalon megjelenítendõ információk
a következõk:
1. A beszállítók által használandó belső
szabályozók listája (azonosító, cím, érvényesség, tartalom).
2. Az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága honlapjának, azon belül a Nukleáris Biztonsági
Szabályzat (NBSZ) és NBSZ-útmutatók,
illetve a legfontosabb egyéb külső jogszabályi követelmények listája, tárhelyének meghivatkozása.
3. Hírek, oktatási anyagok, változásokra figyelmeztető ismertetők (a szállítók számára fontos információk megjelenítésével).
4. Automatikus változásértesítés az e-mail
címmel rendelkező partnerek felé.

A

z MVM Zrt. Igazgatóságának tagjai tájékozódó látogatást tettek az
atomerõmûben.
Kovács József vezérigazgató úr adott
részükre tájékoztatást, és bemutatta az

atomerõmû menedzsmentjét is. A tájékoztató után üzemlátogatáson ismerkedtek az igazgatóság tagjai az erõmûvel, és körbejárták az üzemi terület minden fontosabb részét.
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Az MVM
szakmai
állásfoglalása
Állásfoglalás a villamosenergia-piac helyzetérõl, a társaságcsoport szerepérõl.

GMF-konferencia Szlovéniában
2008. március 5-6-án a szlovéniai
Krsko települése adott otthont a
Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Szövetsége
(GMF) szakmai konferenciájának.

K

rsko közelében található az ország egyetlen atomerõmûve. Az
amerikai Westinghouse cég tervei alapján megépített, közel 700 MW
villamos teljesítményû reaktort 1983ban kapcsolták az országos hálózatra.
A helyi önkormányzatok és a nukleáris létesítmény közötti kapcsolat kimondottan jónak tekinthetõ. Emiatt választotta a GMF soron következõ konferenciájának helyszínéül a Száva-parti várost.
A rendezvény házigazdája Franc Bogoviè, Krsko polgármestere, a GMF-szervezet alelnöke volt. A konferencián hét
ország önkormányzati vezetõi vettek
részt. Magyarországot ötfõs küldöttség
képviselte. Térségünkbõl Lengyel Jánosné, Pusztahencse és Zsebics Ilona, Bátya
polgármesterasszonya képviselte a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulást (TEIT). Krachun Szilárd, Bátaapáti,
Tordai Sándor, Püspökszilágy polgármestere a Társadalmi Ellenõrzõ és Tájékoztató Társulás (TETT) és az Izotóp Információs Társulás (IIT) delegáltjaként
vett részt az eseményen. Dohóczki Csaba a GMF alelnökeként volt jelen.
A polgármesteri köszöntõt követõen
Mariano Vila d'Abadal GMF-fõtitkár arról
beszélt, hogy az Európai Unió érzékeli az
atomenergia-felhasználás szükségességét, és mint lehetõséget támogatja is azt.

Kiemelte, hogy a GMF az elmúlt években
jó kapcsolatot épített ki több uniós szervezettel és európai parlamenti képviselõkkel. A krskói konferencia is az Európai Bizottság Közlekedési és Energiaügyi Fõigazgatóságának támogatásával jött létre.
A fõigazgatóság képviseletében JeanClaude Venchiarutti úr tartott elõadást.
Megemlítette, hogy az unió több olyan
szervezetet hívott életre, amelyek az atomenergia-felhasználás jövõjének szempontjából meghatározóak. Például a Magas
Szintû Képviselet Csoportja (HLG),
amely a biztonság és a radioaktív hulladék kérdését tárgyalja, illetve az Európai
Energiafórum, amely az atomenergia-alkalmazás lehetõségeit, kockázatát és a tájékoztatási tevékenységet vizsgálja.
Ezt követõen a szlovén nukleáris területek képviselõi számoltak be tevékenységükrõl. Milena Cernilogar, a Gazdasági Minisztérium tisztségviselõje arról beszélt, hogy a krskói atomerõmû az ország

villamosenergia-ellátásának 30%-át biztosítja. Azon uniós irányelvek – melyek a
szén-dioxid-kibocsátás 20%-os csökkentését irányozzák elõ 2020-ig – egyértelmûvé teszik, hogy Szlovéniának szüksége van az atomenergiára. A kiotói jegyzõkönyvben tett vállalások nem teljesíthetõek a nukleáris energia nélkül. Ezért napirenden van a krskói atomerõmû üzemidõ-hosszabbításának kérdése. Emellett a
szlovén kormány létrehozott egy programot, amelyben egy új atomerõmûvi
blokk lehetõségét vizsgálják. Kiemelte,
hogy Szlovénia 25%-ban villamosenergia-behozatalra szorul, ami a prognózisok szerint az elkövetkezõ években növekedni fog, és ez már az ország versenyképességét is veszélyeztetheti.
Miran Veselic, a szlovén radioaktívhulladék-kezelési szervezet (ARAO) vezetõje
ismertette a hulladékelhelyezés jelenlegi
gyakorlatát és a társaság elõtt álló feladatokat. Andrej Stritar, a szlovén nukleáris

A nap második felében
Felkért előadók beszéltek az egyes európai
országokban kialakult gyakorlatról. A résztvevők bolgár, német, svéd és nem utolsósorban a magyar tevékenységekkel ismerkedhettek meg. A négy magyar „nukleáris” önkormányzati társulásról, a jelenlegi
tevékenységükről, illetve az előttük álló feladatokról Dohóczki Csaba beszélt. A szlovén kollégák nagy érdeklődést mutattak a
paksi atomerőmű és a környezetében található önkormányzati társulás (TEIT) tevé-

kenységét illetően és a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése
iránt. Ennek fő oka, hogy Szlovéniában hamarosan kijelölik a végleges tároló helyszínét, amelynek szívesen adna helyet Krsko
település.
A konferencia második napján üzemlátogatásra került sor. A krskói atomerőmű vezetői
a létesítményt bemutató előadást követően
megmutatták az atomerőmű turbinacsarnokát és blokkvezénylőtermét is.

hatóság (URSJV) vezetõje bemutatta intézményét, és beszélt tevékenységérõl.
Martin Novsak, a Szlovén Villamos
Mûvek (GEN-energija) képviselõje elmondta: társaságuk 50%-ban birtokolja
a krskói atomerõmûvet. Emellett tulajdonukba tartozik a szávai vízierõmûvek
jelentõs része és a Brestanica hõerõmû.
Villanyáram-kereskedelemmel is foglalkoznak. Jelen vannak több közép-európai országban – köztük hazánkban is –,
de Ausztriában, Németországban és
Olaszországban is van képviseletük.
Franc Bogoviè, Krsko polgármestere
kiemelte, hogy az önkormányzat és az
atomerõmû kapcsolatát az erõmû iránti
bizalom jellemzi. Ennek jó alapot biztosít a kiemelkedõ üzemeltetési eredményeket felmutató nukleáris létesítmény.
Az erõmû 600 dolgozónak biztosít munkát, többen Horvátországból járnak át
Krskóba. Magas technológiai színvonal
jellemzi azokat a vállalatokat, amelyek
beszállítóként az erõmûvel kapcsolatban
vannak. Az atomerõmû a térséget nagy
mértékben támogatja anyagilag, és
egyéb szponzori tevékenysége is jelentõs. A legújabb támogatott beruházások:
útépítés, várfelújítás, új iskola, uszoda
és üzleti negyed. Büszkék arra, hogy a
Maribori Egyetem krskói kihelyezett tagozatán idén õsszel 80 hallgató kezdhet
energetikai tanulmányokat.
A kétnapos rendezvény értékeléseként elmondhatjuk, hogy Szlovénia,
mint a világ legkisebb, atomerõmûvel
rendelkezõ országa jó példaként szolgálhat nagyobb országok elõtt is.
D. Cs.

Az MVM a „liberalizált” villamosenergia-piacon

A

közelmúltban nyilvánosságra került – a kormány számára a Magyar Energiahivatal (MEH), a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
(REKK), valamint a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) által készített – piacelemzésekbõl (továbbiakban ELEMZÉSEK) a
kormány azt a következtetést vonta le,
hogy a villamosenergia-piacon meghatározó (monopol) szerepet betöltõ Magyar
Villamos Mûvek (MVM) felelõs a piacnyitás után kialakult áremelkedésekért.
Amennyiben az ELEMZÉSEK helytállóak lennének, a következtetés érthetõ
és jogos lenne. A gond csak az, hogy az
ELEMZÉSEK minden olyan állítása
megalapozatlan és téves, amelyekre az
MVM felelõsségét alátámasztó következtetések épülnek.
A következõkben tézisszerûen foglaljuk össze mindazt, amit az elmúlt 1-2 év
alatt kimunkált (az illetékesek számára készített és jórészt nyilvánosságra is
hozott) tanulmányaink, vizsgálataink e
kérdéskörben egyértelmûvé tesznek. A
jelenlegi helyzet részletesebb elemzését
a villamosenergia-piac, az MVM dominanciája és ennek hatása címû anyag
foglalja össze.

Tények
• A tulajdonosi (Magyar Állami) elvárásoknak megfelelően az MVM 2008. évi tervezett és várható nyeresége ~50 Mrd Ft, ami
az ezt létrehozó eszközvagyon ~10%-a (a
2007. évi adózott eredmény ~36,2 Mrd
Ft, saját tőkére vetítve ~8,4%). Ez egyrészt
jóval alatta van a vertikum többi szereplője átlagának, másrészt ez az a minimum,
amit a tulajdonos a tőzsdeképesség előkészítéséhez elvárt.
• A teljes villamosenergia-szektor árbevéte-

le 2008-ban mintegy 1050-1100 Mrd Ftra várható, amire az MVM 0% nyereség
estén is csak ~5% árcsökkentő hatást képes gyakorolni. Ennek inflációs hatása elhanyagolható lenne, de hiányozna az állami bevételekből.
• A HTM-ek (hosszú távú villamosenergiavásárlási megállapodások) döntően jók,
tehát ármérséklő hatásúak. Ezek 2007.
évi egyoldalú felmondása egyértelmű és
jelentős árnövelő hatással járt volna. Mint
ismeretes, a kormány ezért nem választotta ezt az utat.
• Az MVM mindig és minden tekintetben betartotta a törvényt (beleértve a versenyszabályokat is) és a tulajdonosi (állami)
elvárásokat. A piacnyitás során, és azóta
is, az elfogadott és a piacnyitást szolgáló
törvény (VET) betűje és szelleme szerint
járt és jár el. Ennek ellenkezőjét soha senki nem bizonyította, és nem is állította. Az
MVM nem tehet arról, ha az ELEMZÉSEK
vagy az elemzők nem értenek egyet a törvénnyel vagy a tulajdonosi akarattal.
• Az MVM-nek a sok részből álló (termelői,
nagykereskedelmi, végfelhasználói – ezen
belül egyetemes szolgáltatói és szabadpiaci – stb.) villamosenergia-piacnak csak
egy részére, az egyetemes szolgáltatói piacra van domináns befolyásolási, tehát
ármeghatározói „ereje” (lehetősége). (A
versenypiacon betöltött szereppel a következő pont foglalkozik.) Az egyetemes
szolgáltatói piacon – amely a hazai fogyasztás közel 40%-át, a teljes háztartási
fogyasztást tartalmazza – az MVM (a
MEH-el egyetértve) 10% alatti végfelhasználói árnövekedést lehetővé tevő nagykereskedelmi áron szerződött, ami kereken
0% nyereségtartalommal rendelkezik.
Meg kell jegyezni, hogy e piacon az MVMet a tulajdonos veszteségessé is teheti (további lakossági ármérséklés érdekében)

az állami vagyon terhére. Így azonban az
„állami támogatás” 80%-a a lakosság
50%-nyi (rá nem szoruló) részéhez jutna.
• A versenypiacon történő beavatkozásra az
MVM-nek az aukción volt lehetősége. Az
MVM ezzel – a törvény keretein belül és tulajdonosi akaratnak megfelelően – úgy
élt, hogy korlátozta a versenyben kialakuló árszintet. Az árversenyt a zsinór termék
kategóriában 65 /MWh árnál leállította,
egyidejűleg az értékesített mennyiséget
15%-kal megnövelte. Ennél alacsonyabb
áron történő értékesítés az állami tulajdonos számára olyan bevételkiesést eredményezett volna, amelynek döntő része
NEM a fogyasztói árat csökkentette, hanem a kereskedők hasznát növelte volna.
• A piacnyitást megelőzően 2006 közepétől
a hatóságok és a szakértők rendszeresen
elemezték a piacnyitás után várható folyamatokat, különös tekintettel a fogyasztói
árak alakulására. Ennek során több szakértő (beleértve az MVM-et is) felhívta a figyelmet a külső piaci hatásokból és az árképzés módjának megváltozásából adódó jelentős áremelkedéssel járó ársokk
veszélyére, javasolva a szükséges intézkedések kezdeményezését.
• Az egyetemes szolgáltatói piacon ténylegesen fennálló piaci dominancia és annak állami tulajdonosi ellenőrzése a fogyasztók számára egyértelműen kedvező,
megőrzése lehetővé teszi a piaci folyamatokba történő állami beavatkozást, kizárja
a forráshiányból adódó szélsőséges helyzetek kialakulását, és védi a fogyasztókat.
• Az állam (tulajdonos) számára a jelenlegi
szabályozási, társasági struktúra is egyértelműen kézben tarthatóvá teszi a piaci
folyamatok szabályozását, ezzel garantálva a forráshiányos helyzet következményeinek politikai akaratnak megfelelő
tompítását. Ugyanakkor a jelenlegi jog-

rend is kizárja a dominanciával való viszszaélést, bármely jogsértés szankciókkal
járhat. Amennyiben a tulajdonos további
fogyasztóknál is mérsékelni kívánja a versenypiac átmeneti negatív hatásait, erre
megfelelő előkészítést követően a jelenlegi jogrendben is lehetősége van, a tulajdonosi beavatkozásokat a jogrend nem
korlátozza.
• Az integrált nemzeti társaságcsoportot a
magyar Parlament politikai egyetértéssel
hozta létre. A tulajdonos által ennek megfelelően elfogadott stratégia versenyképes stratégiai holding megteremtését írta
elő, amely a hazai villamosenergia-piac
domináns, integráltan működő résztvevője, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja lesz, szerepet vállalva a régió villamos energetikájában is. Ennek
megváltoztatása jelentős vagyonértékcsökkenést eredményezne.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a villamosenergia-ipari liberalizáció indulásának gondjait az MVM – a tulajdonosi akaratnak megfelelõen – mérsékelte és nem okozta. Azok komoly vizsgálatra váró külsõ (pl.: regionális forráshiány és árnövekedés, olaj-, gázárnövekedés, stb.) és egyéb belsõ (pl. nyomott hatósági árak megszûnése, kötelezõ átvétel arányának, árának növekedése, széndioxid kvótahiány, stb.) tényezõk hatására jöttek létre.
A domináns pozíció a Parlament döntésének és ennek megfelelõen a tulajdonos által elfogadott stratégia végrehajtásának eredményeként az állami tulajdonos ellenõrzése alatt áll fenn, megléte kedvezõ, lehetõvé teszi a tulajdonos számára a piaci folyamatok szabályozását, a politikai akaratnak megfelelõ célok elérését.
2008. március 25.

A

közelmúltban nyilvánosságra kerültek a Magyar Energiahivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont és mások
által a kormány számára készített
piacelemzések. Ezek egybehangzóan kiemelik az MVM domináns,
monopóliumszerepét, mellyel a
cég - kihasználva a szabályozás hiányosságait – árfelhajtó, inflációnövelõ módon, esetenként pozitív
diszkriminációt élvezve tevékenykedik. Megoldásként a monopólium felszámolását, a domináns szerep megszüntetését, a társasági
szerkezet megváltoztatását javasolják.
A korábbi idõszakban is, de az
elmúlt néhány hétben ugyanakkor
számos további szakmai elemzés
látott napvilágot, amelyek a fentiektõl szögesen eltérõ következtetésekre jutottak. Ezek, illetve az
MVM saját szakmai meggyõzõdése alapján kijelenthetõ, hogy a fenti négy, egybehangzó elemeket tartalmazó anyagokat készítõk a verseny létrehozását a liberalizáció
alapvetõ céljának, a verseny mindenhatóságát alapelvnek tekintve
– esetenként hiányos információkból kiindulva – az állam mint tulajdonos megfontolt beavatkozásainak hatását nem ismerve vagy
rosszul értelmezve téves következtetésekre jutottak.
Kijelenthetjük, hogy ezen elemzések minden olyan állítása megalapozatlan és téves, amelyekre az
MVM felelõsségét alátámasztó következtetések épülnek.
Az alábbi dokumentumban tézisszerûen összefoglaljuk mindazt, amit az elmúlt 1-2 év alatt kimunkált, az illetékesek számára
készített tanulmányaink, vizsgálataink e kérdéskörben egyértelmûvé tesznek.
A jelenlegi helyzet részletesebb
elemzését pedig „A villamosenergia-piac, az MVM dominanciája és
ennek hatása” címû anyag foglalja
össze, mely a két legjelentõsebb témakörre fókuszál: a villamosenergia-piacra, ehhez kapcsolódóan a
társaságcsoportnak az árak alakulásában játszott szerepére, valamint a monopóliumdominancia
kérdésére.
Az elemzéseket az MVM Zrt.
Igazgatósága március 26-i ülésén
tárgyalta, és jóváhagyta nyilvánosságra hozatalukat. Az MVM bízik
abban, hogy az anyagok megismerése hozzájárul az elfogulatlan,
szakmai alapon nyugvó következtetésekhez és az ezeket figyelembe
vevõ döntésekhez.
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Tavaszköszöntõ
néptánctalálkozó
és II. pogácsasütõ verseny

A

z idei Tavaszköszöntõ néptánctalálkozót 2008. április 5-én, szombaton délután rendezte a Vadrózsa Népi Együttes. Hencze Sándor,
Dunaszentgyörgy község polgármestere a fesztivál fõvédnökeként mondott
köszöntõbeszédet. A polgármester úr
üdvözölte a rendezvényt, hiszen fontosnak tartja a népi hagyományok ápolását
és továbbörökítését. Az ember életében
nagyon fontos szerepe van a zenének és
a táncnak, mert ezek nemesítik a testet
és a lelket, és megerõsítik a gyökereket. S úgy véli, néha jólesik kiszakadni
a rohanó hétköznapok világából. E napon azt kérte, hogy a kedves vendégek
és megjelentek engedjék közel magukhoz a táncot és a muzsikát, és érezzék
jól magukat.
A néptánctalálkozón részt vevõ meghívott csoportok számára e rendezvény
az eddig elsajátított ismeretek bemutatására és átadására, valamint tapasztalatcserére és ismerkedésre is kiváló alkalomnak bizonyult. A faluház nagytermében zajló rendezvény ideje alatt a
négytagú zsûri (Csapóné Sebestyén Katalin, Lukács Tamásné, Bácskai Péter és
Rácz József) megkóstolta és pontozta az
elõre leadott pogácsaremekeket. Végül,
a mûsor második felében a házigazda
egyesület vezetõje, Lisztmájer Henrikné
és Hencze Sándor polgármester úr adták át a díjakat a gyõzteseknek. (I. helyezett: Vajda Sándorné, II. helyezett: Lisztmájerné Boch Brigitta, III. helyezett:
Kozma Józsefné lett, a „Pogácsák pogácsája” különdíjat Petõ Brigitta nyerte, a
többi versenyzõ oklevelet kapott.)
A néptánctalálkozó fesztivál jellegénél fogva zenés-táncos-énekes, hangulatos, vidám rendezvény volt. A mûsorban felléptek: a Bölcskei Néptáncegyesület, az Aparhanti Székely Hagyományõrzõ Együttes, a Tengelici Tengelice Tánccsoport, a dunaszentgyörgyi furulyás csoport, a helyi nõi kórus, valamint a Vadrózsa Népi Együttes négy korcsoportja. A fellépõk, az óvódástól a felnõtt korosztályig bezárólag kiváló tudásukról tettek tanúbizonyságot, melyet a
hálás közönség vastapssal viszonzott.
A rendezvény zárásaként Lisztmájer
Henrikné intézte szavait a meghívott
vendégekhez, fellépõkhöz és a közönséghez, köszönetét és háláját kifejezve
mindazoknak, akik elfogadták – akár
már többször is – a meghívást, sõt saját
költségükön vállalták az ideutazást, továbbá mindenkinek, aki a rendezvény
létrejöttét elõsegítette, beleértve állandó
kísérõjüket, a Bartina Zenekart is. A
vendéglátó dunaszentgyörgyiek végül
minden csoportot oklevéllel és ajándéktárggyal jutalmaztak részvételükért.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Finálé
A Vadrózsa Népi Együttes utánpótláscsoportja sárközi táncokat, a Bölcskei Néptáncegyüttes madocsai táncokat mutatott be,
melyekkel rendkívül jól elszórakoztatták a
közönséget. Ezután a furulyások és a női kórus újabb előadása következett, legvégül a
Vadrózsa Népi Együttes ifjúsági csoportjától
a Rimóci vasárnap c. koreográfiát láthattuk.

P

aks Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából
városi ünnepséget rendezett a Szent István téren. Az
ünnepi program 10.00 órakor kezdõdött.
Hajdú János, Paks város polgármestere mondott ünnepi beszédet. „Március üzenete” címmel az I. István Szakképzõ Iskola diákjainak ünnepi mûsora idézte fel a 160 évvel ezelõtti eseményeket. Végül a város intézményei, civil
és társadalmi szervezetei helyezték el az emlékezés koszorúit Jámbor Pál szobra elõtt. A koszorúzás után került sor
a Városi Múzeum idõszaki kiállításának megnyitójára,
„S hamvait a hálás hon veszi hantja alá” címmel.
A kiállítást dr. Bóna Gábor hadtörténész, egyetemi tanár nyitotta meg.
Wollner Pál

Villanyfény a paksi stadionban
Fontos dátumként vonul be a
Paksi FC – és a város – (sport)
történetébe 2008. mácius 18.
Ezen a napon állították fel a negyedik kandelábert a Fehérvár
úti létesítményben, ezzel lezárva
egy hosszú, keserûséget is magával hozó históriát. Hányattatott
hónapok tán e naptól kezdõdõen
újra itthon lehet otthon a paksi
futballcsapat!

