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Orosz
szakemberek
látogattak
az erõmûbe
emzetközi együttmûködés keretében a Moszkvai Mérnökfizikus Intézet (MIFI) tanáraiból és a
Roszatom képviselõibõl álló 22 fõs küldöttség érkezett az atomerõmûbe november 25-én.
A küldöttséget Hamvas István mûszaki
vezérigazgató-helyettes köszöntötte a látogatóközpontban, majd elõadások hangzottak el. Dr. Bertha Kálmán vezetõ jogtanácsos a tudományos mûszaki tevékenység eredményeinek szabadalomjogi védelme címû témában tartott elõadást, majd N.
P. Kuzelov professzor, a MIFI igazgatója a
modern nukleáris terrorizmus elleni védelmi technológiákról értekezett. Az elõadások után üzemlátogatásra, a KGYK és
az ökopark megtekintésére került sor.
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Már az összes paksi blokk
emelt teljesítményen üzemel!
A 2008. év fontos és különleges év a
teljesítménynövelési alprojekt életében. Ebben az évben, eltérõen a két
megelõzõ évtõl - amikor 2006-ban a
4. blokkon, 2007-ben pedig az 1.
blokkon történt meg a teljesítménynövelés (tn) - az erõmû szakemberei
egyszerre két blokkon dolgoztak a
tn megvalósítása érdekében.
z évi célunk volt a 3. blokkon elérni
a 104%-os, a 2. blokkon 108%-os teljesítményt. És ez az év nemcsak ettõl volt izgalmas és különleges, hanem
attól is, hogy a 2. blokkon megtörtént
mind a hat fõ-keringtetõszivattyú (fksz)
járókerék- és tengelycseréje. Erre az átalakításra a többi blokkon nem volt szükség,
mert a fõvízkör forgalma megfelelt a biztonsági megalapozásokban figyelembe
vett értékeknek, a 2. blokkon viszont forgalomnövelés nélkül nem lehetett volna
emelni a teljesítményt. Az fksz-átalakításhoz szükséges alkatrészeket az az
orosz cég szállította, amely a mi fksz-eink
tervezõje is volt. Csak ennek az egy átalakításnak az elõkészítése és megvalósítása összességében több mint 5 évig tartott,
de az eredmény igazolja a szakemberek
munkáját, mert a kitûzött célt maradéktalanul sikerült elérni.
A tn-programról általánosan elmondható, hogy a megvalósítás minden blokkon eltér egymástól, nem teljesen azono-

dásához sok-sok különbözõ szakterületet képviselõ szakember járult
hozzá. Az összes szakembert felsorolni lehetetlen, mert nincs az az
erõmûves osztály, amely
kisebb vagy nagyobb feladatot ne kapott volna.
Azonban több olyan
szakember van, akinek az odaadó munkája, tudása meghatározó volt és jelentõsen segítette a teljesítménynövelés megvalósítását az ötlet megszületésétõl az
eredmények elérésig. Ezeknek a szakembereknek a bemutatását a következõ lapszámokban tervezzük megvalósítani.
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sak a szükséges átalakítások, sem a
végrehajtásuk üteme, és a sokadik blokki megvalósítás esetén sem lehet rutinfeladatként
értékelni a tn megvalósítását. Ezt támasztja alá a 3. blokki program is, mert
itt a többi blokktól eltérõen nem egy kampányon belül lesz megvalósítva a 108%
elérése, hanem két lépésben fog megtörténni. Ennek az a magyarázata, hogy a
blokkon elvégezték az összes szükséges

átalakítást, a turbinához kapcsolható átalakítások kivételével. Ez utóbbi átalakítások idõszükséglete olyan, hogy csak egy
hosszú fõjavítás alatt valósíthatók meg, és
a blokkon a hosszú fõjavítás csak jövõre
lesz. Ekkor lesz átalakítva a turbina szabályzórendszere és hajtják végre a turbina fúvókakoszorújának cseréjét, és így a
fõjavítás után a 3. blokkon is lehetõvé válik a maximálisan engedélyezett 108% elérése.
A tn megvalósítása bonyolult és izgalmas mûszaki feladat, amelynek megol-

A 2008. évben a legfontosabb eredményeink tehát
a következõk voltak:
• Október 31-tõl: a 3 blokk 104%-os teljesítményen üzemel!
• December 5-tõl: a 2. blokk 108%-os teljesítményen üzemel!
A szép eredményhez minden közremûködõ szakembernek gratulálunk, kívánunk nekik sok sikert mind a szakmában, mind magánéletükben és mindehhez nagyon jó egészséget!
Szõke Larisza
nüo-osztályvezetõ, tn-alprojekt-vezetõ