A

világítás kiépítése az eredményességet is meghozta. Csaknem fél ével azután, hogy Gellei Imre debütálásakor idehaza megverte a Paks a Fehérvárt 2 : 1-re. Nagyszombaton a Vasas
vendégeskedett az atomvárosban, és
ezen a napon jött el a történelmi pillanat:
a szünetben – immár éles helyzetben –
felgyúltak a fények. A házigazda számára azonban nem csupán errõl marad em-

lékezetes az összecsapás, hanem arról a
magabiztos játékról is, mellyel simán
verte Mészöly Géza patinás csapatát. Ezzel az eredménnyel lezárult a Paksi FC
hosszú-hosszú, kilenc meccset számláló
nyeretlenségi sorozata. Hat döntetlen és
három vereség után a 250. élvonalbeli
mérkõzésén gólt és gólpasszt jegyzõ Tököli Attila vezérletével elkezdte a felzárkózást csapatunk. A 3 : 0-s találkozó góljait Böde, Zováth és Tököli szerezték.
A szeptember 29-i, Fehérvár elleni
gyõztes meccs forgatókönyvéhez kísértetiesen hasonlított a nyíregyházi öszszecsapás. Sokáig, egészen a hosszabbítás harmadik percéig vezetett a nyírségi gárda – de nem nyert. Nem, mert
hiába játszott jobban ellenfelénél, az
utolsó 25 percet emberhátrányban volt
kénytelen tölteni. És mert olyan ellenfele volt, mely nem nyugodott bele a vereségbe. A létszámhátránynak ezúttal
nem kiállítás, hanem a korai cserék vol-

Lendületet adtak a reflektorok

tak okozói – na meg az a sérülés, mely
után éppen a hazai találat szerzõje nem
tudta folytatni a játékot. Cserélni sem
tudtak már a vendéglátók, maradt tehát
a tíz a tizenegy elleni játék. Aztán jött
a hosszabbítás, és a mi csereemberünk.
A tíz perce pályán lévõ Weitner Ádám
elõbb a 93. minutumban egyenlített, a
lefújás elõtt pedig büntetõt harcolt ki. A

Vasarely a Paksi Képtárban

F

ebruár 21-én a Paksi Képtárban
egyedülálló kiállítás nyílt meg Viktor Vasarely (1908-1997), a kortársmûvészet világhírû alakja munkáiból.
A tárlatot Sárkány József nyitotta meg.
A 35 képet, falikárpitot és 6 szobrot
a mûvész szülõvárosából, Pécsrõl, a pécsi Vasarely Múzeumból és a Szépmûvészeti Múzeum Vasarely-kiállításából
kölcsönzi a Paksi Képtár. A kiállításon
közel háromszázmillió forint értékû alkotás várja a látogatókat.
A közönség egyik kedvence, az
1960-ban, szõnyegben kivitelezett Zebrák címû alkotás is megtekinthetõ a
paksi tárlaton. Victor Vasarely, eredeti neve Vásárhelyi Gyõzõ 1908. április
9-én született Pécsett. 1925-ben, a középiskola elvégzése után az orvosi
egyetem esti tanfolyamait kezdte látogatni. A mûvészi tevékenység azonban
mindennél erõsebben vonzotta. 1927ben Podolini-Volkmann Artúr szabadiskolájába iratkozott be, majd a
Bauhaus eszmevilágához formailag
közelálló Bortnyik Sándor „Mûhelyének” lett a tagja, és két éven át folytatott elsõsorban grafikai tanulmányokat. Itt ismerkedett meg késõbbi feleségével, az ugyancsak grafikai tervezõ
Spinner Klárával. 1930-ban emigrált
Franciaországba, már majdnem mindent ismert az absztrakt mûvészet területén is.
Vasarely, aki a harmincas években
festõ és reklámgrafikus volt, 1950 táján

11-est Tököli vágta a kapuba, így a 6-7.
forduló után ismét két találkozót nyert
meg a csapat egymás után.
A papírforma alapján ez a széria tovább nyújtható, hiszen lapzártánkkor
a Tatabányát fogadta a Paks, utána pedig elõbb a REAC-hoz látogat, majd játék nélkül szerez a kizárt Sopron „ellenében” három pontot.
-vöröss-

Elkészült Paks
kabalafigurája

P

indult el optikai és kinetikai vizsgálatainak útján.
Az alkalmazott grafikai tervezõ és a
formák analitikusa a késõbbiekben
többféle változatban feldolgozott Zebrák alaptípusát 1938-ban hozta létre, és
csak a hatvanas években születtek a korai tervek alapján a szõnyegek párhuzamos darabjai. Ezek a mûvek a szürrealizmus közelében fogalmazódtak meg.
Vasarely 1944-tõl kezdett festeni, de
munkái jellemzõ bizonytalanságokról
árulkodnak.
A Belle Isle periódust a tengerpart szikláinak, kavicsainak és kagylóinak élménye formálta, lágy, tört színekkel jellemzett, kissé romantikus világ volt ez.
1951-ben kezdõdõ alkotói periódusát

Denfer-korszaknak nevezte az egyik párizsi metróállomásról. A magyar mûvészet egyetemes története felõl nézve a
nagyobb áttörést az 1961-es, Kassák Lajossal közösen rendezett kiállítása jelentette, melynek alkalmából jelentette
meg a Denise René Galéria a
Kassák/Vasarely-albumot.
1976-ban, a pécsi állandó Vasarely
Múzeum megnyitásának évében avatták fel Aixen-Provence-ban saját alapítványi múzeumát, mely a képzõmûvészet és építészet szintézisének egy lehetséges egyéni megoldása, de ezen túl
az elemzõ vizuális kísérletezés nemzetközi mûhelye is volt.
A kiállítás alkalmából katalógus is
megjelent.
Wollner Pál

aks város kabalababája címmel a
Paksi Labdarúgóklub, Paks önkormányzatának oktatási és kulturális bizottsága és a Fortuna rádió közösen írt ki pályázatot még 2007-ben.
A hivatalos ügyintézések után a kabala elkészült. A pályázat hivatalos eredményhirdetését március 25-én a Duna
Szállóban tartották. A számtalan ötlet
közül Nagy Tamás egyetemista „Paksi
Nyürge” nevû figurája lett a befutó.
Bencze János, a klub elnöke elmondta, hogy sikerült minden formaságot
megoldani, a figura sorozatgyártása
akár holnaptól megindulhat.
Hajdú János polgármester átadta a díjakat: Takács Évának, a Vak Bottyán Gimnázium rajztanárának, mert tanítványai
voltak a legaktívabbak és Nagy Tamás
tervezõnek, nyertesnek.
Wollner Pál
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ

A gazdasági vezérigazgató-helyettes területén történt személyi változások motiválták a rendkívüli osztálytabló összeállítását, amelyben bemutatkoznak az új vezetők
Csanádi András – gazdasági igazgató
A Szegedi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának pénzügyi-informatikai
szakán szerzett diplomát 2002-ben, majd
Kecskeméten a Kunság Volánnál kezdett
dolgozni gazdasági elemzõként.
– András! Alig fél év után váltottál. Miért?
– Úgy éreztem, hogy a Volán-társaságnál viszonylag kevés lehetõségem lesz a
szakmai fejlõdésre, ráadásul ott még csak a
kezdeti lépéseknél tartottak a kontrolling
területén.
– Hogyan kerültél kapcsolatba az atomerõmûvel?
– Egy ismerõsöm segítségével eljuttattam az önéletrajzomat Paksra, majd Molnár
László gazdasági vezérigazgató-helyettes úr
(akkor még kontrolling fõosztályvezetõként) interjúra hívott 2002 decemberében.
A találkozót követõen 2003 januárjában
atomixes gazdasági elemzõként kerültem a
kontrolling fõosztályra. Közel két évig
Vaderna István vezetõ kontroller mellett
dolgoztam. István már 1978 óta dolgozik
az erõmûben, ismeri annak szinte minden
területét, így nagyon sok és hasznos szakmai és általános ismeretet adott át nekem.
Alapvetõen õ volt a felelõs azért, hogy a társasági kontrolling rendszert, az SAP üzleti
modelljét alakítsa, formálja. Ily módon az
operatív ügyek mellett a gazdálkodási és
üzleti logikát is nagyon jól megismerhettem. Õ tipikusan egy olyan ember, aki képes és hajlandó arra, hogy a megszerzett tudását átadja. Nagyon jó volt mellette tanulni, azóta már a kfo több új kollégáját is betanította, rendkívül eredményesen.
– Meddig voltál gazdasági elemzõ, és milyen irányba léptél tovább?
– Ha jól emlékszem, akkor 2005 februárjáig voltam gazdasági elemzõ, majd megbíztak a tervezési és elemzési osztály vezetésével. Ez számomra egy teljesen új feladat volt, az alapvetõ szakmai ismereteket
eddigre már sikerült megszerezni, de a vezetõi feladatok teljesen újak voltak. Ez némi nehézséget okozott, hiszen addig csak a
saját ügyeimmel kellett foglalkozni, ezután
viszont már közel tucatnyi kollegina munkáját kellett irányítani. Ez egy nagy kihívás
volt számomra, hiszen kétirányú elvárásnak is meg kellett felelnem. Egyrészt Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes – általában szigorú és határozott – elvárásainak, másrészt az általam irányított kollégák elvárásainak is. Szerencsésnek
mondhatom magam, mert a kontrolling fõ-

osztályon dolgozó kollégák szakmailag nagyon jól felkészültek, összetartóak, tudnak
csapatként dolgozni, így egy ilyen csapattal könnyebben és gördülékenyebben lehet
megoldani az átmeneti problémákat. Egyrészt Molnár úr folyamatos támogatása,
másrészt a szakértõ kollégák nagyon sokat
segítettek abban, hogy minél gyorsabban
megismerjek minden olyan területet, amit
eddig nem kellõ mélységben ismertem az
osztályon. Ezért mindenképpen köszönet
illeti a munkatársakat.
– A „ranglétra” ezen fokáról is hamar feljebb léptél.
– 2005 szeptemberében került a kontrolling fõosztályra Sziklai Mariann fõosztályvezetõként. 2005 decemberében elkezdõdött az MVM Stratégiai Holding kialakítása, a központilag végzendõ feladatok szervezése. Mariann 2005 végén, 2006 elején
már intenzíven részt vett ebben a munkában, és rám egyre több fõosztályi feladat hárult. Miután 2006. február-márciusban
megkezdõdött az MVM Kontó kialakítása,
engem bíztak meg a fõosztályvezetõi feladatok ellátásával. Ettõl kezdve a közgazdasági osztálynak felügyeletét is át kellett vennem, illetve a hozzákapcsolódó feladatokban is el kellett mélyülnöm. Gondolok itt a
biztosítások kezelésére, a beruházásokkal
kapcsolatos feladatokra és számos egyedi
közgazdasági elemzési és vagyongazdálkodási feladatra. A csoport szintû feladatokban is szerepet kellett vállalnom, az SAP
csoport szintû kiterjesztésével kapcsolatos
feladatokat is projektvezetõként támogattam. Ez a kiterjesztés egyébként a kontrolling fõosztály munkatársainak intenzív
közremûködésével történt.
– A munkád és személyed iránti bizalom
töretlen volt, mert rövid idõ múlva ismét
feljebb léptél, hiszen 2008. március 1-jétõl gazdasági igazgatónak neveztek ki.
– Abban egyetértünk, hogy a lépcsõfokok nagyon gyorsan jöttek egymás után. Szerencsésnek mondhatom magam, mert én
még viszonylag fiatal vagyok ahhoz, hogy
ilyen magas pozícióba kerüljek. Viszont
mindig arra törekedtem, hogy a kapott feladatot megpróbáljam minél jobban és szakszerûbben elvégezni. Ahogyan egyre több
lett a feladat, ez két dolgot eredményezett:
egyrészt meg kellett tanulnom a feladatok
leosztását a munkatársaim felé, másrészt
az egyes feladatokra jutó kevesebb idõbõl
származó helyzet kezelését is el kellett sajátítani (sajnos ezen a téren még mindig

Spieszné Bognár Judit
tervezési és elemzési
osztályvezetõ
– Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe, hol végezted tanulmányaidat?
– 1996-ban végeztem Gyöngyösön gazdálkodási és társadalomtudományi karon
gazdasági mérnökként. 1997-ben kezdtem a paksi atomerõmûben dolgozni, és
majdnem ezzel egyidejûleg iratkoztam be
a Pénzügyi és Számviteli Fõiskolára, ahol
szakközgazdász diplomát szereztem.
van mit tanulni).
– Milyen feladatok várnak a gazdasági
igazgatóra?
– A gazdasági igazgató feladatkörének
lényege, hogy a gazdasági vezérigazgatóhelyettes és a gazdasági igazgató között egy
olyan feladatmegoszlás jöjjön létre, amelyben az operatív feladatok a stratégiai jelentõségû feladatoktól elválnak. Ezzel lehetõség nyílik arra, hogy a vezérigazgató-helyettes úr azokra a kiemelt feladatokra fókuszáljon, amelyek hosszú távon biztosítják az atomerõmû fejlõdését és versenyképességének fenntartását. Az én feladatom
pedig biztosítani, hogy az operatív dolgok
is ütemesen és hatékonyan végrehajtásra
kerüljenek. A kontrolling területet ismerem, ez olyan szempontból jó, hogy ott a vállalatnak szinte minden területérõl össze
kell gyûjtenünk az információkat, így információkat kapunk a cég egészérõl. Vannak
olyan területek – logisztika, szolgáltatás –
amelyek munkájában eddig operatívan
nem vettem részt, itt bõvítenem kell az ismereteimet. Mivel a szervezeti egységek
vezetõivel és munkatársaival eddig is jó
munkakapcsolatban voltunk, így minden
lehetõség adott a további eredményes
együttmûködéshez. Remélhetõleg ennek az
lesz az eredménye, hogy a gazdasági területnek az operatív feladatai gyorsabban és
hatékonyabban lesznek végrehajtva.
– Munkaidõ után hogyan alakul az életed?
– Nõtlen vagyok, de barátnõmmel már
hat éve tartjuk a kapcsolatot, amely még szülõfalumból, Szentkirályról ered. Sajnos csak
hétvégente találkozunk, õ ugyanis Pesten
dolgozik. Ha szabadidõm engedi, akkor érdekel a számítástechnika, a technikai sportok, a Forma-1. Az irodai ülõmunka mellett
igyekszem némi mozgást vinni az életembe:
rendszeresen futok, néha úszom, alkalmanként pedig fallabdázom. Szeretek utazni, és
telente síelni megyünk a baráti kör tagjaival,
volt egyetemi évfolyamtársaimmal.
– Köszönöm az interjút, sok sikert kívánok az új beosztáshoz.
- Beregnyei -

Mácsik György – beszerzési osztály
Az Osztálytabló c. rovat áprilisi számában a
gazdasági vezérigazgató-helyettes területén
újonnan kinevezett szervezetiegység-vezetõk mutatkoznak be. Rajtuk kívül a három
osztály összevonása kapcsán újjászervezett
beszerzési osztály vezetõjét, Mácsik Györgyöt megkértük, válaszoljon kérdéseinkre.
– Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe, hol végezted tanulmányaidat?
– Tanulmányaimat Pakson (ált. isk.), Szekszárdon (Garay János Gimnázium) és Pécsen
(Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola) végeztem. A paksi atomerõmû területére 1979 áprilisában kerültem, az Ipari Épülettervezõ
Vállalat Paksi Kirendeltségére tervezõ munkakörbe. 1984 júniusától az Országos Szakipari Vállalatnál dolgoztam mûszaki elõkészítési csoportvezetõként, szintén az atomerõmû területén. A Paksi Atomerõmû Vállalathoz 1986. június 30-án léptem be, beruházás-elõkészítõ mérnök munkakörbe.
– Milyen területen dolgoztál?
– Az erõmûves munkaviszonyomat az Építészeti Fõmérnökségen kezdtem, majd az akkor alakult beruházási igazgatóság szerzõdéskötési osztályára kerültem. A beruházási
munkákhoz kapcsolódó szerzõdések létreho-

zásával foglalkoztam, a beruházási igazgatóság átszervezése után a beruházási fõosztályon, ahol szintén szerzõdéskötés volt a feladatom. Szervezeti változást követõen a logisztikai fõosztály beszerzési osztály szervezetében folytattam, szolgáltatásbeszerzési
csoportvezetõ munkakörben. A beszerzési
szervezet két szervezeti egységre (kbo, bszo)
bontása után 2005. július 1-jétõl a beszerzési osztály vezetésével bíztak meg.
– Kérlek, mutasd be néhány mondatban a
beszerzési osztály tevékenységét! Milyen
változásokat jelent a szervezeti átalakítás?
– A jelenlegi beszerzési osztály három
szervezeti egység (kiemelt beszerzési osztály, beszerzési osztály és a beszerzés-elõkészítési osztály) összevonásával jött létre. Az
új beszerzési osztály a korábbi szervezetek
tevékenységét ötvözi azzal az eltéréssel,
hogy a gazdálkodói munkakör megszûnt, és
a tevékenységet (a biztonsági készlet kivételével) a szerzõdéskötõk látják el. A logisztikai kontrolling feladatok pedig átkerültek a
gazdálkodási és kontrolling fõosztályra.
– Melyek a jövõre vonatkozó szakmai terveid?
– A jövõre vonatkozó szakmai terveim és
célkitûzéseim alapvetõen a vázolt szerveze-

ti változáshoz kapcsolódnak, azaz meg kívánom õrizni az összevonás elõtti szervezetek
erényeit, eredményeit. Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani arra, hogy a szervezetünk a
társaság változásaihoz alkalmazkodva, rugalmasan, hatékonyan mûködjön. Fontosnak
tartom a közvetlen munkatársi kapcsolaton
alapuló jó munkahelyi légkör megtartását.
– Szabadidõdben mivel foglalkozol szívesen?
– A szabadidõmben a családi programokon kívül legszívesebben a számítástechnikával foglalkozom. Ez többnyire nehezen választható el a munkámtól, hiszen a számítógép a fõ munkaeszközöm is. A sportágak
közül a kosárlabdát kedvelem a legjobban,
rendszeres nézõje vagyok az ASE kosárlabda-mérkõzéseinek. Gyöngyösiné Nyul Petra

– Milyen területen dolgoztál az elmúlt
idõszakban?
– 1997-ben a villamos igazgatóságon
atomixes munkavállalóként kezdtem el
dolgozni a villamos-elõkészítési osztályon
mint költséggazdálkodó. 2000-ben az átszervezés után kerültem a kontrolling fõosztály tervezési és elemzési osztályára,
ahol a költséggazdálkodási csoportban
dolgoztam csoportvezetõként. Az itt velem dolgozó kolléganõknek köszönöm a
sok segítséget, és hogy mindig lehetett rájuk számítani.
– Kérlek, mutasd be néhány mondatban a
kontrolling osztály tevékenységét! Milyen
változásokat jelent a szervezeti átalakítás?
– Az osztály munkáját a szervezeti átalakítás jelentõsen nem érintette, a feladataink nem változtak, csak egy kicsit más
elosztásban végezzük azokat. Az osztály
feladatai közé tartozik az üzleti terv elkészítése, terv-tény eltérések elemzése, várható értékek meghatározása, a menedzs-

ment részére beszámolók, jelentések,
elemzések készítése, kontrolling adatbázis
mûködtetése, illetve néhány, a villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos feladat.
– Számodra milyen változásokkal jár a
kinevezés, melyek a jövõre vonatkozó
szakmai terveid, célkitûzéseid?
– Eddig egy csoportban dolgoztam, ahol
hat kolléganõvel kellett összehangoltan
együttmûködnünk, most egy osztály munkáját kell irányítani. Az elsõdleges célkitûzés, hogy ennek a most kapott feladatnak
úgy tudjak megfelelni, ahogy azt elvárják tõlem. Ehhez sokat kell tanulnom, és azokat
a területeket, amikkel eddig nem foglalkoztam, mélyrehatóan meg kell ismernem.
– Szabadidõdben mivel foglalkozol szívesen?
– Szeretek olvasni, kertészkedni. A szabadidõmet azonban leginkább a családdal
töltöm, van egy 3 éves kisfiam. Õ pont abban a korban van, amikor igényli, hogy nagyon sokat foglalkozzunk vele. Gy. Ny. P.

Wolf György, a közgazdasági osztály vezetõje
– Mikor és hogyan kezdtél az erõmûnél?
– Elsõ munkahelyesként, 1981-ben az
1. blokk építésének vége táján kezdtem
az Erbénél orosz mûszaki tolmácsként. Az
ismert átszervezéskor, 1986-tól a Paksi
Atomerõmû Vállalat dolgozója lettem.
– Átszervezés után hogyan alakult a sorsod?
– Ekkorra már átnyergeltem a mûszaki
területre, közben végeztem az ehhez szükséges tanulmányokat. A 3-4. blokk építésén
jó néhány évig beruházási mûszaki ellenõr, majd üzembe helyezõ voltam. Itt szerezhettem meg a késõbbi munkámhoz nélkülözhetetlen mûszaki ismereteket. A tervezett atomerõmû-bõvítés elõkészítésének
idõszakában az amerikai Bechtel céggel közösen új beruházási technikákkal kezdtünk foglalkozni. Határidõ- és költségtervezéssel foglalkoztam, amit a bõvítés leállítása után is folytattam. Ugyanezzel foglalkoztam több nagy projekten, köztük a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának építésén is,
majd késõbb a beruházási fõosztályon, az
erõmû aktuális beruházásain. Szerettem a
beruházások területén dolgozni, részt venni nagy projektekben, részt venni az erõmû
ilyenfajta fejlesztésében. Idõközben közgazdasági végzettséget is szereztem. A kontrolling fõosztályon 8 éve, a legutóbbi átszervezés óta dolgozom, ahol változatlanul
a beruházáskontrolling volt a területem.
Most újra változás következett be, a munka a többszörösére növekedett.
– Milyen területekre tagozódik az osztály munkája?
– A közgazdasági osztály elsõsorban vagyongazdálkodási és egyedi közgazdasági
feladatokkal foglalkozik. Ezen belül teljes
egészében az osztály végzi a beruházások
kontrollingját, a készletgazdálkodás felügyeletét, több vagyonkör gazdálkodásirányítását, a gazdasági információs rendszereink irányítását, a cég sokrétû közgazdasági ügyleteinek és feladatainak megoldását. Elég vegyes tehát a tevékenységi kör,
mindezt 16 jól képzett kolléga segítségével
végezzük, úgy tûnik, jó csapatmunkában.
Az osztályt három csoport alkotja, egyik a
készletekkel és a gazdasági információs

rendszerekkel, másik az egyedi közgazdasági feladatokkal, harmadik pedig a beruházásokkal foglalkozik. Feladatunk még a
kontrolling osztály tervezési és beszámolási tevékenységének kiszolgálása, illetve számos cégcsoport szintû feladat is.
– Hogyan érintett a kinevezés?
– Nem voltak vezetõi ambícióim, az eddigi munkakörökben is mindig meg voltam elégedve azzal, amit csináltam, és szerencsére a megbecsülés sem maradt el sosem. A gazdasági területen végrehajtott átalakításoknak különösebb elõjele nem
volt, gyorsan kellett igazodni az új követelményekhez. Természetesen egy ilyen kinevezés komoly elismerés, de fõként kötelezettség és elvárás. Az osztály jelentõsen
kibõvült munkájának nagy része újdonság számomra, a korábbi szervezeti felállásban ezekben csak érintõlegesen vettem
részt. Rengeteg az elsajátítandó ismeret, a
szervezési feladat, mindemellett változatlanul folytatni kell az eddigi beruházáskontrolling tevékenységet is. Újdonság a
megváltozott vezetõi környezet is, tehát kihívásokban abszolút nincs hiány.
– A munka melletti magánéletedrõl
mondanál pár szót?
– Nincs különösebb hobbim, ha van
egy számítógép a közelben, azzal könnyedén eltöltöm az idõmet. Tolnán élünk
négytagú családommal, feleségem és fiam itt dolgozik, a lányom itt tanul gimnáziumban. A család mellett megfelelõ lehetõségem van az otthoni munkavégzésre
is. Eddig is hobbi gyanánt vittem haza
munkahelyi feladatokat, most ezt még inkább gyakorlom, de szívesen teszem. Remélem, megfelelõ eredménye is lesz.
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Az 1. blokki fõjavításról
Járfás Tamás főosztályvezető

Fotók: Bodajki Ákos

Az 1. blokk
leállásával
megkezdõdtek az éves
karbantartási
munkák

Megkezdõdött az idei év elsõ fõjavítása. E hónapban az 1. blokk
karbantartása zajlik, májusban a
4., júniusban a 2., szeptemberben
pedig a 3. blokk kerül sorra.

A

blokkok gépészeti és villamos karbantartási tevékenységét, illetve az
ezekben a tevékenységekben részt
vevõ külsõ vállalkozók irányítását és mûszaki ellenõrzését a karbantartási fõosztály végzi. Vezetõjét, Járfás Tamás urat
arra kértem, hogy az 1. blokk fõjavítási,
karbantartási munkáiról, a tervezett feladatokról tájékoztassa lapunk olvasóit.

– Március utolsó hétvégéjén állt le az
1. blokk, és április 1. volt az elsõ nap,
amikor a leállítási munkafolyamat után
a tervezett intenzitással hozzá tudtunk
fogni a karbantartási tevékenységekhez.
A blokk fõjavításának tervezett ideje 29
nap, így várhatóan április utolsó hetében fog visszaindulni. Ilyen 29 napos,
rövid idejû, úgynevezett kis fõjavítás ebben az évben még a 3. és 4. blokkon lesz
végrehajtva, és egyedül a 2. blokkon történik majd hosszabb, 68 napos fõjavítás.
Az 1. blokkon ezalatt a rövid fõjavítás
alatt alapvetõen a normál ciklikus karbantartásból adódó tevékenységek kerül-

nek sorra. A feladatok elvégzését belsõ
határidõkhöz kötöttük. Természetesen a
reaktor tevékenységei jelentik a blokk fõjavításának kritikus útját, de a reaktoron
is a normál szét- és összeszereléses munkák fognak zajlani. Ugyanígy folyik
majd a karbantartás az egyes biztonsági
rendszereken, melyek alapvetõen meghatározzák a fõjavítást. A három biztonsági rendszert egyenként kell majd kivenni és visszahozni. Normál karbantartási tevékenységeket végzünk a dízelgenerátor, bizonyos hõcserélõk, szivattyúk
és armatúrák vonatkozásában. Az egyik
legkritikusabb tevékenységet, ami az el-

sõ, az ún. Y biztonsági rendszert érinti,
április 1-jén kezdtük. Itt a TJ11-es hõcserélõn kell szerkezeti vizsgálatot végeznünk, és ez igen intenzív munkát jelent,
különösen, ha szétszereléskor találunk
is rajta olyan hibát, amit javítani kell. Ezt
követõen a másik két biztonsági rendszeren is el kell végezni a karbantartásokat,
de azokon ez a fajta hõcserélõ nem lesz
karbantartás alatt. A belsõ határidõk tekintetében a hurokváltásnak van még
nagy jelentõsége. Most két hurok maradt
természetes cirkulációban, amiket majd
ki kell venni, és hurokváltás után ezeken is el kell végezni a karbantartásokat.

A primer köri fõberendezéseken
szintén normál karbantartások, szerkezeti vizsgálatok történnek. Ezek közül egy különleges munkát, az ún.
GERB-közegcserét emelném ki. A
GERB-berendezések bizonyos primer
köri csõvezetékek földrengésvédelmi
alátámasztásául szolgálnak. Egy nemrég végzett vizsgálat kiderítette, hogy az
a közeg, melyben ezek a munkahengerek mûködnek, és a csõvezeték földrengéskori csillapítását végzik, nem megfelelõ hõmérsékletre lettek kiválasztva,
ezért ezekben a berendezésekben közegcseréket kell végeznünk.

Turbinaejektor
sugárvédelmi
mérések I.

Turbinaejektor
sugárvédelmi
mérések II.

Az 1. blokki rendszer elzáró armatúráinak cseréje
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Kondenzátor
hõátadó
csöveinek
tisztítása

300-as tolózár revíziója

Generátorárnyékoló
tárcsa
elõszerelése

T

avaly a gõzfejlesztõk alatt lévõ
GERB-ekben hajtottunk végre
közegcserét, ami a mostani viszszaellenõrzés során megfelelõnek bizonyult. Idén a fõ-keringtetõszivattyúk alatti alátámasztásokon történnek cserék.
A szekunder körben két fontos
munkát érdemes kiemelni. Az egyik
az 1-es generátor forgórészének kifûzése, amit a tavalyi forgórészcsere
visszaellenõrzése kíván meg. Miután
a turbina és a generátor tengelyét
szétválasztottuk, és a generátoros
munkálatokat befejeztük, be kell állí-

Golyós
tisztító
kisszivattyú
egytengelyûségének
beállítása

tani és ismételten össze kell kapcsolni ezt a két tengelyegységet. A másik
különleges munka a turbinák kapcsán adódik. Sajnos az utóbbi idõszak
üzemeltetési problémáját szinte mindegyik turbinán az RB11 és RB12-es
pillangószelepek mûködése jelenti.
Ezek a szelepek nagyon jelentõs védelmi szerepet látnak el, ugyanis amikor a turbina egy védelmi jelre kiesik,
akkor a szelepeknek le kell zárniuk.
Az utóbbi idõben azt tapasztaltuk,
hogy egyre nehezebben lehet megmozgatni a szelepeket, és így félõ,
hogy egy adott védelmi jel esetén nem

zárnak le. Eddig három turbinával álltunk le 28 órás idõszakokra, hogy ellenõrizzük a pillangószelepeket, és
mindegyiknél ki kellett cserélni a
csapágyazást és a tömítést. Természetesen az 1. blokki fõjavításon mind a
két turbinánál szét fogjuk szerelni a
pillangószelepeket, és egy közösen elhatározott javítási munkát végzünk
el. Most a fõjavítás alatt egy olyan
komplex javítási tevékenység folyik jelentõs forgácsoló megmunkálásokkal,
csapágyak cseréjével, új tömítési
konstrukció kialakításával, amivel
biztosítható a szelepek mûködése.

A megfelelõ képzettségû szakembergárda rendelkezésre állásával kapcsolatban elmondhatom, hogy az elmúlt
években nyugdíjba vonuló munkatársainkat még részben sikerült olyan fiatal szakemberekkel pótolni, akik átvették elõdeik tudását, tapasztalatát. A
legutóbbi két év nagyarányú nyugdíjazása során viszont már kevésbé tudtuk
pótolni a létszámot. Ezt a problémát
jobb munkaszervezéssel, hatékonyabb
tevékenységgel, a tartalékok kihasználásával, mûvezetõi tréningekkel és eljárásrendi módosításokkal igyekeztünk megoldani. Emellett szükség volt

külsõ erõforrás, külsõ vállalkozói tevékenység nagyobb mértékû bevonására
is, ami a mûszaki ellenõrzési tevékenységünk növekedését és fokozott felelõsséget jelentett számunkra.
Így, a fõjavítás elején úgy látom, hogy
nincs különösebb, váratlan tevékenységünk. Alapvetõen fel tudtunk készülni mind a kapacitás, mind az anyagok,
alkatrészek vonatkozásában, és külsõ
vállalkozóink megfelelõ szerzõdéssel
rendelkeznek. Remélhetõleg megfelelõ
határidõre vissza tudjuk adni üzemeltetésre az 1. blokkot.
- Lovásziné Anna -

Tápszivattyú
kisrevíziója

Nagynyomású
szelep
levétele
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Kitüntetés
„Az Információs Társadalomért”

S

2008. évi bér- és
szociális megállapodás

A Paksi Atomerõmû Zrt.-nél mûködõ szakszervezetek és a munkáltató megállapodtak az MVMtársaságcsoport gazdasági társaságaira vonatkozó 2008. évi bérés szociális megállapodás végrehajtásának irányelveiben.

zakmai érem elismerésben részesült Szentgyörgyi Zsolt, az MVM
Informatikai Zrt. vezérigazgatója,
mely kitüntetést dr. Kákosy Csaba, gazdasági és közlekedési miniszter a köztársasági elnök megbízásából a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából
adott át Budapesten, a minisztérium
épületében. Noha egyidejûleg hét kitüntetés adományozható, idén csupán ketten részesültek ebben a rangos elismerésben.

Ebben az emelkedett hangulatban
kértem rövid bemutatkozást:
– Tõsgyökeres paksi vagyok: itt születtem, itt jártam általános és középiskolába. A Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán szereztem rendszerszervezõi diplomát. Több budapesti nagyvállalatnál
dolgoztam, szereztem gyakorlatot,
majd 2 évre a Siemenshez szerzõdtem.
Nürnbergben dolgoztam COBOL programozóként.
Hazajöttem, és az erõmû informatikai
fõosztályára kerültem 1994-ben. Különbözõ projektekben dolgoztam. A vezérigazgató informatikai tanácsadója,
majd fõosztályvezetõ lettem. Az MVMátalakulások során újonnan alakult informatikai szervezet (2005. december)
élére kerültem.
Majd közelebbi és távolabbi terveirõl
faggattam a kitüntetettet:
– Létrehoztuk az új szervezetet. Új
egységes belsõ információs portált, arculatot alakítottunk ki. Zökkenõmentesen bevezettük a PassPort moduljait.
Megújítottuk, bõvítettük a szerverparkot. Internetszolgáltatókká váltunk.
Mint paksi székhelyû cég, országos informatikai
infrastruktúraszolgáltatóvá válhatunk. Az MVM
teljes országos adatforgalmi gerincét alkotva is már a legnagyobb
magyar tulajdonú informatikai cég leszünk. Az Informatikai és Kommunikációs Technológiák (ICT) a második
ipari forradalmat jelentik, ennek válhatunk nélkülözhetetlen részeseivé. Rövidesen belekóstolunk a legújabb technikába is: az Application Service Provider
(ASP) technikába.
Rendkívül feszített munkaprogramja
mellett hogyan tud kikapcsolódni, regenerálódni, lépést tartani a fejlõdéssel?:
– Valóban kevés a szabadidõm, a kollégáim is alig látnak. Rengeteg tárgyalás, elõkészítõ megbeszélés kell a zökkenõmentes munka feltételeinek biztosításához, melyek néha a hétvégébe is
belenyúlnak.
Ezúton szeretném megköszönni a velünk együttmûködõ külsõ cégek (OGYS,
Accenture, Hp, Cisco, Microsoft stb.),
az MVM-tagvállalatok kapcsolattartói,
az Informatikai Zrt. minden dolgozójának áldozatos, sikeres munkáját.
Ami szabadidõm marad, azt a családommal, a barátokkal töltöm.
Köszönöm az interjút!
gyulai

Folyamatszempontú önértékelés
bevezetése az atomerõmûben
Miként személyes életünkben, úgy
egy vállalat életében is szükséges az
eltelt idõszakok rendszeres áttekintése, és – mintegy tükörbe nézve –
az eredmények és az esetleges hiányosságok kiértékelése, valamint a
jobbítást célzó döntések meghozása
a jövõre nézve. A paksi atomerõmûben immár hosszú évek óta az elsõ
hónapok jelentik az önértékelési
idõszakot. A 2007. évre vonatkozó önértékelés új, folyamatszempontú megközelítéssel
bõvült a korábbi gyakorlathoz képest.

A

z önértékelésrõl általánosan
elmondható, hogy nem tartozik a minõségirányítási
rendszerek alapvetõ eszköztárába
(szemben a bizonyos mértékig hasonló,
de mégsem ugyanazt a funkciót betöltõ
vezetõségi felülvizsgálattal). Az önértékelés olyan többleteszköz, ami a kiválósági modellek, illetve a TQM (teljes körû
minõségirányítás) alapú rendszerek sajátja. Az atomenergia-ipar világszerte
ilyen irányba mozdul el, amikor bevezeti az önértékelési folyamatot a nukleáris
területen értelmezett speciális minõségkövetelmények mind jobb teljesítése érdekében.
Társaságunknál az önértékelési rendszert a 2001-es OSART-vizsgálat hatására, annak ajánlásait szem elõtt tartva alakították ki. Az elsõ értékelés 2003 tavaszán készült el a 2002. év értékelésére.
Az önértékelés gyakorlata az évek során
folyamatos fejlesztés alatt állt. A 2008.
évtõl azonban ugrásszerû változást jelentett a január 1-jével bevezetett új irányítási rendszer. Ennek keretei között az
önértékelési jelentések is új tartalommal és formai megjelenéssel készültek
el, az IOP007 jelû eljárásrend szerint.
Az önértékelési folyamat az idei év
elejétõl mûködõ irányítási rendszer sze-

rinti felelõsségi struktúrát követi. Ennek megfelelõen a korábbi gyakorlatban
is jelenlévõ szervezetszempontú (horizontális) önértékelés mellett új elemként megjelent a folyamatszempontú
(vertikális) önértékelés is. Ilyen módon
a vállalati mûködés önértékelése megvalósul egyrészt az egyes tevékenységek logikai sorrendben való összerendelésének (azaz folyamatának) vizsgálata
oldaláról, másrészt a funkcionális öszszerendelésének (azaz a folyamatok
egymással való kapcsolatainak) elemzése felõl. Elõbbit a folyamatgazdák végzik, a folyamatok teljesítményét a folyamat eredményeként elõállt termék, szolgáltatás elvárt minõségén keresztül értékelve. Az utóbbi pedig az egyes szervezeti egységek vezetõinek feladata,
akik az operatív mûködtetés és az erõforrások felhasználásának hatékonysága oldaláról állítják össze jelentésüket,
elsõsorban a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban (SZMSZ) rögzített feladataikra koncentrálva.
A folyamat- és szervezetszempontú
tagolás mellett hierarchikusan is tagolódik az önértékelés menete. A folyamatgazdák és a szervezeti egységek vezetõi az operatív (végrehajtói) szintet
értékelik. Jellemzõen a napi gyakorlat
síkján megjelenõ tevékenységek és
problémák tartoznak ide, és az ezekre
irányuló javító intézkedéseknek is itt

kell megszületniük. Az alrendszergazdák és az igazgatók viszont stratégiai döntéshozási szintet (is) képviselnek.
Itt azokat a kérdéseket, problémákat
kell felszínre hozni, amelyek túlmutatnak az operatív vezetõk kompetenciáján, vagy pedig az egész vállalatra jellemzõ globális, esetleg ismétlõdõ problémát takarhatnak. Ezen a szinten jellemzõen az értéktudatosítást kell biztosítani (pl. melyek a jó eredmények
kulcstényezõi, melyek a veszélyfaktorok), és átfogó jellegû megelõzõ intézkedésekrõl kell gondoskodni.
Tekintettel az önértékelési folyamatnak az IOP007 jelû eljárásrendben rögzített megújítására, valamint arra, hogy a
nem régen bevezetett irányítási rendszer
szerinti vállalatmûködés átmeneti idõszakában járunk, a 2007. évre vonatkozó
önértékelési jelentések összeállítása fokozott fegyelmet és konstruktivitást igényelt minden illetékestõl. Megállapítható, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a
résztvevõk jól teljesítették a feladatukat.
A legtöbb nehézség elsõsorban a folyamatgazdákra hárult. Részükre elsõsorban dokumentáció-felülvizsgálat és egyfajta nullállapotfelmérés volt a feladat,
valamint annak számba vétele, hogy a
korábbi rendszer szerinti mûködés során szerzett tapasztalatok miként adaptálhatók az új mûködési modellbe. Még
inkább nehéz volt a dolga azoknak a fo-

Az önértékelési jelentéseket három
fõ szempont alapján kellett összeállítani:
1.) Éves tapasztalatok. Ezek összefoglalását segítették az önértékelési nyomtatványok által
rögzített kategóriák. Ilyenek például a belső auditok, kivizsgálások és a hatósági megállapítások, vagy az ún. „majdnemesemények” számbavétele.
2.) Tendenciák, trendek elemzése. Az önértékelési folyamat bevezetése óta eltelt évek megfelelő perspektívát adnak a tendenciák, trendek kimutatására. Ennek különösen nagy jelentősége van az élettartam-gazdálkodásban.
3.) A korábban hozott javító intézkedések eredményességének értékelése. Nem elég tehát
meghozni a javító intézkedéseket, hanem arra is oda kell figyelni, hogy vajon elérik-e azt a
célt, amire meghozták őket. (Ez egyben a WANO hangsúlyos ajánlása is.)

lyamatgazdáknak, akik egy személyben
szervezetiegység-vezetõk is. Az õ esetükben jelentkezett legerõteljesebben az önértékelés két iránya szétválasztásának,
illetve a szervezeti és a folyamatszempont érvényesítésének igénye.
Összességében megállapítható, hogy
társaságunk 2007-ben is az elvárt színvonalon végezte a tevékenységeit. Ezt az
év kimagasló termelési eredményei is
igazolják. Mindez elsõsorban a szisztematikus (SZMSZ-ben rögzített) feladatok teljesítésének kiválóságára mutat.
Ugyanakkor az is kitûnt, hogy az új
önértékelési folyamat bizonyos részleteiben további, koncepcionális tisztázásra, illetve pontosításra szorul. Elsõsorban a már többször említett, a szervezet- és folyamatorientált értékelés –
illetve vállalatmûködés – megvalósítása kíván további tökéletesítést.
A folyamatban résztvevõk által leggyakrabban feltett kérdésekbõl az is
tükrözõdik, hogy javítani kell a szervezeti egységek rendszeres feladatain túlmutató, eseti, éves társasági célkitûzések végrehajtói szintig történõ lebontását és kommunikálását.
Az önértékelési jelentések magára az
önértékelési folyamat javítására nézve
is fontos tanulságokkal szolgáltak.
Az önértékelési folyamat tapasztalatait, illetve az egyes önértékelési jelentések megállapításait a PA Zrt. Biztonsági és Minõségirányítási Bizottsága a
március 20-i ülésén megtárgyalta, és
elfogadta az elõirányzott javító intézkedéseket. Az önértékelési eredmények
az éves vezetõségi felülvizsgálat bemenõ adataiként becsatolódnak az atomerõmû felsõ vezetésének döntéshozói,
stratégiaalkotói feladatkörébe, és az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága felé küldendõ
éves jelentésnek is alapvetõ részét képezik. (A vezetõségi felülvizsgálatról a
májusi számunkban tervezünk tájékoztatást adni.)
Prancz Zoltán
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Vigyázz magadra, figyelj másokra!
A munkavédelemre vonatkozó jogszabály-módosítások szinte folyamatosak az uniós csatlakozást követõen. Ezek új kötelezettségeket
és megoldandó feladatokat jelentenek a munkáltatók számára.

E

zért mindig meg kell keresni azokat a területeket, ahol a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erõforrásokkal a legjobb eredményt lehet elérni, mint pl. a veszélyek megszüntetésében, a kockázatoknak az elfogadható
szintre való csökkentésében. Az atomerõmû vezetése alapvetõ feladatának tekinti, hogy a munkavállalók munkabiztonsági és egészségügyi helyzetén javítson. A társaság 2007-ben sikeres
évet zárt mind a termelés, mind a biztonsági mutatók tekintetében. Az eredmények tükrében kértem az erõmû
munkavédelemért felelõs vezetõit és
munkavédelmi képviselõjét, hogy foglalják össze a munkavédelmi helyzetre
vonatkozó megállapításaikat.
Radnóti István biztonsági igazgató elsõként azt emelte ki, hogy eredményes
munkavédelmi tevékenység csak a munkáltató és a munkavállalók közötti szoros
együttmûködéssel lehetséges. Ez az
együttmûködés példaértékû az erõmûben. A biztonságos munkavégzés megteremtésében közösek a célok, a megvalósulásért mindenkinek a saját területén
kell tevékenykednie. A munka- és tûzvédelmi osztály (mtvo) által készített 2007.
évi jelentésben a munkabiztonsági statisztikai adatokból látható, hogy a baleseti mutatóban javulás történt a 2006-os
évhez viszonyítva. Az erõmûvek között
nemzetközileg is elfogadott WANOmunkabaleseti mutató az elmúlt négy évben 0,73-0,81 közötti értéket mutat, ami
a nemzetközi összehasonlításban a középmezõnyhöz tartozik, az erõmû tekintetében viszont az elmúlt évekhez képest
egyértelmû a javulás. Ebben nagy szerepe volt a WANO munkavédelemmel kap-

csolatos technikai segítségnyújtási programjának. A program eredményeképpen
megszületett vizsgálati jelentésben leírt
észrevételekre és javaslatokra történt vezetõi intézkedések eredményt hoztak. A
2008. év kiemelt feladata a balesetek számának további csökkentése mellett az
egyre nagyobb számban az erõmû területén dolgozó külsõ munkáltatók munka-

biztonsági tevékenységének ellenõrzése
és felügyelete a munkavállalók biztonságának és a munka minõségének javítása
érdekében. A követelmények betartatása
és ellenõrzése mellett erõsíteni és koordináltabbá kell tenni az együttmûködést
velük. Már kidolgozás alatt van a kapcsolattartást, a munka- és mûszaki biztonság feltételeit és a munkák helyszíni

Csordás Jenõ, az mtvo osztályvezetõje
Nyilatkozatában példákkal erősíti meg a
munkabiztonság színvonalát növelő intézkedések sorát. Ezek közül a jelentősebbek: a
gyalogosan közlekedők biztonságának megteremtése, segédmotoros kerékpárok éves
felülvizsgálatának bevezetése, botlás és fejbeütődés veszélyét jelentő helyek jelzése,
vegyi anyag koncentrációjának mérése és
zajmérések, vezetői szintű ellenőrzések előírása. A különböző rendezvények, kiadvá-

nyok is hatékonyan segítették a munkavédelemhez kapcsolódó információk eljutását a
munkavállalókhoz.
A további eredmények javítása érdekében:
a kockázatértékelés során feltárt, a helyiségekre vonatkozó maradandó kockázatok rákerülnek a mutra, összeállítják az egyéni védőeszközök listáját munkakörönként, valamint ártalmak és tevékenységek szerint. Hamarosan kiadják a PA Zrt. Emelőgép-bizton-

N

A Paksi Atomerõmû Zrt. üzemviteli munkavállalói hosszan tartó és
jelentõs megterhelésnek vannak
kitéve munkájuk ellátása során,
így kiemelten fontosnak tartja társaságunk vezetése e munkavállalók testi-lelki egészségének fenntartását, javítását.