Sina Simon-érem átadása az Akadémián
Báró Sina Simon görög származású
bécsi, budapesti kereskedõ, pénzember és bankár, a XIX. század egyik
legnagyobb mecénása volt.
ajánlotta fel az MTA székházának felépítésére a legnagyobb összeget, 80
000 forintot. Ezt a gesztust elismerve, a Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyarországi Görögök Kutatóintézete
2007-ben Sina Simon-érmet alapított azon
személyek vagy szervezetek kitüntetése céljából, akik a magyarországi tudományos intézmények, valamint tudományos kutatások támogatása terén kimagasló érdemeket szereztek. Az alapítás évében Bogsch
Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója volt a kitüntetett. Második alkalommal,
december 1-jén, az MTA doktora oklevelek
átadásával egy idõben vehette át Kovács József vezérigazgató úr a Sina Simon-érmet.
A gratulációk után a sajtó képviselõi
azt kérdezték Kovács Józseftõl, miért fontos az erõmûnek a kutatás és a tudomány
támogatása.
Kovács József: Az én filozófiám az, hogy
az ipar nem tud sikeres lenni a tudomány
nélkül, és a tudománynak is szüksége van
az iparra. Ez a szerves együttmûködés biz-
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tosíthatja mind az ipar, mind pedig a tudomány eredményességét Magyarországon. Szerte a világon mindenki tudja és érzi, a jövõ kihívása az energetika, hogyan
fogunk olcsón, biztonságosan a nemzetgazdaság számára energiát adni. Ugyanilyen fontos kérdés, hogyan fogunk élelmiszert biztosítani a világ növekvõ lakosságának. Hogyan tudjuk megõrizni tisztán
a környezetünket, a földünket, hogy dédunokáinkat is élhetõ világ fogadja.
Ezek a nagy kérdések, amelyekre választ kell adni a tudománynak, és hiszem
azt, hogy néha csak egy apró pici lépés választja el a tudósokat, hogy elérjék a szükséges eredményeket. Azt gondolom, az
iparnak az a felelõssége, hogy ezt az ap-

ró pici segítséget néha biztosítsa.
Biztos vagyok benne, az erõmû nem lett
volna ilyen sikeres, ha nem segíti a tudományt még abban az idõben is, amikor
még nem beszélhettünk a nukleáris energia reneszánszáról. Az atomerõmû kezdetektõl fogva segítette a magyar tudományos energetikai kutatóintézeteket és az
egyetemeket. Az erõmû jövõjét magalapozó munkák, az üzemidõ-hosszabbítással
összefüggõ feladatok határidõre elkészültek, ám ehhez szüksége volt az erõmûnek
a magyar tudományos életre, a tudományos kutatóintézetek segítségére. Lehetõséget biztosítunk a magyar egyetemek
számára, hogy bizonyos témákra pályázzanak, tudományos munkán dolgozhassanak, így az egyetemeken lévõ tudományosháttér-kapacitás integrálódik az ipar
sikere érdekében. Ezeknek az elveknek a
megtartása érdekében mûködünk együtt,
nem nagy dolgok, de mégis fontosak.
Ezt követõen a díjat átadó Pálinkás Józseftõl, az MTA elnökétõl azt kérdezték,
milyen a kapcsolata az Akadémiának az
atomerõmûvel.
Az elnök úr viccesen megkérdezte: Röviden vagy hosszan válaszoljon? A rövid
válasz: jó. A hosszabb válasz: nagyon jó.

De a viccet félretéve, a Magyar Tudományos Akadémia és a paksi atomerõmû azáltal van szoros kapcsolatban, hogy az
Akadémián mûködik az Atomenergetikai
Kutatóintézet, amely a paksi atomerõmûnek a partnere. Természetesen az atomerõvel számos más kutatóintézet is partneri viszonyban van. Az MTA Atomenergetikai Kutatóintézetének évtizedek óta
van együttmûködési, kutatási kapcsolata az erõmûvel. Ez nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy az atomerõmûtõl független intézmények mérései mutatják
azt, hogy Paks környékén sem
a vizekben, sem a levegõben nem mérhetõ magasabb
radioaktivitás, mint az országban bárhol. Ezt az MTA Atommagkutató Intézetében rendkívül érzékeny mûszerekkel ellenõrzik. A közvéleményt izgatja
az, hogy az atomerõmû biztonsága
milyen, másrészrõl a biztonságot az a
jelentõs kutatási háttér, ami az Akadémián megvan, elõsegíti. Azt gondolom és
remélem, hogy a közvélemény felé is kellõképpen tudja bizonyítani azt, hogy egy
biztonságosan, minden apró szabályt betartva mûködõ erõmûrõl van szó.

Boldog és meghitt karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
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Mûszaki
Alkotói
Pályázat 2008
A pályázat célja az alkotókedv fenntartása. Ezt a tudást az atomerőmű használni szeretné, és értéke szerint díjazni.
A beérkezett 19 pályamunkát nyilvános
meghallgatás keretében mutatták be. A
demonstrációk december 1-3. között,
délutánonként két órától az Oktatási
épület 115-ös előadójában. A zsűri
most is héttagú, és még az idén eredményt hirdetnek. A könnyebb összevetés érdekében az első meghallgatáson
a vegyészeti, másodikon a fizikusi, harmadikon zömmel a gépész témák kerültek egymás mellé.