B

sági Szabályzatát. Az elmúlt évben a munkaképtelenséggel járó munkabalesetek
száma 15 db volt, ebből 10 eset, ami a
munkaterület vagy a munkavégzés helyének
gyalogos megközelítése során következett
be. Ennek a kategóriának a magas száma
és a kivizsgálások eredményei arra hívják fel
a figyelmet, hogy a gyalogos közlekedés veszélyei többségében nagyobb odafigyeléssel elkerülhetők.

Nõnek lenni nagy kihívás

Megújult a balatonfüredi
rekreációs tréning programja

alatonfüreden immár 1996 óta
folytatunk egyhetes tréningek
keretében rekreációs programokat. Korábban ez egy relaxációs módszert ötvözött az adott munkakörökre
vonatkozó speciális elvárásokkal, csapatépítés, stresszkezelés, önismeret,
kommunikáció, pozitív életszemlélet,
káros szenvedélyek elleni küzdelem,
valamint szakember által vezetett
gyógytornával. 2005 októberétõl a
rekreációs tréningek hangsúlya áthelyezõdött az aktív és passzív pihenésrõl az önismereti és személyiségfejlesztésre. A program kiemelt hangsúlyt fordított a hatósági jogosító vizsgára kötelezett munkavállalókra. A
rekreációs tréningprogram tartalma
és módszertana a hatósági jogosító
vizsgára kötelezett munkavállalók
pszichológiai állapotfelmérésének
eredményeire épült.
– A PA Zrt. humán igazgatóság
2008 januárjában, az üzemviteli igazgatósággal történt egyeztetés után
megkeresett két egyéni vállalkozót
(Szabóné dr. Kováts Borbála pszichoterapeuta szakorvost és dr. Pintér
Gáborné Rácz Valéria trénert), hogy
készítsék el a 2008. évi rekreációs
tréningprogram tervezésére és lebonyolítására ajánlatukat. A tréningek
lebonyolítására vonatkozó tervezetben a „terepet évek óta jól ismerõ”

ellenõrzését tartalmazó szabályozás. A
tûzvédelem területén színvonalas és
eredményes munkát végeznek tûzoltóink, mûködésük mûszaki feltételeit az
erõmû biztosítja.
Dobos István humán igazgató az elmúlt év jelentõs eredményének tartja,
hogy az adózási szabályok szigorodása ellenére a hatékonyabb költséggazdálko-

dással sikerült bõvíteni a jogszabályi elõíráson felüli egészségügyi ellátások körét.
A szûrõvizsgálatok (pl.: tumormarker,
májfunkció, vérkép, koleszterin, szomatoinfra-vizsgálatok), a szekszárdi kórház
által nyújtott szakellátások és a mozgásszervi rehabilitációk mind a munkavállalók hosszú távú egészségmegõrzését
biztosítják. Továbbra is az a cél, hogy az
egészségügyi ellátások színvonala ne
csökkenjen, a korosztályhoz kapcsolódó
vizsgálatok száma szélesedjen, valamint
az Egészségközpont népszerû programjai folytatódjanak. Az erõmû és a Pécsi
Tudományegyetem kapcsolatának további fejlesztésével növelni kívánják a kölcsönös együttmûködés elõnyeit, így az
oktatás részvételében és a vizsgálatok
eredményeinek értékelésében.
Nagy Lajos munkavédelmi képviselõ
is egyetértését hangsúlyozza a balesetek
megelõzése érdekében történt munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban. A
munkavédelmi képviselõk a továbbiakban is támogatják a biztonságos munkavégzés érdekében tett intézkedéseket,
és segítik elfogadtatni azokat a munkavállalókkal. A képviselõk mûködési feltételeit, továbbképzéseit a munkáltató
a korábbi évekhez hasonlóan biztosította. A múlt évben tapasztalatcsere keretében látogatást tettünk a mohi atomerõmûben, valamint fogadtuk a Mol Finomítás munkavédelmi képviselõit,
szakembereit. A másodszor megtartott
„Együtt az egészségért és munkabiztonságért” rendezvénnyel kapcsolatos viszszajelzések arra biztatnak bennünket,
hogy folytassuk ezt a programot.
Ebben az évben céljaink között szerepel, hogy a munkabiztonság terén már
jól mûködõ kapcsolatunkat a munkaegészségügy területén is javítsuk. A
munkavédelmi képviselõk mandátuma
2008-ban lejár. Az új képviselõk választására várhatóan novemberben kerül
sor. A választás sikere érdekében már
most felhívjuk munkatársaink figyelmét az aktív részvételre.

trénerek az önismereti és személyiségfejlesztõ tréningben a hangsúlyt a
csapatépítésre, együttmûködés fejlesztésére, kommunikációra és a
stresszkezelésre helyezték – tájékoztatta szerkesztõségünket Nyiratiné
Fehér Edit, a munka- és személyügyi
osztály személyzetfejlesztési csoportjának munkatársa.
– Az idei év elsõ félévére tervezett
hatszor egyhetes program február 18.
és március 28. között már lezajlott.
Elsõként a B mûszakból kiválasztott
tizenöt fõ, majd a C, D, E, F és legvégül az A mûszakból delegált tizenhárom, így összesen nyolcvanhét fõ vett
részt Balatonfüreden. A kitöltött kérdõívek végsõ összesítése és elemzése
még nem történt meg, de a szóbeli
visszajelzések alapján egyértelmûen
kijelenthetõ, minden résztvevõ számára biztosított volt az aktív pihenés,
és nagyon jónak tartották a kollégák
a csapatépítés terén elért eredményeket. Örömteli hír az üzemviteles kollégák számára, hogy a 2008. évi rekreációs tréning októbertõl folytatódik
szintén hatszor egyhetes program keretében – zárta a tájékoztatást Nyiratiné Fehér Edit.
Sipos László

éhány évtizede a világ új elvárásokat rendelt a hagyományos nõi
szerepek mellé. Csak egy példa: a
családban egyre gyakrabban a nõ is aktív munkavállaló. A társadalom meghatározó üzenetei szerint az egészséges
önbecsüléshez nem elegendõ a háztartás vezetése, a gyerek gondozása és az
otthon elvégzett munka - ma már a legtöbb nõnek több szerep feladatait kell
párhuzamosan ellátnia: amellett, hogy
a család életmódjának irányítója, szervezõje, egy személyben Nõ, Anya és
Munkavállaló is. A megváltozott kihívásoknak gyakran nehéz megfelelni,
ezért egyre többen élnek feszültségben,
sõt pszichés stressz okozta szorongásban, miközben gyakran hiányoznak a
stresszel való megküzdési stratégiák ismeretei. Bizonyára e fenti felismerések
vezették dr. Dobos Istvánt, a PA Zrt. humán igazgatóság vezetõjét, mikor az
alábbi tartalmú levelet küldte a huig-on
foglalkoztatott száztizenöt hölgynek:
„…a humán igazgatóság nõi munkavállalói számára kétnapos tréninglehetõséget biztosítok a Balatonfüredi Rekreációs Központban. A tréningek alapját önismereti, konfliktuskezelési, stresszkezelési és személyiségfejlesztõ foglalkozások képezik. A tréning lebonyolítását azért tartom fontosnak, mert az
igazgatóság nõi munkavállalóinak döntõ többsége olyan munkakörben dolgozik, amely során a munkavállalókkal
történõ folyamatos kapcsolattartás és a
szolgáltató jellegû szerepek különbözõ
konfliktushelyzeteket eredményezhetnek. Ezen túl a munkahely és a magánélet egyensúlyának megteremtése, a
magánéleti és munkahelyi szerepek
összehangolása is napi feladatot jelent.
Mindez fokozott megterhelést okoz a

nõi munkavállalók számára. A humán
szervezet kiemelt figyelmet fordít a
munkavállalók testi-lelki egészségének
fenntartására, javítására, ezért a tréningen való részvételt térítésmentesen biztosítjuk, a program teljes költségét a
részvénytársaság viseli. ….Bízom benne, hogy a tréningen sikerül olyan új ismereteket, technikákat elsajátítania,
amelyeket hasznosítani tud a mindennapi munkájában és a magánéletében
egyaránt.” – tájékoztatta szerkesztõségünket László A. Zoltánné, a munka- és
személyügyi osztály személyzetfejlesztési csoport vezetõje.
- A „paksi terep jó ismerõje”, a hatósági jogosító vizsgára kötelezett munkakörökben évek óta alkalmazott pszichológiai állapotfelméréseket végzõ Szatmári
Szilvia tréner került kiválasztásra a kétnapos balatonfüredi és a tengelici tréningek vezetésére. A program tematiká-

ját úgy alakítottuk ki, hogy a résztvevõknek támogatást nyújtson a magánéleti és
munkahelyi szerepek összehangolásához, egyensúly megteremtéséhez, a
konfliktus- és stresszkezeléshez, az önismerethez és személyiségfejlesztéshez.
A február 13-14. között elindított és március 17-18. között zárult füredi programok beváltották a várakozást. A Balatonfüreden dolgozó huig-os kolléganõk április 7-8. és 9-10. között Tengelicen vehettek részt a kétnapos tréningeken. A végleges értékelés csak az utánkövetések
kapcsán begyûjtött információink alapján készíthetõ el, de már most kijelenthetõ, hogy a programban részt vett kilencvenkilenc hölgy sok hasznos módszert ismerhetett meg, amit a konfliktus- és stresszkezelés, valamint a mindennapi kommunikáció során alkalmazni tud – zárta a tájékoztatást László A.
Zoltánné.
Sipos László
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OECD környezeti
kitekintés 2030-ig

Munkavállalói fórumot
tartott a biztonsági igazgatóság
2008. március 12-én tartotta I. félévi munkavállalói fórumát a biztonsági igazgatóság. A 2007. év értékelése és a 2008. évi célkitûzések ismertetése mellett beszámoló
hangzott el a munka- és tûzvédelmi helyzet alakulásáról, valamint
a szervezetfejlesztés aktuális kérdéseirõl.

R

adnóti István igazgató az elmúlt
év értékelése kapcsán elsõként az
üzemeltetési és biztonsági mutatókat ismertette, majd szólt az 1. blokk
teljesítménynövelési eredményeirõl, az
Idõszakos és a Végleges Biztonsági Jelentés hatósághoz történõ benyújtásáról, a PassPort teljesítménynövelési dozimetriai modul bevezetésérõl, az új
mûködési modell kialakításáról és a
helyreállítás befejezésérõl.
Tájékoztatta a megjelenteket többek
között a Nukleáris Biztonsági Szabályzat megújításában való közremûködésrõl, a radiográfiai labor létesítésének
szakmai támogatásáról, valamint a
helyreállítással, az anyagvizsgálattal,
a súlyos baleseti helyzetek kezelési utasításaival és az eseményelemzõ módszerrel kapcsolatos feladatokról. A Környezetközpontú Irányítási Rendszerrel
kapcsolatban elmondta, hogy a felülvizsgálati audit múlt év végén sikeresen lezajlott. Az erõmû veszélyes anyagokkal és készítményekkel folytatott

2

tevékenységérõl készített biztonsági jelentést az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság elfogadta. A súlyosbaleset-kezelési eljárások kidolgozásában
és adaptálásában a közremûködés folyamatos volt. A beléptetés-ellenõrzés
kiviteli tervét a mûszaki igazgatóság
elkészítette, a munka indításához a hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. Az idõközben elhatározott beléptetési engedélyrendszer MVM-szintû
egységesítése ugyanakkor szükségessé tette a beruházás kártyacseréhez
történõ igazítását, amellyel megtakarítás érhetõ el.
A Dozimetriai Információs Rendszer
bontása befejezõdött, a Scada-rendszerre való átállás megtörtént. A kibocsátásés környezet-ellenõrzõ rendszer rekonst-

A 2007. évrõl szóló munkaés tûzvédelmi tájékoztató
A tájékoztatót Majkut Milán tűzvédelmi mérnök tartotta meg. Elmondta, hogy a big-en
13 munkabaleset történt, ebből 3 járt 1 nap
vagy azt meghaladó munkaképtelenséggel.
Az erőmű területén 1 tűzeset és 5 tűz jellegű
esemény történt. Majkut Milán szólt még a
1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény néhány jelentősebb változásáról, valamint a
19/2007. ÖTM-rendelet a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos
követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról.

rukciójának üzemeltetési engedélye
múlt év végén megérkezett, és az abból
fakadó feladatokat április 31-ig meg kell
oldani. Befejezõdött a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója sugárvédelmi laboratóriumának átalakítása is. A radioaktív
és nukleáris anyagok beszerzésének, felhasználásának társasági szintû engedélyezése és ellenõrzése megtörtént.
A jövõbeli tervek alapján a biztonsági
igazgatóság a 2008. évben is bõvelkedni
fog feladatokban. A célkitûzések között
szerepelt a blokkok biztonságos üzemeltetése; az üzemidõ-hosszabbítási program
hatósághoz történõ benyújtása; a teljesítménynövelési program folytatása; majd a
továbbiakban szó esett az igazgatóság valamennyi területét illetõ számos tervrõl.
Radnóti István igazgató a befejezõ napirendi pontok közt beszélt a cégre vonatkozó mûködésfejlesztés 2007. évi
eseményeirõl és 2008. évi terveirõl. A
következõkben rátért az elõzetesen
e-mailen hozzá érkezett kérdésre, mely
arra irányult, hogy azon munkavállalók esetében, akiknek határozott idejû
munkaszerzõdését határozatlan idejûre
módosították, miképpen alakul a béremelése. Válaszában elmondta, hogy a
béremelésekre 4%-os mértékben, a
munkahelyi vezetõk javaslata alapján,
differenciáltan kerül sor.
Befejezésül Radnóti István megköszönte minden big-es munkavállaló
múlt évi munkáját és a fórum résztvevõinek figyelmét.
Lovásziné Anna

Erbések találkoztak

008. március 15-én este találkozóra gyûltek össze az Erbe, vagyis az
Erõmû Beruházási Vállalat egykori munkatársai. Ehhez hasonló rendezvényt már korábban is tartottak, de azok
szûkebb körûek voltak. Most a szállítás
egy része, a gépkocsivezetõk, darusok
találkoztak. Voltak, akik 22 éve nem látták egymást, de most úgy társalogtak,
mint egykor abbahagyták a beszélgetést,
közvetlenül, viccelõdve, vidáman.
A szervezést Molnár Imréné Ancika
és Haaz Ferenc Tihamér vállalták magukra. Telefonáltak, gyûjtötték a címeket, megtervezték a vendéglátást, és végül is siker koronázta munkájukat, hisz
az egykori munkatársak nagy számmal
és örömmel jöttek össze. A vidám társaság boldogan emlékezett vissza a régi
idõkre, a fiatalságukra és az erõmû-beruházás hõskorára.
Molnár Imréné, Ancika: – 1982-ben kerültem az Erbéhez, darusnak. Nõ létemre gyorsan beilleszkedtem a férfitársaságba, igaz, hogy a markológéptõl a kikötõi darun át a 120 tonnás daruig mindenen tudtam dolgozni. Az összes vámterület, az összes nagygép beemelése a mi
feladatunk volt. Fantasztikus évek voltak. Erre az összejövetelre mindenki szívesen jött az ország különbözõ részébõl,
így Miskolcról, Nagykovácsiból, Vácról,
Budapestrõl, de Nagykanizsáról is. Úgy

gondoljuk, ezt az örömteli érzést nem
szabad elveszni hagyni, ezért a találkozóból hagyományt akarunk teremteni.
Haaz Ferenc Tihamér: – Alapító tag
voltam itt, az Erbénél. Kezdetben sofõrködtem, késõbb a szállítás ügyeivel foglalkoztam. Kitüntetés volt számunkra,
hogy az Erbénél, az atomerõmûben dolgozhattunk. A találkozó ötlete három
évvel ezelõtt vetõdött fel, azóta tartjuk
az összejöveteleket. Ezúton szeretném
megköszönni szervezõtársam, Molnárné Anci munkáját, aki nagyon sokat
tett a mai rendezvény sikeréért.
Benes Géza: – 1976-tól 1983-ig dolgoztam itt, és ez életem egyik legszebb idõszakát jelentette. Az Erbe szolgáltatás
mûszaki vezetõje voltam, nagy feladattal
és nagy döntési jogkörrel. Volt olyan idõszak, amikor tele volt a táskám munkakönyvvel, és abból nagyon sokba ott helyben pecsételtem bele, hogy kirúgva. Az

újonnan felvettek, azok, akik ma itt vannak, csodálatos csapatot alkottak. Én életemben ilyen jó csapattal soha nem dolgoztam. Számomra nagy öröm és nagy élmény, hogy ma itt lehetek velük együtt.
Hirtné Orbán Ildikó: – Én 18 éves voltam, amikor a szüleimmel Paksra költöztünk, és ekkor kezdtem dolgozni az
Erbénél, elõbb a raktárban, majd a szállításnál. Családias légkörben dolgoztunk. Engem Indigónak becéztek, és közülük sokan még most is így szólítanak. Tiszteletben tartották, hogy fiatal
vagyok, és segítettek, pátyolgattak. Ennek már 28 éve. Én most is ugyanolyannak látok mindenkit, mint akkor.
Kiss Géza: – Szerelõként dolgoztam
az Erbénél, teherkocsikat, darukat javítottunk. Sokakkal nem találkoztam, mióta az Erbe levonult Paksról. Jólesõ érzés volt a régi munkatársakat újra látni. Én 42 évet dolgoztam, de ennyire jó
kollektívával még nem találkoztam.
Girst Ádám: – 1980-ban az Erbe paksi kirendeltségénél egy frissen alakult
daruszerelõ csapathoz kerültem mint
technikus. Mi raktuk össze a 4 darab reaktort, ami nekünk rendkívüli kihívás
volt, és örök emlék marad. Mindannyian jó kollégaként szerettük egymást, és
erre itt a legjobb példa, hogy ennyi év
után is ekkora nagy élmény az újratalálkozás.
- Lovásziné Anna -

1. ábra: Átlagos GDP-növekedés 2030 és 2050 között (BRIC – Brazília, Oroszország, India, Kína; ROW – a világ többi része)

A

z OECD (Organisation for Eco- szer keretében az OECD-országoknak
nomic Cooperation and Develop- kellene az intézkedések élére állniuk,
ment – Gazdasági Együttmûkö- míg a feltörekvõ gazdaságok (Brazília,
dés és Fejlesztés Szervezete) friss idei Dél-Afrika, India, Indonézia, Kína,
kiadványában (OECD Environmental Oroszország) közös környezetvédelmi
Outlook to 2030) különbözõ forgató- célokat kisebb befektetéssel érhetnékönyvek alapján összefüggéseiben vá- nek el.
zolta a gazdasági és környezeti trendeKörnyezetvédelmi politikai tétlenség
ket 2030-ra. Az elsõ hipotetikus forga- esetén fennáll a lehetõség, hogy visszatókönyv, a „Környezeti kitekintés poli- fordíthatatlan folyamatok veszélybe sotikai csomag” (EO policy package) sze- dorják a fenntartható gazdasági prosperint specifikus politikai akciókkal a vi- ritás környezeti feltételeit. Az intézkedélág GDP-jének alig több mint 1%-át ki- sek halogatása esetén az ühg-kibocsátás
tevõ költségráfordítással a fõ környe- 52%-kal nõne 2050-ig (3. ábra), ez a glozeti kihívások kezelhetõk lennének. A bális hõmérséklet 1,7-2,4 oC-kal való
végrehajtandó akcióterv áraként a vizs- emelkedését vonná maga után az ipari
gált idõszakban a világ GDP-jének éves korszak elõtti szinthez képest, ami megnövekedési üteme 0,03%-kal csökken- növelné a szélsõséges idõjárási jelenséne (1. ábra), vagyis 2030-ig 97%-kal len- gek gyakoriságát. Jelentõs számú állatne nagyobb a jelenleginél, szemben a és növényfaj halna ki, csökkenne a biokörnyezetvédelmi intézkedések
nélkül
elõrejelzett 99%-kal,
ami elhanyagolható
különbség. Ezt az árat
mindenképpen érdemesnek tûnik vállalni.
A nitrogén-oxidok és
kén-oxidok kibocsátása egyharmaddal csökkenne a vizsgált idõszak végére.
Az EO policy package-nél ambiciózusabb
2. ábra: Összes ühg-kibocsátás 1970 és 2050 között a
intézkedéscsomag lenlégköri CO2-koncentráció 450 ppm szinten történe szükséges a nemzetnő stabilizálása esetén (BRIC - Brazília, Oroszorközi klímavédelmi társzág, India, Kína; ROW - a világ többi része)
gyalások középpontjában álló üvegházgáz
(ühg) szintjeinek stabilizálásához. A következõ vizsgált forga- diverzitás és ezzel együtt a Föld képestókönyv szerint a légköri szén-dioxid sége az ökoszisztémák értékeinek rege450 ppm szinten való megállításához a nerálására, ami a gazdasági fejlõdés és
világ országainak koncentrált erõfeszí- az emberiség jólétének alapja. 1 millitéseire lesz szükség, melyek eredmé- árdról 3,9 milliárdra nõne a súlyos víznyeként 2050-ig 39%-kal kell csökken- stressz által sújtott területeken élõ néteni a globális ühg-kibocsátást 2000- pesség száma. A légszennyezés egészséhez képest (2. ábra). Ennek ára a világ gi hatásai világszerte súlyosbodnának,
GDP-jének 0,5 és 2,5%-os csökkenése az ennek tulajdonítható korai halálozálenne 2030-ig, illetve 2050-ig elõre- si arány megkétszerezõdne. A nem
jelzett alapértékekhez képest, miköz- OECD-országokban a vegyipar termelében az éves GDP-növekedés 0,1%-kal se gyorsan nõ, a következmények belátlenne kisebb, mint klímavédelmi intéz- hatatlanok, becslésükre még nem áll
kedések nélkül. A csökkentés ára nem rendelkezésre elég információ. A váltoegyenletesen oszlana el az egyes orszá- zások a legsúlyosabban a fejlõdõ világ
gok között, ezért a terhek igazságos el- országait érintik majd, melyek nincseosztására alkalmas nemzetközi rend- nek felkészülve a várható problémák kezelésére és az alkalmazkodásra, és nem rendelkeznek az ellenintézkedésekhez szükséges
eszközökkel sem. A
nem OECD-országok felõl fenyegetõ és már ma
is jelentõs migrációs
nyomás az OECD-országokra az elviselhetetlenségig fokozódik,
újabb világméretû konfliktusforrást eredményezve.
Az OECD Environmental Outlook to
3. ábra: Összes üvegházgáz-kibocsátás 1970 és 2050 között
2030 nyomán:
változatlan klímapolitika esetén (BRIC – Brazília,
Dr. Szerbin Pável,
Oroszország, India, Kína; ROW – a világ többi része)
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A Fine kalandjai Romániában és Bulgáriában
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (Fine) szakcsoportja
szervezésében nukleáris szakemberek látogattak a román és a bolgár atomerõmûbe 2008. március
29. és április 2. között.

A

z MNT Fine a csernobili expedícióval 2005-ben elkezdett, Szlovákiában folytatott szakmai kirándulássorozatának harmadik állomása volt
a mostani autóbuszos út.
A szombat hajnalban induló 20 fõs
csoport a hazai nukleáris iparban mûködõ vállalatok, intézmények munkatársaiból tevõdött össze. Így voltak köztük szakemberek a Paksi Atomerõmû
Zrt. és az Erõmû Beruházási Zrt. (Erbe),
az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH), a KFKI Atomenergia-kutató Intézete (AEKI) és a Villamosenergia-kutató Intézet (VEIKI), valamint a BME
Nukleáris Technika Intézete (NTI) részérõl. A csapat természetesen kihasználta a hosszú utat arra, hogy egy kis
erdélyi „helyzetképet” kapjon. Így volt
megálló Nagyváradon, Csúcsán, Kolozsváron, Tordatúron, Gyulafehérváron.
A szakmai program hétfõn a èernavodai atomerõmû meglátogatásával kezdõdött. A Nuclearelectrica (NE) vállalat fiatal szakemberei, egyben a helyi nukleáris társaság ifjúsági szakcsoportjának
(angol kifejezéssel Young Generation
Network – YGN) tagjai már kora reggel
várták a magyarokat a Bukarest melletti szállodában. Az atomerõmû látogatóközpontja és oktatási szervezete igen komolyan készült a vendégek jövetelére.

Èernavodában két darab CANDU-6
típusú, 700 MW bruttó villamos teljesítményû atomerõmûvi blokk üzemel (a
második 2007 õszétõl). A most induló 34. blokki projektbe hat európai nagyvállalat is beszállt. Az 5. blokk szintén álló épülete csak látszat: befejezését nem
tervezik, a „legenda” szerint az ország
egykori elsõ számú vezetõjének téves
elszólása miatt álltak neki.
A vízszintes reaktortartályban (kalandria) természetes (0,7% arányú U235) izotóp-összetételû urán-dioxid
üzemanyaggal, nehézvíz-moderátorral
mûködõ, csatorna típusú CANDUblokkoknak sok elõnye van. Alkalmazásukkal Románia – a kanadai betanulást
követõen és a folyamatos képzés mellett
– szinte önellátó, hiszen uránbányája,
-feldolgozója, üzemanyag- és nehézvízgyára is van. A vendéglátók azonban
jelezték: ha most kellene választani, a
típus egyediségébõl fakadó ellenõrzési,
felügyeleti, kommunikációs nehézségek miatt ma feltehetõen másképpen
döntenének.
A magyar csoportnak a rövid idõ ellenére sikerült megtekinteni a teljesléptékû szimulátort, a bonyolult ellenõrzési, belépési procedúra ellenére bejutni az 1. blokk vezénylõjébe, valamint meglátogatni a környezetellenõrzési laboratóriumot. Kiderült, hogy a
CANDU-reaktor biztonsági rendszereinek elve, logikája érthetõ, ám bizonyos mûszaki megoldások jelentõsen
eltérnek a VVER típusnál ismerttõl. A
blokkvezénylõben éppen az üzemanyag-átrakást irányították. A mûvelet „folyamatos”: hetente négy napon

25. Szoftvertechnológiai Fórum
Formális modellek a szoftverfejlesztés gyaBudapest, 2008. április 1.
korlatában

A

hhoz, hogy egy program lefusson a számítógépen, kellenek az egységek mûködtetõ
programok (förmwer), az algoritmusokat
leíró programok (gépi kód), egy magasabb szintû programnyelv (COBOL, C, C#, Java stb.), amiben a feladatot kódoljuk, melyet majd a fordító
tesz érthetõvé a gép számára. A modellekben
gondolkodás még magasabb szint, egyszerûbb
átlátni a feladatot. A próbálkozás nagyszerûsége,
hogy a modellbõl futtatható programot generálnak a programok, melyeket már teszteltek is.
A feladat matematikai megközelítését mutatta meg Abstract State Mascines (ASM)-en keresztül Yuri Gurevich, több egyetem professzora,
a Microsoft kutatásvezetõje. A generált programok a C nyelvcsaládhoz tartoznak.
Varró Dániel, a BME tanársegédje az autók fedélzeti komputerének adatgyûjtõ programjának
modellezését végzõ EU-s projekt munkafázisait
mutatta be.
Ez a két elõadás csak ízelítõ volt a Margit-szigeten (03. 29-04. 06.) zajló nemzetközi konferenciából – European Joint Conferences on Theory
and Practice of Software (ETAPS).
A következõ összejövetel a Gellért Szállóban
lesz május 23-án, ahol Bélády László professzor,
a programsorozat szakmai vezetõjének 80. születésnapját is megünnepeljük.
gyulai

keresztül a 380 vízszintes csatornából
naponta körülbelül három kazettáit
cserélik ki az átrakógépek.
Üzemeltetési mutatóik nagyon jók:
termeléskihasználási tényezõjük (tkt)
a CANDU-blokkok között élenjáró, Európában is kiemelkedõ. 2008-ra 10,55
TWh termelés és 88,2%, illetve 96,5%
tkt a terv, ami a fõbb biztonsági mutatókkal együtt hat stratégiai területre került lebontásra. Kiemelt figyelemmel ellenõrzik a tríciumkibocsátást: rendszerük alapos és eredményes.
A román fiatalokkal közös vacsorát
követõ bukaresti séta már elõrevetítette a NATO-csúcstalálkozóból fakadó nehézségeket. Március 31-én éjjel már
nem lehetett a fõváros fõbb nevezetességeit megközelíteni, román barátunk
adatait pedig újra és újra rögzítették az
érthetõen alapos, de nem teljesen érthetõen gyanakvó rendõrök.

Hazatérés
Az MNT Fine-csapat kissé fáradtan, de
élményekkel, új ismeretekkel és ismeretségekkel gazdagon tért haza. Mint korábban, most is fiatal nukleáris szakembereknek volt köszönhető a szoros program előkészítése. A román és bolgár vendéglátók felkészültsége, nyitottsága,
Kósa Péter Fine-elnök és Csúvár Miklós
szervezése, valamint a nem utazó Pásztor Csaba közreműködése elismerést érdemel. Az út a résztvevők nukleáris szakmai fejlődését segítette elő.

ITER – beindul a kábelgyártás
Az ITER-program vezérigazgatója, Kaname Ikeda és a Japán Atomenergia-ügynökség nemzetközi ügyekért felelős
igazgatója, Toshi Nagaoka együttműködési megállapodást írt alá a kísérleti reaktorhoz szánt alkatrészek gyártására. A megállapodás tárgya a plazmát egybentartó tizennyolc tekercs kábeleinek legyártása. Ikeda úr szerint a
fenti esemény egyértelműen jelzi az ITER beszerzési munkálatainak nagyléptékű beindulását. A kábelek anyaga
Nb3Sn, össztömegük kb. 400 tonna lesz, és a világon eddig gyártott legnagyobb szupravezetők közé tartoznak
majd. A tekercseket 41 GJ mágneses energia elviselésére
tervezik, a mágneses indukció értéke 11,8 T lesz.
Egyébként az ITER-hez megépítendő alkatrészek és szerkezetek kb. 90%-át maguk a projektben részt vevő országok állítják majd elő, saját hazai cégeik bevonásával. A
jelen szerződésben foglalt tekercsek közül kilencet (plusz
egy tartalékegységet) Franciaországban gyártanak majd,
a másik kilencet pedig Japánban készítik el.
Forrás: Nuclear Engineering International, 2008. február

A Mitsubishi az európai piacra készül
A Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) március 17-én
jelentette be, hogy meg szeretne jelenni az európai nukleáris piacon, kifejezetten az új blokkok építése terén. A
piaci betörésre szánt „faltörő kos” a cég EU-APWR nevű,
1700 MW-os nyomottvizes reaktora, amit kifejezetten erre a színtérre terveztek. Ez az első alkalom, hogy egy japán gyártó nagy teljesítményű reaktorral jelentkezik ebben a térségben. Az EU-APWR szinte ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, mint az amerikai piacra szánt USAPWR típus. Úgy tervezték, hogy kielégítse a hatósági
előírásokat és az európai megrendelők igényeit is. Termikus hatásfoka 39%, ami a világon a legmagasabb érték-

A keddi üzemanyaggyár-látogatás
szintén kalandosan indult. A reggeli készülõdés közben egy egész rendõrségi
különítmény döntött úgy, hogy teljes rovancsot tart a magyar buszban és az
utasok csomagjaiban. A kommunikációs, (ny)elvi nehézségek ellenére a Fine
elõnyösen jött ki a dologból: a megnyugtató eredmények után egy-egy szirénázó rendõrautó váltott felvezetésével jutott ki a Fine-busz a bedugult fõváros
zsúfoltságából egészen a Pitestibe vezetõ autópályára, ahol sikerült román kísérõkkel találkozni.
A pitesti üzemanyaggyár (FCN) meglátogatása különleges szervezést, engedélyt igényelt. Az üzem 1994-tõl teljes
jogú gyártója a CANDU-6 reaktor 37
pálcából álló, 50 cm-es üzemanyagkötegének, amelybõl 12 található mind a
380 vízszintes csatornában. A kanadai
és francia forrásból érkezõ szerkezeti
anyagok feldolgozása után a romániai
feldogozó UO2-porából helyben préselt
tabletták a pálcákba kerülnek, héliummal való töltés után lezárják, összeszerelik, ellenõrzik õket. A 20 darab,
egyenként 36 kazettát tartalmazó faládát közúton szállítják az atomerõmûbe. Az erõmû bõvítése várhatóan komoly kihívást jelent a gyárnak.
A romániai búcsú után hosszú, de a
dunai kompozás miatt nem egyhangú
út után, késõ este érkezett meg a magyar csoport a bulgáriai Kozlodujba.
Másnap igen elõzékeny vendéglátásban volt részünk a bolgár YGN és a látogatóközpont szervezésében Az atomerõmûrõl, a hulladékkezelésrõl, a tervekrõl, a villamosenergia-piacról az

Rövid hírek az atomenergetika világából
nek tekinthető. Az épületszerkezetek terén 20%-os csökkenést sikerült elérni, és megvalósítható a rendszerrel a
24 hónapos folyamatos üzem is. Áprilisban szándékozik
beadni a cég – az EUR-előírásoknak megfelelő – engedélykérelmét, és abban reménykednek, hogy 2010-re
megkapják a reaktorra vonatkozó tervezési engedélyt. Az
európai elfogadtatás érdekében tett erőfeszítések első
lépéseként március közepén Brüsszelben kétnapos szemináriumot tartott az MHI. Ezen tizenhárom erőműtársaság döntéshozói képviseltették magukat. A megbeszélések leginkább az új típus kompatibilitása körül folytak.
Arra voltak kíváncsiak a társaságok képviselői, hogy az
EU-APWR meg tud-e felelni a több ezer műszaki elvárásnak, amelyek a biztonság, az üzemeltetési mutatók és a
tervezési eljárások terén mutatkoznak.

CO2 -csökkentés atomerõmûvekkel
Március 5-én a Japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari
Minisztérium (METI) útjára bocsátotta „Hideg Föld 50” nevű programját. Ebben olyan, az energiával kapcsolatos
technológiák kifejlesztését szorgalmazza, amelyekkel
2050-re világméretűen a felére lehet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A minisztérium huszonegy technológiát helyezett előtérbe, egyúttal segédletet is adott a fejlesztésükhöz. Ha összehasonlítjuk a továbbfejlesztett atomerőművi technológiát más innovatív
technológiákkal, akkor a METI becslése szerint a nukleáris
energetika önmagában 12%-kal járulhat hozzá a kibocsátások csökkentéséhez. A minisztérium úgy tervezi, hogy
számos hazai és nemzetközi fórumon ismertetni fogja
programját. A tárca minisztere által létrehozott tanácsadó
testület az alábbi előrejelzést adta. Az energiaiparból
2005-ben 27 milliárd tonna szén-dioxid került a légkörbe.

igazgató fõszakértõje adott tájékoztatást, egyben kimerítõen válaszolva a
kérdésekre.
Az elsõ négy, gyakorlatilag az 1970es években épült VVER-440/230-as
blokkot az Európai Unióhoz való csatlakozás után leállították. Azonban a 3. és
4. blokk E- üzemállapotban – az üzemanyag a pihentetõ medencében – van,
készen az esetleges visszaindulásra,
ami az EU-tárgyalások függvénye. Az
5-6. blokk VVER-1000/320 típusú,
1987-ben és '92-ben indult. A balkáni
villamosenergia-igények miatt két III.
generációs, VVER-1000/492-es típusú
blokk építése kezdõdött a 200 km-re keletre, a Duna mentén fekvõ Belenében
– korábban már kialakított telephelyen
– az orosz Atomsztrojekszport fõvállalkozásában.
Mint elhangzott, a privatizáció és a
tavalyi piacnyitás után az energiarendszer szinte összeomlott. Most Bulgáriában egy nemzeti villamosenergia-holding kialakításán dolgoznak. A kiégett
atomerõmûvi üzemanyag visszaszállítását 2020-ig érvényes bulgár-orosz államközi szerzõdés biztosítja.
A 6. blokkon a blokkvezénylõt és a
turbinacsarnokot lehetett megtekinteni. A vezénylõi reaktorvédelmet európai digitális rendszerre cserélték. A
szimulátor az oktatáson kívül a kezelési utasítások validálását is szolgálja,
szállítója nagy amerikai energetikai
cég volt. A környezetellenõrzési laboratórium tapasztalt munkatársai meggyõzték a magyar kollégákat: a kibocsátásellenõrzés jó kezekben van Kozlodujban.
Hadnagy Lajos

Ha számításba vesszük a várható gazdasági növekedést a
következő négy évtizedben és utána, akkor 40 milliárd tonnánál is több kibocsátást kell „eltüntetni”, hogy tartható legyen a 2050-es célkitűzés. Hogy megvalósítható legyen a
cél, innovatív technológiák bevezetésére van szükség az
energiatermelés és -szétosztás, a szállítás, az ipari technológiák és a háztartások területén. A tanácsadó testület hat
technológiát választott ki és hasonlított össze az energiatermelési és -átviteli szektor területén. Ezek a következők: 1. továbbfejlesztett atomerőművi blokkok, 2. innovatív naperőmű-technológiák, 3. nagy hatékonyságú földgáz-alapú termelés, 4. nagy hatékonyságú széntüzelésű rendszerek, 5.
CO2 megfogása és tárolása, 6. szupravezetős távvezeték
rendszerek. Az elvégzett számítások azt mutatják, hogy az
atomenergia 12%-kal tudja csökkenteni a kibocsátást,
szintén ennyivel a nagy hatékonyságú tüzelési technikák a
szén-dioxid megfogásával és tárolásával együtt, míg a modern szoláris erőművek további 7%-ot takaríthatnak meg. A
bizottság arra is rámutatott, hogy az atomerőművek termelése lépést tarthat a növekvő igényekkel úgy, hogy közben
olcsón és megbízhatóan állítják elő az áramot. Fontosnak
tartották azt is hangsúlyozni: szükségszerű az újgenerációs
könnyűvizes nukleáris blokkok fejlesztése, hogy azok biztonsági, gazdaságossági és megbízhatósági mutatói 2050-re
megfelelő szintre emelkedjenek. További fejlesztési területek lehetnek még többek között: a gyorsreaktorok, a kis és
közepes kapacitású reaktorok.
A bizottság kitért arra is, hogy a hazai gyártóknak egységesíteniük kell az újgenerációs könnyűvizes reaktorokat,
különben nem tudnak mélyen behatolni a világpiacra, hiszen a nemzetközi verseny nagyon kiélezett. Ezeken túlmenően Japánnak kétoldalú és sokoldalú együttműködésben kell fejlesztenie és standardizálni gyorsreaktorait, hogy azok kereskedelmi bevezetése 2050 előtt megtörténhessen.
Forrás: Japan Atomic
Industrial Forum, 2008 március. Varga József
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Biztosítéki felügyelet – III.
A paksi atomerõmû biztonsági fõosztályának nukleáris biztonsági
osztálya felelõs az aktív zónára
vonatkozó feltételek ellenõrzéséért, a nukleáris üzemanyaggal
kapcsolatos safeguards (biztosítéki) tevékenységekért, és részt vesz
a nukleáris biztonsági követelmények teljesítését biztosító szabályozások és üzemeltetési dokumentációk meglétének, megfelelõségének és betartásának ellenõrzésében. Legfontosabb feladata az
üzemeltetés nukleáris biztonsági
szempontú felügyelete. Az Atomerõmû újságban sorozatot indítottunk a nukleáris biztonsági osztály safeguards-programjával, tevékenységével kapcsolatban.

2.3. Integrált
biztosítéki rendszer
A teljes körû biztosítéki rendszer és a
kiegészítõ jegyzõkönyv szerinti rendszer
intézkedéseinek ötvözése eredményeként jön létre az úgynevezett integrált
biztosítéki rendszer. Az integrált biztosítéki rendszer célja egy hatékony és erõs
ellenõrzési rendszer alkalmazása.
Az integrált biztosítéki rendszer azoknak a biztosítéki intézkedéseknek az
optimális kombinációját jelenti, amely a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) rendelkezésére áll a teljes körû
biztosítéki egyezmények és a Kiegészítõ Jegyzõkönyv alapján. Az integrált
rendszerben a hagyományos biztosítéki rendszerben alkalmazott rendszeres
helyszíni ellenõrzések helyett nagyobb
szerepet kapnak a véletlenszerû, elõre
be nem jelentett ellenõrzések.
A helyszíni ellenõrzések során az ellenõrök az üzemeltetõ tényleges leltár-

felvételét, ki- és beszállítási adatait, laboratóriumi és üzemeltetési feljegyzéseit vizsgálják át, ezenkívül független
mérésekkel is meggyõzõdnek az üzemeltetõ adatainak helyességérõl.
Körülhatárolási és megfigyelési
rendszabályokat foganatosítanak (pecsétek, területfigyelõ kamerák, illetve
filmfelvevõ rendszerek, kapumonitorok
stb.), melyek révén az anyagmozgást figyelhetik, a tárolók integritását biztosítják. A nukleáris anyagot kategorizálva
tartják nyilván. A plutónium és a magas
dúsítású urán képezi a speciális nukleáris anyagot, ezt követi az alacsony dúsítású, majd a természetes, végül a soványított urán és a tórium.
A rendszert akkor vezetik be az adott
országban, ha az ország teljesíti mind a
NAÜ-vel kötött teljes körû biztosítéki
egyezményben, mind pedig a kiegészítõ
jegyzõkönyvben rögzített jelentéstételi
kötelezettségét, és ezek ellenõrzését követõen a NAÜ le tudja vonni azt a következtetést, hogy nem került sor nukleáris
anyag átirányítására, valamint azt, hogy

az országban nincs be nem jelentett (titkolt) nukleáris anyag és tevékenység.

2.4. Az Európai Unió
biztosítéki rendszere
Az Európai Unió jogrendjében az
atomsorompó-szerzõdéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének alapját a tagország, az Európai Unió és a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
közötti biztosítéki egyezmény, valamint
az egyezményhez kapcsolódó kiegészítõ jegyzõkönyv képezi.
Az EURATOM-szerzõdés a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztosítéki rendszerénél régebben, 1957-ben jött
létre. A szerzõdés elõírja, hogy az Európai Unió Bizottsága köteles meggyõzõdni arról, hogy a tagországokban a nukleáris anyagokat kizárólag az elõírt célokra használják fel. Ebbõl a kötelezettségbõl fakad, hogy miután az EURATOM-tagállamok a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására
a NAÜ-vel biztosítéki egyezményt kötöttek, az EU bizottsága közvetlen hatáskörrel rendelkezik minden tagállam-

NucNet-hírek
Törökország tendert írt
ki elsõ atomerõmûvének
létesítésére

ban e kötelezettségek betartatására. Így
a bizottság a nukleáris anyagok békés
célú alkalmazásának ellenõrzése terén
lényegében nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik: a létesítmények részére kötelezettségeket írhat elõ, helyszíni
ellenõrzéseket tarthat és szankciókat
alkalmazhat.
Az EURATOM-szerzõdéssel létrehozott EURATOM Ellátási Ügynökségnek
(EURATOM Supply Agency, ESA) elõvételi joga van minden, az unió területén
kitermelt uránércre, elõállított alapüzemanyagra és különleges hasadóanyagra, valamint kizárólagos joggal
rendelkezik a nukleáris üzemanyag-beszerzési szerzõdések megkötésére. Az
ESA ezt a jogosultságát a valóságban
csupán formálisan gyakorolja.
Az EURATOM nukleárisanyag-ellenõrzési rendszere további feladatának
meghatározása, a követendõ gyakorlat
kialakítása, valamint az EU és a NAÜ
hasonló rendszerének illesztése hosszú
idõ óta komoly vitákra ad okot, fõleg a
bizottság szervei és a tagállamok között. Az Európai Unió nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja
(WPAQ) a brit elnökség ideje alatt dolgozta ki „Az EURATOM biztosítéki
rendszer új kerete” címû dokumentumot, amit az Állandó Képviselõk Bizottsága, a Coreper 2005 decemberében fogadott el. A munkacsoport 2006. januári ülésén már az osztrák elnökség a
fenti dokumentumon alapuló munkaterv kidolgozását javasolta. Az ülésen
elhangzott észrevételek alapján az elnökség úgy döntött, hogy a tagállamok
szakértõibõl ad hoc szakértõi csoportot
állít fel. A tagállamok szakértõi szerint
a 2004-ben csatlakozott országok esetén elsõsorban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az Európai Bizottság és
a tagállam saját nemzeti nukleáris biztosítéki hatósága közti együttmûködés
kereteit kell tisztázni.
Pásztor Csaba

Aktuális információk, évfordulók
Április 18. – M emlékvédelmi világnap
A Nemzetközi Műemlékvédelmi Szervezet javaslatára 1984-ben nyilvánították április
18-át nemzetközi műemlékvédelmi világnappá. Világszerte különböző rendezvényeken hívják fel a figyelmet a műemlékekre,
különösen azokra, amelyeket feltétlenül
meg kell menteni.
Április 20. – 15 éves az MVM-bemutatóterem
A Magyar Villamos Művek Zrt. vezetése az
eredményes működésének egyik elengedhetetlen feltételének tartja a nyilvánossággal való kapcsolattartást és a fogyasztók segítését
az energia hatékonyabb felhasználása érde-

kében. E célok által vezérelve bemutató-termet nyitottak 1993. április 20-án Budapesten, a Mester utca és a Liliom utca sarkán.
Április 22. – Föld napja
A Föld napja elnevezésű világméretű környezetvédelmi akciónap –társadalmi kezdeményezésként – 1970-ben indult az USA-ból.
Magyarországon 1990 óta a szervezők aktuális akciókkal felhívják a figyelmet a környezet védelmének fontosságára.
Április 23. – Könyv és a szerzõi jogok
világnapja
Katalán kezdeményezésre, még 1995ben az oktatással, kultúrával, tudománnyal és kommunikációval foglalkozó világ-

szervezet (UNESCO) a könyv napjává nyilvánította – Cervantes születésnapját –
április 23-át, azzal a kiegészítéssel, hogy
az egyben a szerzői jogok világnapja is legyen, különös tekintettel az internet elterjedésére.
Május 1. – Majális, a munkavállalók szolidaritási napja
1882-től a munkások nemzetközi ünnepe,
felvonulást első ízben 1890-ben rendeztek
Budapesten a magyar munkások. A munkavállalók szolidaritási napja mára már átalakult, a felvonulások elmaradtak, majálisokat
és fórumokat rendeznek ezen a napon. Hatszázéves hagyomány a májusfaállítás és a

mai kor kedvelt eseménye, a majális is méltán népszerű.
Május 4. – Anyák napja
Május első vasárnapján, az anyák napján
minden gyermek és felnőtt őszinte szeretettel
köszönti az édesanyját. Az amerikai eredetű
hagyományt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
honosította meg.
Május 5. – Európa napja
Az 1949. május 5-én Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
1964-ben határozta el, hogy május 5-ét
minden évben Európa napjaként ünneplik.
Célja, hogy az embereket minél szorosabban
bevonják az európai egyesítési folyamatba.

Törökország 2008. március 24-én nemzetközi tendert írt ki első atomerőművének felépítésére. Ez az intézkedés is része annak a
programnak, amellyel az orosz és iráni gázszállítástól való függőségüket akarják csökkenteni. A török villamosenergia-ügynökség közleménye szerint a Mersin földközitengeri kikötővárosban tervezett erőmű építésére 2008. szeptember 24-ig fogadnak el
ajánlatokat. A kormány garantálja a potenciális befektetőknek, hogy az erőmű üzemelésének első 15 évében teljes egészében átveszi az ott termelt villamos energiát.
Ez az erőmű lenne az első abból a háromból, amelyet Recep Tayyip Erdogan miniszterelnök 2015-ig tervez építtetni az ország
növekvő energiaigényének kielégítésére.

Brit hatóság: eddig megfelelõ a négy blokktípus
A brit nukleáris energetikai hatóságok szerint a lehetséges új blokkok építésére kiválasztott mind a négy reaktortípus megfelelt
az általános típusértékelés (Generic Design
Assessment – GDA) előzetes tesztjein. A
HSE (Health and Safety Executive) és az EA
(Environment Agency) szerint idáig nem tapasztaltak olyan hiányosságot a biztonság
és a környezetvédelem területén, amely
kizárná valamelyik típust az új blokkok építéséből. A közlemény szerint a GDA következő lépései az eddiginél részletesebb értékelést tartalmaznak. A brit kormány
2008 januárjában adta meg hozzájárulását új blokkok esetleges nagy-britanniai
építéséhez. Az előzetes jelentések minden
reaktortípusról elérhetők az EA honlapján:
www.environment-agency.gov.uk.

Ontario: nemzetközi felhívás új blokkok építésére
A kanadai Ontario tartomány megtette a következő lépést az új atomerőművi blokkok
építéséhez azzal, hogy 2008 márciusában
bejelentette: nemzetközi versenyeztetésben
választja ki a szállítót. Ennek során négy cégtől (Areva NP, Atomic Energy of Canada Ltd –
AECL, GE Hitachi és Westinghouse) várnak
ajánlatokat. Ugyanez a négy vállalat versenyez az új blokk építéséért Angliában. A tartomány energiaügyekért felelős minisztériumának tájékoztatása szerint az Ontario Power
Generation, a Bruce Power, az Energiaügyi
Minisztérium és a Pénzügyminisztérium irányítja a beszerzési eljárást. A cégek a következő típusokat ajánlják Ontariónak: Evolúciós
Nyomottvizes Reaktor (US Evolutionary Power
Reactor – US EPR) az Arevától, ACR-1000 Továbbfejlesztett CANDU-reaktor az AECL-től,
Gazdaságos Egyszerűsített Forralóvizes Reaktor (Economic Simplified Boiling Water
Reactor – ESBWR) a GE-Hitachitól és AP1000 a Westinghouse-tól.
Egy kanadai ipari tömörülés – melynek az
AECL is tagja – a kanadai CANDU típus
mellett lobbizik.
Forrás: NucNet, M. F.
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2008. március 20-án a szekszárdi kórházban elhunyt Bedécs Ferenc, a PA Zrt.
nyugdíjasa. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett.

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak.”
(Prédikátorok könyve 3.1,2)

1944. május 16-án született Sajópetriben. 1977. október 1. napján nyert
felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Belépésétől nyugdíjazásáig egy
munkahelyen, a külső technológiai
osztályon dolgozott, először kazánkezelőként, majd gépészként, 1988 óta pedig főgépészként. Tettre kész, szorgalmas, szerény ember volt, munkáját mindig precízen, felelősségteljesen és példamutatóan látta el. Kollégái és
vezetői tisztelték és szerették. 1995-ben Céggyűrű kitüntetésben részesült. 2004-ben nyugdíjba vonult, de tovább dolgozott,
és 2006. december 30-án fejezte be az aktív munkát.
Pakson élt feleségével, két fiú- és egy leánygyermekével. Szabadidejében kertészkedett és a ház körüli teendőket látta el.
Nyugdíjas napjai sajnos rövid ideig teltek gondtalanul, betegsége 2007 áprilisában kezdődött, s ezt követően rendszeresen orvosi kezelésre szorult. Betegsége annyira legyengítette, hogy lehetetlenné vált az otthoni ápolása. Kórházba kellett szállítani,
ahonnan már nem térhetett haza házastársához és gyermekeihez. 2008. március 28-án Pakson, az evangélikus temetőben
helyezték örök nyugalomba.
Fájó szívvel búcsúznak Tőle szerettei, házastársa: Györgyi, fiai: Péter és Mihály, lánya: Kitti. Gyászolják testvérei, a közeli és távoli rokonok, barátok, ismerősök és a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektíváját mélyen megrendítette a
hír, Saáry Miklós nyugdíjas kollégánkat életének 60. évében
érte a halál. Súlyos betegségét türelemmel viselte.
Egerben, 1948. november 25-én született. Budapesten, a Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett. 1981. augusztus 29-én lépett be a társasághoz, az üzemviteli főosztály
folyamatirányítási osztályán szabályozástechnikai üzemmérnökként dolgozott. Magas szintű szakmai tudásának és vezetői rátermettségének elismeréseként 1985-ben irányítástechnikai, ezt követően irányítástechnikai előkészítési osztályvezetővé, majd 1995-ben az
irányítástechnikai koordinációs főosztály vezetőjévé nevezték ki. 2000. január 1. napja óta
látta el a társaság üzemfenntartási főosztályának vezetését 2007. decemberi nyugdíjazásáig. Munkájában precíz, a határidők betartásában pedig fegyelmezett volt. 1995-ben Céggyűrű kitüntetésben részesült. Vezetőként és kollégaként egyaránt közvetlen, nyitott és empatikus emberi tulajdonságokkal rendelkezett. Társaságszeretetéről tett tanúbizonyságot
minden baráti és munkahelyi kollektíva által szervezett összejövetelen. Úgy élt, hogy elveit
soha nem adta fel, értékrendjében a legfontosabb helyet foglalta el a család, a becsület és
a tisztesség.
Saáry Miklós Pakson élt feleségével. Szabadidejének nagy részét családi körben,
szeretett gyermekeivel és unokáival töltötte. Korábban rendszeresen teniszezett,
majd később a tenisz- és kosárlabda-mérkőzéseket látogatta.
Nyugdíjas kollégánkat mélyen gyászolja családja. Fájdalmukban együtt érez a paksi
atomerőmű vezetése és kollektívája. A Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saáry Miklóst saját halottjának tekinti.
A rokonok, barátok, ismerősök, kollégák 2008. április 4-én vettek búcsút kollégánktól. Emléke bennünk él, nyugodjék békében.

Kovács Béla, a PA Zrt. nyugdíjasa 2008. március 1-jén
hunyt el, 70 évet élt.
1937. szeptember 20-án született Székesfehérváron,
majd ugyanitt híradásipari technikumot végzett. 1980.
február 1-jén lépett be a társasághoz. Az üzemviteli igazgatóság irányítástechnikai üzemviteli osztályán ügyeletes
műszerészként dolgozott. Munkaköri feladatai közé tartoztak többek között az üzemellenőrzések, a hibajavítások, valamint az üzemviteli próbák kiszolgálása. 1994ben nyugdíjba vonult. Nyugdíj mellett felügyelő
elektrikusként tovább dolgozott 2007. év végéig. Munkatársai csendes, halk szavú, ugyanakkor vidám természetű embernek, munkájában megbízható, kötelességtudó kollégának ismerték meg, akire mindig lehetett
számítani.
Pakson élt, 2006 óta egyedül. Leánygyermekei házasok, Gabriella Halásztelken,
Katalin Kecskeméten él családjával. Rendszeresen látogatták egymást, mely alkalmakkor a nagyapa az együtt töltött idő nagy részében unokáival, Ádámmal, Bálinttal és Petivel foglalkozott.
Szívesen kertészkedett, szabadidejében a Vácika-dűlőben lévő kiskertjét gondozta,
ahol nagy odafigyeléssel nevelgette palántáit, gyümölcsfáit, gyönyörű tulipánjait.
Nyugdíjas kollégánkat Székesfehérváron, 2008. március 18-án helyezték örök
nyugalomba.
Búcsúzunk tőle Márai Sándor „Önmagamról” című idézetével: „Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön
éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan
rendjén való és egyszerű! Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és
jobb nem is történhetett velem.”
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Zenesaro(c)k
Munkatársaink, akik zenélnek
Tolnán az egyik népszerû sörözõben ülünk, és ásványvizet rendelünk. Beszélgetõpartnerem Isgum
Pista (Szittya).
– Már harmadik éve, hogy nyugdíjba
vonultál a viszo állományából, ahol
az emelõgépeseknél dolgoztál. Hogy
telnek mostanában a napjaid?
– Köszönöm, egészségben és aktívan.
Ha tehetem, zenét hallgatok, horgászni
járok a Füzesre, és mûvelem a szõlõbirtokomat.
– Énekesként kerültél a sorozatba, ez
eltér a korábbi szereplõktõl, hiszen a
sikeredet a zenében a hangoddal érted el. Hogyan kezdõdött?
– Az általános iskola hetedik osztályába léptem, amikor itt Tolnán kezdték
szervezni az elsõ úttörõzenekart. Ennek
szakmai pártfogója Véghelyi tanár úr
volt, akinél én is jelentkeztem. Hangszerként a szárnykürtöt választottam,
mert ránézésre szimpatikusnak tûnt. A
próbákkal és a sok otthoni gyakorlással
gyorsan fejlõdtünk. Ezen felbuzdulva
páran elhatároztuk, hogy alakítunk egy
tánczenekart, és az iskolai teadélutánokon szórakoztatjuk a többieket. Ez
volt a „Marinás” sláger korszaka, tele a
hazai elõadók sikerszámaival. A „bulizenekarban” kezdetként pisztonoztam, ám énekesre is szükség lett, hát
megpróbáltam. 1967-ben bevonultam
katonának Szekszárdra. Ebben az idõben kezdett belopakodni titkos csatornákon és dugi bakeliten az angol-amerikai rockzene. Én nagyon csíptem, és titokban megpróbáltam utánozni a példaképek énekét. Amikor tudomásomra
jutott, hogy a laktanyán belül összeállt
egy rockzenekar, ellátogattam a próbáikra. Szerencsémre éppen énekest kerestek, természetesen kaptam a lehetõségen. Jöttek a Beatles, Illés, Omega,
Metró és a többiek slágerei. A kitartó
gyakorlásnak és a fõnökeink támogatásának köszönhetõen hamarosan már
kint a városban is színpadra léphettünk.
– Úgy gondolom, kötõdésed a zenéhez korán beindult, és azóta sem változott. Mit jelentett és jelent még ma
is számodra a muzsika?
– Mióta az eszemet tudom, mindig hatással volt rám a „jó” zene. Hogy jó-e, azt
én döntöm el: ami tetszik, ami megragad,
legyen az könnyû, komoly vagy elvont.
A zene hallgatása örömteljes érzéssel, jó
hangulattal tölt fel. Barátokat és egészséget ad. Ezt csak fokozza, amikor magad
is mûveled valamilyen szinten.
– Az indulást egy sikeres idõszak követte, a Merrys zenekar mûködése. Én is

„

A

Tisztelt Olvasók!

emlékszem rátok, és buliztam is veletek. Menõk voltatok. Hogy emlékszel?
– 1969-ben leszerelésem után részben az elõzõ zenekar tagjaiból és újakkal megalakítottuk a Merrys együttest.
Hídvégi Laci, Marosi Gábor, Soponyai
Józsi, Horváth Feri felállásban döngettük a hangfalakat. Nagyon fárasztó, ám
szép és élményben gazdag idõszak kezdõdött az életemben. Ma is szívesen emlékszem vissza a jól sikerült bulikra,
csajokra. Remélem a velünk bulizók is
így emlékeznek. A dallamosabb rockzenét mellõzve inkább a progresszívebb, a „lázadó” mûfajt játszottuk.
Közhely, de egyfajta életérzést próbáltunk közvetíteni a fiataloknak. Játszottuk a Deep Purple, Black Sabbath,
Creem és a Zeppelin számait. A hangszereseknek és nekem is énekesként jól bejöttek az ütõsebb zenék.
Az akkor menõ zenekaroknak
mind megvoltak a rajongói, így bennünket is nagyszámú csapat kísért,
bárhol is koncerteztünk. Abban az
idõben más nem lévén, az élõzenének
volt kultusza, ami kemény munkát és
felkészülést igényelt attól, aki sikert
akart elérni koncertrõl koncertre.
Négy év aktív szereplés után közös
döntéssel feloszlott a zenekar. A tagok
saját útjukat kezdték járni. Többen sikeresek maradtak a zenei pályán, bizonyítva, hogy jó alap volt a Merrys.
– Gondolom ennek az együtt töltött
„merrys-es” idõszaknak köszönhetõ
az a barátság, ami megmaradt mindvégig közöttetek. Késõbb már nem is
gondoltatok az újrakezdésre?
– Amikor 1973-ban szétváltunk,
nem gondoltunk ilyesmire. Jöttek a hétköznapi teendõk, munka, család. Amikor ezek a dolgok lazulni kezdtek, akkor többször is szóba került, hogy álljunk össze egy nosztalgiakoncertre. Ez
sokáig csak felvetés maradt. De 2007ben közös döntéssel elhatároztuk,
hogy 35 év múltán feltámasztjuk
a Merrys-t. Kissé félve, de annál
nagyobb lelkesedéssel szeptemberben elkezdtük a próbákat. Helyzetünket könnyíti, hogy hárman közülünk idõközben profi zenészekké váltak. Most itt elmondhatom, jól haladunk a felkészüléssel. Izgalmat csak az
okoz, hogy állunk helyt a színpadon.
– Ez annyit jelent, hogy hamarosan
újra láthatunk benneteket?
– Igen. A tervek szerint „Tolna város
napja” programjához kapcsolódva május 24-én Tolnán, a sport- és szabadidõközpont színpadán lépünk fel. A jegyek
árából származó bevételt a helyi zeneiskola támogatására ajánlottuk. Reméljük,

A

z Atomerõmû újság hasábjain
2004 januárjától havi rendszerességgel olvasható volt egy-egy
nyugdíjas munkatársunk látogatásáról
készült riportanyag.
Mivel a sorozatot nagy érdeklõdés kísérte, az újság olvasói közönségének
kezdeményezésére a szerkesztõbizottság döntése alapján 2008. április hónaptól az üzemi lapban újra helyet kap
az atomerõmû nyugdíjasait bemutató
cikksorozat, amelynek szerkesztésére
osztályunk vállalkozott.
Úgy gondoljuk, hogy ez kiváló lehetõség arra, hogy nyugdíjasainkhoz egy
újabb csatornán keresztül eljuthassunk, bepillanthassunk hétköznapi életükbe az erõmû kapuin túl.
Látogatásaink alkalmával beszélgetünk arról, hogy mi foglalkoztatja õket,
hogyan telnek napjaik, van-e kapcsolatuk volt munkahelyükkel, kollégáikkal,
kolléganõikkel, akikkel több évig, esetleg évtizedekig együtt dolgoztak.
A havonta megjelenõ cikksorozatban
szeretnénk arról is tájékozódni, hogy
nyugdíjasaink a társaság által kínált
kedvezmények és juttatások igénybevételének lehetõségével hogyan élnek.
Végül megkérdezzük õket arról, hogy
anyagi és erkölcsi szempontból saját értékrendjük mércéjével mérve milyennek ítélik meg egy PA Zrt.-s nyugdíjas
életét. Bízunk abban, hogy a riportok
során szerepet vállaló nyugdíjasaink
tényleíró elbeszélései, érdekes történetei az újság olvasóinak kellemes szórakozást nyújtanak.
Kovács Zoltánné,
a jóléti osztály munkatársa
A 2007. év végével a PA Zrt. nyugdíjasainak száma meghaladta az 1500 fõt,
ez a mai aktív állománynak mintegy
60%-a. Riportalanyaim, Kern Ferenc
és felesége, Magdika paksi, szépen felújított társasházi lakásukban élnek.
Az olvasók megtudhatják, hogyan telnek ma a PA Zrt.-s nyugdíjasok mindennapjai.

hogy a Merrys zenéje tetszeni fog, és
mindenki jól érzi majd magát. Ezúton is
szeretettel meghívom a kollégáimat és
minden kedves olvasót a koncertünkre.
– Ennyi idõ után teljesen érthetõ az
izgalmatok. Az elõttem lévõ mûsorotokból azt látom, a siker nem kétséges. A szükséges kevés lámpaláz mellé nagyszámú lelkes közönséget kívánok nektek.
-Szabó Béla-

Túl a döntõn

„A szenvedélyek
fogságában”
szenvedélyek fogságában” címû
rajz- és fotókiállítás megnyitójával vette kezdetét március 28án, pénteken a Paksi Városi Mentálhigiénés Egyesület programja. Erdélyi Gabriella, az egyesület vezetõje elmondta:
pályázatot hirdettek, s a legjobb munkákat kiállították, néhányan könyvutalványt kaptak az alkotók közül.
Fotók, rajzok és elõadások szolgálták a
figyelemfelkeltést. A fotókat felkérésükre
két egyetemista, Aranyás Dóra és Metzger
Ákos készítette. A tárlat a városi mûvelõdési központ emeletén nyílt meg. Az elsõ
ízben rendezett program szombaton a
Pákolitz István Városi Könyvtárban folytatódott. Elõbb szabadtéri programok –
köztük tajcsibemutató – várták az érdeklõdõket, majd beköltöztek a könyvtár falai
közé, ahol szenvedélybetegségekkel kapcsolatos elõadások, bemutatók sora vette
kezdetét. A sort Tari Annamária szenvedélybetegségekrõl szóló elõadása zárta.
A szenvedélyek napja az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának támogatásával valósult meg. W. P.

Az énekes: Isgum István

M

árcius 10-11-én Pécsett zajlott a
VI. Országos Protokollverseny
kétnapos döntõje, melyet a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Protokolltanárok Kollégiuma és a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola szervezett.
Az ESZI 11.D osztályos, ügyvitel szakos csapatát Jákli Enikõ, Urbán Beáta és
Wascher Alexandra képviselte. Felkészítõ tanáruk Nagy Éva volt.
A verseny megrendezésével a szervezõk arra törekedtek, hogy a tanulók a
szakmai ismeretek mellett az európai
viselkedéskultúrát is elsajátítsák, és az
egyre nagyobb jelentõséggel bíró protokollismeretek népszerûsítése minél
szélesebb körben nyerjen teret.
Az országos megmérettetésre 30 kereskedelmi, vendéglátóipari és közgazdasági szakközépiskola jelentkezett,
de a döntõben 16 csapat versengett. A
verseny kezdõ feladataira még az elsõ
nap estéjén került sor, a második nap
pedig Olaszország jegyében indult, hiszen ekkor kellett az olasz protokollá-

Hogyan töltik napjaikat a Paksi
Atomerõmû Zrt. nyugdíjasai?

ris szokásokat és az országról készített
kiállítást bemutatni. A tanulók a mindennapi és a hivatali viselkedéskultúra leglényegesebb területeirõl, elméleti és gyakorlati ismereteikrõl egy hattagú zsûri elõtt számoltak be, amelynek elnöke dr. Sille István, neves protokollszakértõ volt. A versenyfeladatokat a sokrétûség jellemezte. A nyakkendõkötéstõl és meghívókészítéstõl
kezdve a különbözõ ügyességi, gasztronómiai feladatokon és helyzetgyakorlatokon át a szalvétahajtogatásig,
csomagolásig, de a háromperces prezentáció tartásáig sok mindenben kellett jeleskedniük a lányoknak.
Tizenhat csapat között a 8. helyet szerezték meg az ESZI-s lányok. Felkészítõjük, Nagy Éva tanárnõ nagyon elégedett az elért eredménnyel, hiszen idegenforgalmi, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolai tanulókkal vették fel a versenyt, és elismerésre méltón helyt álltak.
Gratulálunk a teljesítményhez!
- Lovásziné Anna -

– Mikor és milyen módon kerültetek
a társasághoz, melyik szervezetnél
dolgoztatok, és mi volt a munkátok?
Magdika: – 1985. március 21-én vettek
fel az erõmûbe, elõtte az Erbénél dolgoztam. A szociálpolitikai osztályon az üdülések ügyintézése lett a feladatom, ezt a
munkát végeztem a nyugdíjazásomig.
Mindig szerettem az emberekkel foglalkozni, ügyes-bajos dolgaikat elintézni,
így szerettem ezt a munkát.

Feri: – 1979-tõl az Erbénél dolgoztam,
majd áthelyezéssel kerültem 1986. január 1-jén a PAV-hoz. A külsõ technológiai osztályon kezdtem dolgozni, és onnan is jöttem el fõgépészként.
– Hogyan éltétek meg: egyik napról
a másikra aktív munkavállalóból
nyugdíjassá válni?
M.: – 2005. augusztus 31-én fejeztem
be az aktív munkát. Tudatosan készültem a nyugdíjba vonulásra, tele voltam
tervekkel. Így utólag elmondhatom,
hogy a vártnál kellemesebben éltem
meg a változást.

F.: – Már régen elhatároztam, hogy
amint lehetõségem lesz, nyugállományba vonulok. Mivel korkedvezményre
voltam jogosult, 2000. december 31-ével így is tettem. Nem bántam meg a döntésemet, mindig van elfoglaltságom, élvezem a szabadságot.
– Hogyan emlékeztek a munkahelyetekre? Tartjátok a kapcsolatot a kollégákkal?
M.: – Sok kedves emléket õrzök. A
legemlékezetesebb az utolsó munkanapom volt, amikor elbúcsúztattak. Nagyon meghatódtam és boldog voltam,
jó volt érezni a vezetõk megbecsülését,
a munkatársak szeretetét. A kollégákkal ma is szívesen beszélgetek, amikor
meghívást kapok az osztály összejöveteleire.

F.: – Nálunk az osztályon mindig jó
volt a kollektíva, mindennap szívesen
mentem be dolgozni. Meghívnak a
nyugdíjas-búcsúztatókra, ilyenkor mindig jó találkozni és beszélgetni a régi
kollégákkal.
– Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?
M.: – Soha nem unatkozom, de mégis mindenre ráérek. Szerencsések vagyunk, mert a gyerekeink is Pakson élnek. Nagyon összetartó a család, mindkét fiunknál van két-két gyönyörû unokánk. Rendszeresek a családi összejövetelek, így sokat vagyunk együtt. Amikor az unokákat ránk bízzák, nagyon élvezzük a társaságukat.

F.: – A fontos családi programok mellé az életembe belefér például a horgászás, a sport, a futball- és kosárlabdamérkõzések látogatása. Szinte az egész
nyarat a Dunán töltöm, saját csónakommal járom a horgászhelyeket.
– Honnan informálódtok az erõmûrõl,
mit tudtok a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára nyújtott juttatásokról?
M. és F.: – Havonta megkapjuk az
Atomerõmû címû újságot, amely tartalmas kiadvány. Az újsággal megküldött
tájékoztatók alapján ami érint, vagy érdekel bennünket, azt igénybe is veszszük. Térítésmentesen tudunk üdülni
Balatonfüreden, nyugdíjasként továbbra
is részesülünk az áramkedvezményben,
ami anyagilag jelentõs támogatás a számunkra. Nagyon jó, hogy PA Zrt.-s
nyugdíjasként megtarthattuk a mobiltelefon-elõfizetést, így családon belül
kedvezményesen beszélgethetünk. A
családtagjaink ma is az erõmûben dolgoznak, így nem jelent gondot az ügyintézés. Mindezen juttatások nyújtását
pozitív gesztusként értékeljük, érezzük
a társaság megbecsülését.
– Milyen üzenetetek van azoknak,
akik a közeljövõben készülnek nyugdíjba menni?
M. és F.: – Fontos, hogy tudatosan készüljenek fel a változásra, tervezzenek
elfoglaltságot, szervezzék meg a nyugdíjas életüket. Ha így tesznek, jól fogják magukat érezni. Mindemellett jó
egészséget kívánunk minden aktív és
nyugdíjas munkatársunknak.
KZné
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CeBIT 2008, Hannover

Tanácsok
szoláriumban,
napozásban

A

februári számban megjelent
„Hasznos tanácsok a szoláriumban” címû cikkben a szoláriumok fénycsövei által kibocsátott ultraibolya, (ultraviola – UV) sugarak hatásaira, valamint a napozás során leselkedõ veszélyforrásokra hívtam fel a figyelmet. Nagyon fontos tudnunk, hogy a különbözõ bõrtípusok nem egyformán viselkednek az UV-sugárzásra, így már
az elsõ szoláriumozás elõtt meg kell határoznunk saját lehetõségünket, és minden esetben figyelmesen tanulmányozzuk a használati utasításokat, a biztonsági rendszabályokat.
Több visszajelzést kaptam a februári
számban megjelent cikkemre, így folytattam a hasznos tanácsok gyûjtését.
Márciusban a nemzetközi hírnevet szerzett Zsigmondy Vilmos (1821-1888) kútfúró, bányamérnök nevét felvevõ Harkányi Gyógyfürdõkórházban tölthettem három hetet. Itt megfigyeltem a professzionális egészségügyi intézmény által biztosított szoláriumos szolgáltatást. Heti
egyszeri grátiszként biztosított reflextalpmasszázs mellett választani lehetett
a szauna és a szolárium között. A szolárium bejárati ajtójára kifüggesztett részletes tájékoztató elolvasása után a szaunát választottam. Az IEC 335-2-14 szabvány alapján kidolgozott bõrérzékenység- és bõrtípus-meghatározást saját magamra vonatkoztatva, a gyûjtött pontokat
összeadtam. Be kellett látnom, hogy a
nagyon érzékeny I. kategóriába (0-7
pont) tartozom, így számomra nem igazán ajánlott ez a mûfaj. A szabvány alapján kategorizált érzékeny (8-16 pont),
normál (17-25 pont) és jól ellenálló (25
pont felett) IV. kategóriájú bõrtípusra is
eltérõ idõtartamú szoláriumkezeléseket
ajánlanak a szakemberek.
Nagyon tetszett a bejárati ajtóra sárga alapon fekete vastag betûkkel kiírt
megszívlelendõ felirat: Figyelmeztetés!
Az ultraibolya sugárzásra kényes a
szem és a bõr! Ezért az elsõ szoláriumozás elõtt határozza meg saját bõrtípusát,
olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, és tartsa be a biztonsági rendszabályokat!
Ezek után lássuk a szolárium használatának biztonsági rendszabályait: – 16
éves kor alatt a szolárium használata tilos! – Az érzékeny bõrûek lehetõleg ne
szoláriumozzanak. – A szolárium használatakor az UV-sugárzást kiszûrõ védõszemüveget viselni kell! – A bõr érzékenysége alapján megállapított és ajánlott idõtartamot nem célszerû túllépni.
– Két szoláriumozás között minimum
48 óra szünetet javasolt tartani, de hetente maximum két alkalommal szabad
szolizni. Évente összesen harminc alkalomnál több szolizás nem ajánlott. – Egyegy szoláriumkúra után szünetet kell
tartani. – Akinek napszúrása van, akin
húsznál több anyajegy vagy sok szeplõ
van, illetve akinek a családjában rosszindulatú bõrdaganatos betegség fordult
elõ, ne használja a szoláriumot. – Azonos napon szolizni és napozni is tilos!
– Akinek a bõre már leégett vagy bõrelváltozása van, ne használja a szoláriumot! – Akinek bõrbetegsége van, az kérje ki kezelõorvosa tanácsát. – Amennyiben maradandó sebesedés vagy pirosság alakul ki a bõrön, abba kell hagyni
a szolizást, konzultálni kell a kezelõorvossal. – Nem szabad szolizni abban az
idõszakban, amikor olyan gyógyszerkezelés alatt áll, amely növeli az UV-sugárzás iránti érzékenységet. – A szolizás
elõtt a bõrt meg kell tisztítani mindennemû testápolótól, parfümtõl, dezodortól
és egyéb kozmetikumtól, melyek növelik a fényérzékenységet, használatuk a
szoláriumozás napján nem ajánlott.
Az álló szoláriumban tapasztalt tisztaság mellett külön öröm volt számomra, hogy a nélkülözhetetlen UVszemüveg ki volt készítve. Nem kívánom lebeszélni az olvasóinkat a szolárium használatáról és a napozásról, de
az egészséges kockázatvállalás érdekében érdemes megfogadnunk az „importált” tanácsokat, és továbbra is alkalmazzuk a fokozatosság és az elõvigyázatosság elvét.
Sipos László

A világ legnagyobb informatikai
szakvására – Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation
(CeBIT) – idén több területen is
szakított a hagyományokkal: nem
áthúzódó hétre szervezte meg az
eseményt, valamint kapcsolódva
az emberiség létkérdéséhez, „zöldprogramot” hirdetett meg.

A

globális cégek nulladik napi sajtótájékoztatói szinte kivétel nélkül a környezetterhelés csökkentése érdekében tett intézkedésekrõl
szóltak:

– Vékonyabb rétegű processzorok kevesebbet fogyasztanak, kevésbé melegszenek, kevesebb hűtést igényelnek

(Intel).

– Szervezettebb gyártási programmal, kooperatív beszállításokkal csökkentik a
szállítási igényeket, és ezzel energiafelhasználást csökkentenek (Acer).
– A leselejtezett gépeket alkotórészeire
bontják, s azokból minél több anyagot
visszanyernek, például a nem oxidálódó
érintkezők aranyát, forrasztások ezüstjét.
– Spórolja meg másutt azt az energiát,
amit az informatikai rendszerek igényelnek. Ehhez egy adatgyűjtőt ajánlanak

(Microsoft).

A kiállítás nemcsak a méretei miatt
lenyûgözõ (közel 350 000 m2-en majd
6000 kiállító, 77 országból), de többszörösen lefedett információkkal:
– szakmai fórumok és termékbemutatók,
– konferenciák, kongresszusok és céges
tájékoztatók,
– országos szintű (német) együttműködési beszámolók (francia, orosz, bolgár,
horvát, kínai, tajvani, panamai stb.),
– sajtótájékoztatók (közel 200), nem ritkán 6-8 egy időben.

Nõnapi meglepetésként rendkívül
tetszetõs fehér színû házban, kisméretû (7" monitor), könnyû (<1 kg), olcsó
(200 $), bekapcsoláskor szinte azonnal
rendelkezésre álló notebookot dobott a
piacra az Asus. Billentyûzete nagyon
érzékeny, finom nõi kezekre tervezték.
Az elsõ példányok 400 $-os áron találtak gazdára.
Meghökkentõ volt a Microsoft egyik
szlogenje: a zsömlében már 22% informatika van. Természetesen nem chipeket sütnek a pékek a tésztába, hanem
a gyártási folyamatban ennyi értékkel
képviselteti magát az informatika.
A telekommunikáció szinte teljesen
kivonult a CeBIT-rõl. A mennyiségi piac telítõdött, a minõségi pedig nem indult be. A „kóválygásgátlók” (GPS) piaca még felfelé ível, igen nagy kínálattal.
Az egyre olcsóbb készülékek mellett
megjelentek a kifinomultabb szolgáltatást nyújtók is:
– Az útvonal mellett a szükséges útikönyvet is letölthetjük a navigon készülékeibe. Így nemcsak a benzinkutakat mutatja, de az üzemeltetőt, az üzemanyagárakat is. A látnivalókat fényképpel illusztrálja, mely mellé a nyitvatartási idő, belépőjegy ára is párosul.
– Évente ezer km útvonal épül, a meglévő
utak egy részét felújítják, javítják. Nyomtatott térképeink általában ezeket az
adatokat nem tartalmazhatják, ezért
létrehoztak valós idejű közlekedési információkat sugárzó rádióadókat (Trafic
Message Channel, TMC), melyek a közlekedési nehézségeket jelzik a GPSkészülékek számára, hogy módosíthassák az útvonalat akár menet közben is –
hasonló elven, mint a rádiószinkronizálású óráknál.
– Hétköznapi és hétvégi forgalom egyes
útszakaszokon eltér egymástól, de napszakonként is jelentősen változó képet
mutat. Az aktuális forgalomstatisztikai

gével egy golyót mozgattak el egy vízszintes asztalon.
Jelentõsen megszaporodtak az orvosi alkalmazások. Az IBM készüléke a
röntgen, a CT és az ultrahangos felvételek kombinálásával lehetõvé teszi az
„élve boncolást”. Egy ember érrendszere, szervei láthatók a képernyõn valóságos állapotukban. Mások információs
rendszert és hálózatot építettek ki a diabéteszes betegek és orvosaik számára,
adatok alapján tervezi az útvonalat a mely nemcsak a betegeknek biztosít
tomtom programja. Menet közben auto- könnyebb életet, de az orvosoknak is
matikus frissítéshez az internetet hasz- betekintést enged a betegek életvitelénálja. Kimutatásaik szerint náluk néha be. Gyakran veszik igénybe természet15-20 perccel hamarabb jelzik a közle- gyógyászok segítségét a kezeléseknél,
kedési dugót, mint a TMC.
valamint a betegségek kialakulásának
megelõzésében. Nem is gondolnánk,
Számos készüléket szériakocsiba hogy ez a „jóléti betegség” mennyi baj
építve láthattunk a kiállításon. Ha már forrása lehet.
a gyártók vették a fáradságot és vezeHét díjkiosztó ünnepség helyszíne a
tésélményûvé (3D) varázsolták a kép- CeBIT. Ezek közül a legrangosabb a
ernyõt, akkor azt a szokásos helyén, a Chip magaziné, itt osztják ki az inforszélvédõ látóterében és nem a kardán- matikai Oscar-díjakat. Idén már nem
oszlop közepe táján kellene elhelyezni, voltak a megszokott kategóriák, csak a
ami a hátsó ülésrõl látható
díjak. De megújult a díj alakinkább, mint a vezetõ helyé- Idén Franciaor- ja is, most egy C betût forrõl. Volt persze olyan készü- szág volt a dísz- máz.
vendég.
lék is, mely a szélvédõre veJó ötletnek tûnt a jótékonytítette a követendõ irányt, de
sági CeBIT-futás a vásár félez még nem engedélyezett megoldás.
idejében (március 6-án), este 7-kor hirVisszatérve a „zöldenergiára”, egy detve az egészséges életmód fontossácég olyan rugalmas fotocellát fejlesztett gát. A belsõ útlezárások, valamint a kelki (kb. A4-es méretû, 6 W), mely a ru- lõen tájékozatlan sofõrök óriási közleha hátára, hátizsákra varrható, és a mo- kedési káoszt okoztak. A futókból, fubil eszközöket (telefon, notebook, vide- tásból pedig a gyér világításban szinte
okamera), akkumulátoraikat jó idõ ese- semmit sem láthattunk. A Microsoft a
tén fel tudja tölteni. Ezzel az elemmel to- hétvégére külön közönségprogramot
vább bõvült az elektronikus ruhatár hirdetett a hannoveri városházára, meeszköztára.
lyen többek között várták az ötleteket
A népszerûségi listán a „gondolatve- egészségmegõrzõ programokhoz – ez
zérlés” lépett a tavalyi kevésbé sikeres az új üzleti szegmens 1000 új munka„gondolati szövegszerkesztés” helyébe. helyet ígér.
A jelfogókkal „bélelt” úszósapka helyett
Jövõre újra ebben a szokatlanul korai
egy pántot helyeztek a versengõk fejé- idõpontban tartják a vásárt (2009. márre, és a kicsatolt bioáramok különbsé- cius 3-8.).
gyulai

Kincs lakozik a nyelvünkben
Biztatást kaptam a januári számban megjelent, a „Párbeszédeink
hatékonysága, a kommunikáció
minõsége” c. cikk folytatására. A
legtalálóbban az egyik kollégám
fogalmazott: „Két monológ még
nem dialógus!” A párbeszéd alapja a nyelv, így jó tudni, a föld hatmilliárd lakosa kb. háromezer
nyelvet beszél.

S

ajnos az anyanyelvek visszaszorulására lehet számítani. Magyarországon elsõ alkalommal
1967-ben hirdették meg a magyar nyelv
hete rendezvénysorozatot, így idén az
április 21-ével kezdõdõ héten tartják a
megemlékezéseket. Ebbõl az alkalomból foglalkozzunk pár percet mindennapi kenyerünkkel, az anyanyelvünkkel.
Bessenyei György felvilágosult írónk
neves mondata örökérvényû: „Minden
nemzet a maga nyelvén lett tudós, de
idegenen sohasem.” Kultúránk meghatározó megjelenési formája, a magyar
nyelv egyben a verbális kommunikációnk eszköze is. Az információbõségben

Az internetezés népszerűsítésére 1998-ban
alakult Tolna megyei társaság, a CsaTolna
(www.CsaTolna.hu) időnként ismeretterjesztő előadásokkal jelentkezik „lámpabolti esték” keretében – a könyvtár videokölcsönzője és folyóirat-olvasója régen lámpabolt
volt. Cserháti András kollégánk egyik külföldi útja során beszerzett egy GPS-antennát a
mobiltelefonjához. Mindig szeretett „utánajárni” a lehetőségeknek. Ebből a kutakodásból született az előadás, ami az ifjúságnak
szólt volna, mivel a felderített programok ingyenesen nyújtják ugyanazt a funkcionalitást, mint a drága, gyári eszközök.
A helymeghatározás Global Positioning
System (GPS) egy katonai alkalmazás ide-

szenvedõ világunkban rendkívül fontos a nyelvünk ápolása, hogy segítségével megértsük az új ismereteket, és embertársaink is megértsenek bennünket.
A felgyorsult világunkban sajnos ez az
igényesség, a pontosságra való törekvés hiányzik. Így a helytelenül és/vagy
pontatlanul megfogalmazott írások jelzik a kommunikáció, a kultúra hanyatlását. A mûvelt ember igényes saját
nyelve gyakorlásában, kultúrája legfontosabb hordozójának ápolásában.
Európa nyelvei az elmúlt évszázadokban sokat változtak. Shakespeare-t már
szinte szótárral olvassa a mai angol. A
magyar nyelv alig változott… Az Ómagyar Mária-siralom, a Halotti beszéd
vagy Balassi költészete a mai ember
számára is érthetõ. Nyelvünk – összehasonlítva akár a latin, akár a germán,
akár a szláv nyelvekkel – meglepõen
törekszik a tisztaságra, nem lehet elnyelni hangcsoportokat, végig ki kell
mondani. A szavak végén vannak a ragok, ha azokat elnyelnénk, akkor értelmük is változna. Világosan beszélünk,
nem szeretjük, ha a mássalhangzók
vagy a magánhangzók összetorlódnak.

Egyensúlyt teremtünk a magán- és a
mássalhangzók között. Ha két mássalhangzó egymás mellett kezdene egy
szót, akkor beleteszünk egy magánhangzót, így fellazítjuk, itt is az egyensúlyra törekszünk. A magánhangzók
között is különbséget teszünk, magas
és mély magánhangzók között igyekszünk egy szóban csak mélyet vagy
csak magasat használni, ennek megfelelõen a ragok is többalakúak. Ez a világosság, ez az áttekinthetõség, ez az
egyensúly anyanyelvünk sajátja. Ezt
csodálják meg olyan külföldi nyelvtudósok, akik tárgyilagosan próbálják
mérlegre tenni a nyelveket. A magyar
nyelvben a hangsúly mindig az elsõ
szótagon van, lejtése van, magasan
kezdjük, mélyen végezzük. Több mint
valószínû, hogy ezer éven keresztül így
beszéltünk. Az utóbbi pár évben fordul
meg ez a lejtés, és viszi fel a riporter a
mondat végét, a nyelvet megcsúfolva.
Anyanyelvünk ezer éven keresztül ellenállt ennek, épp most akar megtörni?
Van, ki átveszi, van, aki ellenáll, így
ez is csak rajtunk múlik. A magyar
nyelv kitûnik rövidségével. Következe-

Navigáció mobiltelefonnal
iglenes átengedése polgári célokra. Két
tucat, különböző geostacioner pályán
(24 000 km magasban) keringő pontos
időjelet és pozíciót sugárzó műholdak
rendszeréből áll. Az atomóra pontossága
(3 millió évente késik 1 másodpercet) teszi
lehetővé, hogy a jel repülési ideje számítható, s a több műhold egyidejű vétele esetén – legalább négy – a pozíciónk viszonylag pontosan (5-10 m) meghatározható.
A mobiltelefonos lefedettség azt is jelenti,
hogy egy helyen több adó is elérhető, de a forgalmazáshoz csak a legkedvezőbb vételi le-

hetőségűvel tartja a kapcsolatot, ezt a kapcsolatot viszont időről időre felülvizsgálja, és
esetleg vált. Az adóktól való távolságméréssel
akár szolgáltatásként, akár készülékbe indított programmal meghatározható a pillanatnyi helyzetünk. Az már hab a tortán, ha ezt
egy térképen mutatja meg. Ez a helymeghatározás – bár sokkal pontatlanabb a műholdasnál az épületek és tereptárgyak reflexiói
miatt – terjedt el például mégis Japánban.
Ha veszünk egy GPS-antennát a telefonunkhoz (5-20 e Ft), akkor a műholdas pontosságot kapjuk a helymeghatározásnál. Mivel

tes, ésszerû, gazdaságos és kreatív.
Több mint száz évvel ezelõtt élt Vatikánban Mezzofanti bíboros, aki közel
hatvan nyelven tudott, így magyarul is
beszélt. 1836-ban felkereste õt egy cseh
költõ, akivel cseh nyelven társalgott. Neki az alábbiakat mondta: „Tudja, hogy
melyik nyelvet tartom az olasz és görög
után, minden más nyelv elõtt a leginkább dallamosnak és verselés szempontjából a leginkább fejlõdésre képesnek? A magyart. Ismerem néhány új
költõjüket, néhány versüket, melyek
dallamosságukkal meglepnek. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszerre csak
fel fog tündökölni egy költõi lángész, és
nézetemet igazolni fogja. A magyarok,
úgy látszik, még nem is tudják, kincs lakozik nyelvükben.”
A bíboros jóslatát hamar igazolta Petõfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Arany
János, majd késõbb Ady Endre, Kosztolányi Dezsõ, József Attila, Reményik
Sándor és a többi kiváló költõnk. A másik állítása is igaznak bizonyult, mert
legtöbbünk még most sem tudja, micsoda kincs lakozik nyelvünkben.
Sipos László

tudjuk hova akarunk menni, milyen útvonalon, ezért egy programmal a rendelkezésre
álló forrásokból letölthetők a szükséges térképmozaikok a telefon memóriakártyájába.
A telefonba elindított program már automatikusan jelöli a pozíciónkat a térképen, váltja a térképrészleteket.
A módszer előnye, hogy számos olyan
megoldást kínálnak ingyenesen, melyekkel a gyári rendszerek nem szolgálnak:
- barátok, ismerősök pozíciója,
- bejárt útvonalak tárolása, újra bejárása
(szinte az összes túraútvonal letölthető),
- az útvonal szintmetszete, mikor milyen
magasságban járunk, mi vár még ránk.
gyulai
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Az elsõ középkori magyar egyetem
A Paksi Atomerõmû Zrt. évek óta
támogatója annak a kulturális és
történelmi szempontból is rendkívül jelentõs tevékenységnek, mely
a Pécsett feltárt elsõ magyar középkori egyetem helyreállítását
foglalja magába.

Elkészült Paks és kistérsége turisztikai kiadványa, melyet 2008.
február 13-án mutattak be.

P

aksi Kalauz címet viselõ igényes,
színes nyomású prospektus átfogó
tájékoztatást nyújt a környék látnivalóiról, természeti szépségeirõl, kulturális, sportéleti és népmûvészeti hagyományairól, valamint a program- és szálláslehetõségekrõl. A bemutatón részt vettek a
kistérség polgármesterei, valamint a különbözõ vendéglátó-ipari egységek, pincészetek, szálláshelyek vezetõi, képviselõi.
Czink Dórával, a Paksi Turisztikai Információs Iroda, valamint a helyi Tensi iroda vezetõjével beszélgetek.

A

részben helyreállított épületegyüttes Pécsett, a székesegyház
és a városfal között található. A
pécsi egyetem létrehozását Nagy Lajos
király határozta el, és alapítólevelét V.
Orbán pápa írta alá 1367-ben. KözépEurópában a negyedik, hazánkban az
elsõ volt. Az alapot jelentõ facultas artium mellett római és kánonjogot oktattak itt. Az 35 m hosszú és 10 m széles
épületben egy hosszú folyosó, egy nagyterem, az ún. „aula magna” és még két
másik terem található. Az egyetem
szomszédságában feltárt Aranyos Mária kápolna és Keresztelõ Szent János
kápolna mûemléki helyreállítása szintén a jelen feladatát képezi.
A Középkori Egyetem Alapítvány és
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által március elején tartott sajtótájékoztatón örömmel jelentették be, hogy - az
anyagi fedezett hiányában évek óta szünetelõ - helyreállítási munkálatok ez évben újra indulnak. A tájékoztatón prof.
dr. Font Márta, az alapítvány kuratóriumának elnöke elsõsorban a helyreállítás befejezésére és a feltárt anyagok
bemutatására irányuló törekvéseikrõl
tájékoztatta a sajtó munkatársait.
Prof. dr. Mezõs Tamás, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnöke a lele-

tek kultúrtörténeti jelentõségérõl
szólt. Tájékoztatást adott arról, hogy a
központi költségvetés egy olyan elkülönített összeget biztosít a Középkori
Egyetem Alapítvány javára, mellyel a
munkák újra elindíthatók. Amennyiben Pécs városa és további támogatók
hozzájárulása lehetõvé teszi, akkor
várhatóan 2010-re az egyetem helyreállított épülete a nagyközönség számára megnyitható.
Dr. G. Sándor Mária az alapítvány
titkára, a feltárást vezetõ régész, egyben mint élete legnagyobb és legsikeresebb munkájáról adott összegzést
az ásatásokról, az eddig végzett tevékenységekrõl. Szólt a „A pécsi középkori egyetem története és az Aranyos

Mária kápolna gótikus szobrai” c. kiállítás terveirõl, mely a helyreállított
épületben kapna helyet.
Schõner Lászlóné Pusztai Ilona a rekonstrukció és a helyreállítás építészeti terveirõl és kivitelezésérõl adott ismertetést. A sajtótájékoztatót követõen
került sor a Püspökvár északi kertjében feltárt középkori épületeket bemutató tájékoztatótábla felavatására, valamint a helyreállítási munkák helyszíni
megtekintésére.
- Ez a magyar felsõoktatás bölcsõje.
Több mint hatszáz évvel ezelõtt itt született a magyar felsõoktatás. Nekünk
kötelességünk, hogy megfelelõképpen
õrizzük ezt a helyet, és megmutassuk a
fiataloknak, mibõl lett az a felsõokta-

tás, mely tudósokat, Nobel-díjasokat, kitüntetett találmányok szerzõit adta ennek az országnak. - nyilatkozta Mezõs
Tamás elnök úr. - Ha a múltunkat nem
becsüljük, akkor valószínû, hogy jövõnk megalkotására sem vagyunk alkalmasak. Mint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke és mûemlékvédelmet tanító egyetemi tanár is azt gondolom, hogy alapvetõ kötelességünk ennek az épületegyüttesnek a rendbetétele és átadása a nagyközönségnek, mindenekelõtt a fiataloknak.
A paksi atomerõmû mindig
nagy hangsúlyt helyezett a mûvészetek, a kultúra felkarolására,
és ezt a szemléletet továbbra is fenn
kívánja tartani. - Lovásziné Anna -

A Deák-ház felújítása
Nem járt sikerrel az a városi pályázat, mely a Városi Múzeum melletti Deák-ház felújítását célozta
meg. Az ún. norvég pályázat elsõ
fordulóján ugyan túljutott a beadvány, a második rostán azonban
sajnos már nem. Ezúttal a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programnál (DDROP) jelentkeztek.

mindig is meghatározta a város életét.
Ugyancsak része a kulturális turizmus élénkítésére összeállított programcsomagnak Lussonium. A Sánc-hegyen
álló ókori erõdítmény már most is egyedi a maga nemében, s mint megtudtuk,

2. ütemének lezárását ehhez illeszkedõ
mûsorral igyekeznek június 14-én a
helyszínen emlékezetessé tenni.
Ezt azonban megelõzi az idén is megtartandó múzeumi világnap, melyet ezúttal egy pénteki napra, május 16-ra

M

int azt Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Városi Múzeum igazgatója lapunknak elmondta:
paksi és dunaföldvári turizmusfejlesztési öszszefogás eredményeként eldöntött tervek egyik fõ eleme a Deák-ház rekonstrukciója. A DDROP támogatása
esetén a bekerülési költségek 15%-át
kell önerõbõl fedezni - ez a Deák-ház
esetében mintegy 120-130 millió forint.
A pályáztatás kétlépcsõs: az elsõ forduló eredménye már júniusban ismertté
válik, s ha ez kedvezõ, akkor a következõre õszszel kell jelentkezni. Az intézményvezetõ szerint ideális esetben a
tervek 2010-ben valósággá válhatnak.
Ezen tématervek a Duna középpontba
helyezésérõl szólnak, hiszen a folyó

idõzítettek. A tervekrõl annyit tudni,
hogy azon a délutánon a szervezõk a
'60-as, '70-es évek hangulatát akarják
visszacsempészni az akkori divat és a
zene segítségével.
A közeljövõ után a jelenrõl. Dr. K. Németh András fõmuzeológus kitartó
munkáját dicséri a május 4-ig látható
idõszaki kiállítás. Az 1848-as forradalom 160. évfordulója alkalmából nyílt
tárlaton levéltári kutatások alapján
megtalált sírboltok fotóit és korabeli
harci eszközöket is láthatunk. K. Németh adatgyûjtése során kilenc paksi
sírt is talált, melyben 1848-49-es honvédek nyugszanak. A tárlat célja az elõdök emléke elõtti tisztelgés mellett némely sír állapotának bemutatása is volt.
Ezzel kapcsolatban egyébként körvonalazódik az elképzelés, miszerint iskolák fogadnának örökbe sírhelyeket, s a
diákok keze munkája által nyernék vissza méltó külsõjüket.
Hír még a múzeumi élettel kapcsolatban, hogy folytatják a szakemberek a
gyapai templom romjainál két éve szünetelõ ásatásokat is.
-vöröss-

Rembrandt-tárlat, interaktív koncert és zeneóra a Comeniusban
Comenius, a 17. században élt híres cseh pedagógus nevét viseli a
szekszárdi Comenius Általános
Iskola. Az intézmény nemcsak nevében, de szellemiségében is igyekszik követni Comeniust, a reformpedagógia atyját, a gondolkodtatva nevelés, a tanórai szemléltetés
fontosságának hangsúlyozóját.

A

z alapítványi fenntartású iskola
helyet kíván adni minden kis diáknak, aki számára egyaránt fontos a tanulás és a jellemfejlõdés. Az iskolában kiemelt óraszámban folyik etikaoktatás. Az etikaórák segítenek finomítani a lelkiismeret érzékeny mûszerét. Az órák alatt a vizsgálódás fõ tárgya
a Szentírás, emellett számos mûalkotás, novella, vers, regény, film segíti el-

Megjelent
a Paksi Kalauz

igazodni az élet útvesztõjében oly könynyen eltévedõ növendékeket.
Az ideális 10-15 fõs osztálylétszámok
az átlagosnál nagyobb teret adnak a tehetséggondozásnak, a differenciált oktatásnak, amely így már a délelõtti tanórán elkezdõdhet, délután pedig különféle szakköri foglalkozásokkal (angol,
informatika, magyar, matematika, kémia, diáksport), valamint mûvészeti tagozatokkal (dráma, képzõmûvészet)
folytatódik.
Nagy hangsúlyt kap a régi igazság:
gyereket nevelni csak az egész családdal együttmûködve lehet. A gyakori
kapcsolattartást a szülõkkel az intézmény családias mérete is lehetõvé teszi. Comenius nyomdokain haladva az
iskola szûkebb és tágabb pátriájáért
egyaránt tenni kíván. Májusban pél-

dául két rendezvényére invitálja szeretetettel a városi és városkörnyéki érdeklõdõket:
- Rembrandt bibliai tárgyú
rézkarcai kiállítás
Tárlatvezetéssel egybekötött ünnepélyes
megnyitó: 2008. május 6., 14 óra.
Helyszín: Comenius Általános Iskola, Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
A kiállítás megtekinthető: 2008. május 617. között, munkanapokon, 15-18 óráig.
- Eckhardt Gábor zongoraművész interaktív koncertje és zeneórája:
Időpont: 2008. május 28., 14-15 óráig.
Helyszín: Művészetek Háza, Szekszárd,
Szent István tér 28.

A belépés mindkét rendezvényre
díjtalan.
Prancz Zoltán

Honnan származik az a kezdeményezés, hogy a városban turisztikai kérdésekkel foglalkozó iroda létesüljön?
- A Tourinform irodájának bezárása
után Paks városa megállapodott a Tensi utazási irodával, hogy létrehozzuk a
Paksi Turisztikai Információs Irodát.
Az iroda elsõdleges célja Paks város
turisztikai fellendítésében való részvétel.
Fontosnak tartjuk, hogy az idelátogató
turistákat kiszolgáljuk, információval lássuk el, számukra az érdeklõdésüknek és
a lehetõségeiknek megfelelõ programo-

kat ajánljunk. A másik cél pedig az, hogy
a turisztika fellendítését célzó programokban szakmailag részt vegyünk. Ilyen
volt például a „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása” címû pályázat,
amely esetében a megfelelõ szakmai háttér biztosítása volt a feladatunk. Irodánk
arra törekszik, hogy olyan új dolgokat
hívjon életre, amelyek egy kicsit fellendíthetik a helyi kulturális és turisztikai életet, és ezáltal minél több turista kapjon
kedvet az idelátogatáshoz. Az a legfontosabb, hogy minél több vendégéjszakát
töltsenek itt. Ezért jöttünk létre.
Hol található az iroda Pakson?
- Az iroda az Építõk úti üzletsoron, a
Tensi utazási irodán belül található.
Melyek az iroda rövid távú tervei?
- Az idén már megvalósított tervünk
az Utazás 2008 turisztikai szakkiállításon való részvétel volt, ahol Paks városát képviseltük a Tolna Megyei Turisztikai Kht. megyei standján. Természetesen erre a kiállításra nemcsak a város
anyagát vittük el, hanem az atomerõmû
támogatásaként kapott prospektusokat
is, illetve Pakson és a kistérségben található vállalkozók bemutatkozó anyagait. További céljaink a 2008-as évre,
hogy önálló turisztikai honlapot hozzunk létre a városnak.
Mennyi példányban jelent meg a kiadvány, és hol lehet hozzájutni?
- A Paksi Kalauzt ötezer példányban jelentettük meg magyar nyelven, de terveink közt szerepel, hogy németül és angolul is kiadjuk. A kiadvány jelenleg a Paksi Turisztikai Információs Irodában, a Városi Mûvelõdési Központban és a szekszárdi Tourinform irodában érhetõ el.
Létrehozásában kik vettek részt?
- A tartalmi részt Czink Dóra készítette, az adategyeztetést Györe Lívia végezte. A Paksi Kalauzt Wollner Pál és
Molnár Gyula fotói díszítik. A paksi
atomerõmûtõl is kaptunk támogatást a
kiadvány hátoldalán elhelyezett reklámfelületért. A kiadvány a megszokottól eltérõen, tematikusan gyûjti össze
Paks és kistérsége turisztikai attrakcióit a kultúrturizmustól kezdve a horgászturizmuson keresztül a borturizmusig.
Wollner Pál
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Bronzközelben a sakkozók

Fontos meccset
nyert az ASE
Négy körrel ismét közelebb kerültünk az élvonalbeli sakkcsapatok 2007/08-as idényének végéhez. A négy fordulóban az Atomerõmû SE összesen harminc pontot szerzett.

K

ét fõvárosi egylettel mecscselt a paksi sakkcsapat a 6.
és a 7. fordulóban. Elõbb a
Statisztika vendégeként ültek asztalhoz Berkes Ferencék. A lejátszott tizenkét parti közül öt mérkõzésen dõlt el valamelyik fél javára
a küzdelem, s ezek közül három
táblán paksi sikernek örülhettünk. Vladislav Nevednichy és
Grószpéter Attila világossal érvényesítette a javára meglévõ jelentõs értékszámbeli fölényt, míg a 6os táblán játszó Szabó Krisztián
sötéttel tette ugyanezt.
Nem járt viszont ilyen eredményesen éltáblásunk, Berkes Ferenc,
aki elsõhúzóként sem bírta megadásra bírni a 96 Élõvel kevesebbet
gyûjtõ Medvegy Zoltánt. Emellett a
hátsó táblán zajló két partit el is
vesztette az ASE, így minimális
6,5 : 5,5-es gyõzelmet könyvelhettünk el.
Ha az imént kicsit korholtuk
Berkest, akkor a Honvéd ellen
nyújtott teljesítményéért jár neki
a feltétlen dicséret. A jelenlegi magyar sakkozás vitathatatlanul 3.
számú játékosa, az egy alkalommal már a paksi Marx György-emlékversenyt is megnyerõ Almási
Zoltán ült az asztal túloldalán, ellene vezette a fekete sereget. A parti végül nagy csatában remivel zárult, ami a két éljátékos közt meglévõ 85-ös értékszámbeli különbség tekintetében szép eredmény!
A paksi gyõzelmeket ezúttal is Szabó Krisztián illetve a Pesten nem
játszó Vidéki Sándor szállította.
(ASE-Honvéd 7 : 5)
Mindezzel együtt a várakozásoktól összességében elmaradt az
ASE, hiszen a két ellenfél és a mieink játékereje közti eltérést látva
ennél markánsabb különbségû
gyõzelmeket várhattunk a csapattól. Talán nem túlzás állítani, hogy
a megszerzett 13,5 pont mellé további 4-4,5 egységet szerezhetett
volna a piros-kék gárda. Ha azt
nézzük, hogy a szuperrangadón a
zalaegerszegi Csutitól kikapó
nagykanizsaiak hat ponttal elõzték ekkor meg a mieinket, akkor
ezen (fél)pontok elhullajtását különösen fájlalhatjuk.
A javításra nemzeti ünnepünk
hétvégéjén került sor, mikor is
Szombathelyre látogatott a csapat.
A bronzéremért vívott talákozón a
Haladás csak négy ponttal volt lemaradva a mieinktõl. A vendégek
viszont túl nagy falatnak bizonyultak a Hali számára. Nevednichy,
Papp Gábor és Molnár Béla teljes
pontot szerzett, a többi táblán pedig hét remi mellett mindössze egy
vereség csúszott be. Így nyert
7,5 : 4,5-re az ASE, s várta kellõ sikerélménnyel a Makót.
A március 30-ai összecsapás ritka élményt tartogatott. Nem sûrûn
fordul ugyanis elõ, hogy az elsõ öt
táblán ugyanazon csapat sakkozói
nyerjenek. Most viszont Berkes, Ács
Péter, Grószpéter, Szabó és Papp is
gyõzött, mellettük Györkös és Pataki Gyõzõ is sikerrel járt. Egy vereséget el kellett ugyan könyvelni, de
így is 9 : 3 lett.
Két fordulóval a vége elõtt az ASE
hét pont hátránnyal követi a bajnok,
most második helyen álló, Nagykanizsát, és nyolccal elõzi meg a 4. Haladást. Körvonalazódik tehát az
újabb bronz, melyhez a sereghajtó
Vasas és a listavezetõ Csuti testén
keresztül vezet az út.
-vöröss-

Jó bor felvidítja az ember szívét
Második alkalommal rendezték
meg 2008. március 29-én a Dozimetriai Bor- és Pálinkalovag-választást, a helyszín ezúttal is a Tekézõ volt.

A

z ötlet még 2005-ben merült fel,
miután többen elhatározták,
hogy egy jó hangulatú versenyen,
a kultúrált borivást népszerûsítve megméretnék boraikat. Az elhatározást tavaly tett követte. A meghívásos alapon
rendezett, de a szervezõk elképzelései
szerint folyamatosan bõvülõ rendezvényen akkor 9 „borász” vett részt.
Az idén a minõsítést öt fõbõl álló bizottságok végezték, külön bor és külön
pálinka kategóriában. A szakmaiságot
Hoós László, okleveles borbíráló és Ri-

deg Imre pálinkafõzõ-mester garantálta. A 16 gazda által benevezett 12 fehérbor, 14 vörösbor és 16 pálinka nem
beazonosítható módon, ismeretlenül
került a zsûri asztalára. A nevezett borok között nemcsak paksi és Paks környékiek voltak, hanem a pécsi és a balatonfüred-csopaki borvidéken termeltek is. A pontozás a hagyományos 20
pontos bírálati rendszerben történt, értékelték az italok ízét, zamatát, illatát,
tisztaságát, színét és azt, hogy milyen
összbenyomást tett a zsûritagokra. A
szakértõk minden egyes kóstolás után
elmondták észrevételeiket, tanácsaikat. Azt, hogy ezeket megfogadják-e a
borászok, majd csak a következõ évi
megmérettetésen derül ki. De egy biztos, a kritikákat jó szívvel viselték.

A négyórás, aprólékos bírálat után
a következõ - fõleg remek vörösborokról tanúskodó - eredmény szüle-

tett: a fehérborok között 1 arany, 2
ezüst, 3 bronz. A vörösbor kategóriában 5 arany, 4 ezüst, 3 bronz, míg a
pálinkák között 3 arany, 8 ezüst, 5
bronz.
A nap második felében a vendégek
is végigkóstolhatták a mintákat, és
megtehették javaslatukat a legfinomabb, legízletesebb borra, illetve pálinkára. A közönségdíj ezen szavazatok alapján lett kiosztva. A komoly
ajándékokat felvonultató díjátadáson
a szervezõk elmondták, a jövõben
megrendezendõ versenyekre szponzorokat keresnek, és a borhoz, illetve
a pálinkához értõket várnak a zsûribe. A vidám és hasznos napot kellemes vacsora zárta.
Makovecz Gyula

Tizenöt érmet szereztek - melybõl öt arany Sárváron a faddi és tolnai karatésok
Figyelemmel kísérjük az atomerõmûben dolgozó kollégák gyermekeinek a sportban elért sikereit.
Örömmel adunk hírt, hogy a nemzeti ünnepünkön, Sárváron rendezett országos megmérettetésen kiváló eredményeket értek el a
Faddi Sportegyesület Karateszakosztály és a tolnai Tanren Karatesportegyesület versenyzõi.

A

Magyar JKA Karateszövetség
megbízásából március 15-én
Sárváron került megrendezésre a magyarországi elsõ JKA Ippon
Shobu verseny. Az országos rendezvényre tizenhét csapatból, köztük a
megyénket képviselõ Faddi Sportegyesület Karateszakosztályból hét
és a tolnai Tanren Karate-sportegyesületbõl három, így összesen mintegy százhetven fõ adta le nevezését.
Sajnos idén anyagi gondok merültek
fel, de hathatós szülõi segítséggel és
önfeláldozással a Tolna megyei versenyzõk is eljutottak a vasi városba köszönhetõen Horváth és Kiszli apukáknak. Az ünnepélyes megnyitón
dr. Dénes Tibor, Sárvár polgármestere és Krepsz János, a JKA Karateszövetség elnöke kiemelték a hagyománytisztelet és a nemzeti identitástudat erõsítését, melyben a karate képviselõi mindenkor példát mutatnak - tájékoztatta szerkesztõségünket a mellékelt kép bal szélén látható Bali Ervin edzõ.

A tolnai Tanren Karate-sportegyesület három fõvel nevezett, akinek ez volt
az elsõ Ippon Shobu versenyük. Az
egyesület egy éve mûködik hivatalos és
önálló szervezeti formában, ezzel Tolna
város elsõ önálló karateszervezete lett,
a vezetõi pedig lelkes tolnai szülõk,
akiknek gyermekük és Tolna város
sportélete óriási fontossággal bír. Így a
Bezerédj Pál Sportközpontban heti há-

rom és fél órát készülhetnek és edzhetnek a gyermekek. A sárvári versenyen
az egyesület olyan karatékái indulhattak, akik már régebb óta karatéznak minimum két éve - és edzéseken is
rendszeresen bizonyítják szorgalmukat
és tehetségüket. A március 15-ei eredményeik:
Koleszár Patrik egyéni formagyakorlatban elsõ, egyéni küzdelemben har-

madik helyezést ért el, Horváth Krisztián az egyéni formagyakorlatban és
egyéni küzdelemben is bronzérmet
szerzett, Schubert Dániel egyéni formagyakorlatban negyedik, egyéni küzdelemben harmadik lett.
A Faddi Sportegyesület Karateszakosztály hét fõvel indult ezen a megmérettetésen. Nekik ez a versenyszabály már nem ismeretlen, hiszen évek
óta indulnak hasonló versenyeken. Többen tagjai a JKA válogatottnak is, így
nekik ez felkészülési verseny is volt az
áprilisi és májusi nemzetközi küzdelmekre. A sárvári megmérettetésen elért eredményeik:
Bányai Kitti egyéni formagyakorlatban és egyéni küzdelemben is
gyõzni tudott, Feidt Norbert egyéni
formagyakorlatban arany-, egyéni
küzdelemben ezüstérmet szerzett,
Bogárdi Mónika egyéni formagyakorlatban és egyéni küzdelemben is harmadik lett, Kiszli Viktor egyéni formagyakorlatban ötödik, egyéni küzdelemben bronzérmes lett, Tóbi Csaba egyéni küzdelemben harmadik helyezést ért el, Klopcsik Richárd egyéni formagyakorlatban ötödik lett, Berta Dániel egyéni formagyakorlatban
bronz-, egyéni küzdelemben pedig
aranyérmet szerzett.
Szerkesztõségünk gratulál a Sárváron elért szép sikerhez, különösen a két
egyéni aranyat szerzett faddi karatés
lánynak, Bányai Kittinek, aki a képen
két kupát tart a kezében.
Sipos László