1. meghallgatás
1. Pályázat címe: A Folyékony Hulladékvíz Feldolgozó Technológia (FHFT) technológiai sorrendjének vizsgálata. Szerző:
Baranyi Attila RHKO, Németh Károly
OVIT
2. Pályázat címe: Az atomerőmű radioaktív hulladék izotópleltárának meghatározása és előrejelzése. Szerző: Dr. Nényei
Árpád, Feil Ferenc RHKO
3. Pályázat címe: Leállított reaktor alternatív hűtési lehetőségeinek vizsgálata.
Szerző: Tarczal Lajos FEO
4. Pályázat címe: Az APROS termohidraulikai kód paksi modelljének fejlesztése.
Szerző: Hanol Ferenc FEO
5. Pályázat címe: Primerköri korróziós
transzportfolyamatok vizsgálata radiokémiai módszerrel. Szerző: Menyhárt Ádám
VEO
6. Pályázat címe: Tápszivattyú karbantartási költségeinek csökkentése üzemidő
hosszabbítás esetén. Szerző: Haáz János
GKTO

2. meghallgatás
1. Pályázat címe: Kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok adatbázisának öszszeállítása. Szerző: Nagy Zoltán RHKO
2. Pályázat címe: A reaktorfizikai adatokat megjelenítő programrendszer fejlesztése az új üzemanyag hatékony felhasználása érdekében. Szerző: Pós István,
Parkó Tamás RFO
3. Pályázat címe: A K-220-44-3M turbinák kisnyomású 5. fokozat előtti nedvesség elszívó rések megnövelése. Szerző:
Jakab Albert RTO, Braun Tibor ÜIO
4. Pályázat címe: Alaprajzi elvi vázlatok az
üzemi főépület szellőzéséről - tájékoztató
album. Szerző: Fenyvesi Csaba KTO, Simon Zoltán TLO
5. Pályázat címe: Kondenzátor hűtővízrendszer energia megtakarítási lehetőségeinek vizsgálata. Szerző: Fenyvesi Csaba
KTO
6. Pályázat címe: Termohidraulikai paramétereket monitorozó program fejlesztése. Szerző: Domokos Zsolt, Borbély Sándor SZIMO
7. Pályázat címe: Hermetikus tér recirkulációs levegőtisztító és hűtő rendszeréhez tartozó kaloriferek dekontaminálási technológiájának kifejlesztése
és alkalmazása a paksi atomerőműben.
Szerző: Oldal Ottó, Kósa Norbert VTO

3. meghallgatás
1. Pályázat címe: V-213 átrakógép munkarúd megvezetésének átalakítása. Szerző: Huszák Zoltán RO
2. Pályázat címe: Átrakógép blokkok közötti átszállítása, szétszerelés nélkül.
Szerző: Bencze János RO, Szabó János
Zsigmond GKTO
3. Pályázat címe: A KA00503-as inspekciós kamera vizsgálata és javítása.
Szerző: Varga Ferenc, Bordás Tibor
HTO
4. Pályázat címe: TLK látogatók nyilvántartása. Szerző: Tóth János KIO
5. Pályázat címe: Segélyek és munkabér előleg nyilvántartása. Szerző: Tóth
János KIO
6. Pályázat címe: A Paksi Atomerőmű
Zrt. belső használatú járműveinek
részleges kiváltása elektromos meghajtású járműre. Szerző: Kovács-Ferenc Péter EIK

Várjuk a zsűri értékelését, az ünnepélyes
eredményhirdetést!

Ausztria 2006.06.06

Románia 2006.08.31

Hol tart az üzemidõ-hosszabbítás
programja?

Az üzemidõ-hosszabbítás tervével
foglalkozó írások és rendezvények
megjelenése az ezredfordulóra nyúlnak vissza. Nagy Sándor vezérigazgató 2000 szeptemberében egy sajtótájékoztatón beszél arról, hogy az
USA-ban, a Calvert Cliffs atomerõmû 2014-ben, illetve 2016-ban lejáró
üzemeltetési engedélyét 1998-ban
20 évvel hosszabbították meg.

z V. Nemzetközi Atomtechnikai
Szimpózium - Paks, 2000 októbere
- egyes szekciójában arról (is) folyik a vita, hogy élettartam-gazdálkodás
vagy élettartam-hosszabbítás a helyes
megfogalmazás.
A PA Rt. Közgyûlése 2001. január 25én elfogadta a "Jövõkép" programot,
amelyben megbízta a menedzsmentet a
teljesítménynöveléssel és az élettartamhosszabbítással kapcsolatos feladatok kidolgozásával.
A TelePaks 2001. február 22-én "Közös
dolgaink" címû mûsorának témája az erõmû jövõképe, és nagy hangsúlyt kap az
üzemidõ-hosszabbítás.
Kovács Ferenc projektvezetõt arra kértem, foglalja össze olvasóink részére az
eddigi történéseket.
Feri! Milyen fontosabb állomásai voltak az eddigi projektmunkának?
- Az eddig elvégzett munkákat két fõ
részre lehet osztani, nevezetesen a környezetvédelmi és a nukleáris engedélyeztetés idõszakára. Az egész engedélyeztetési folyamatnak az egyik legérzékenyebb pontja a környezetvédelmi engedély megszerzése volt. Nemcsak a feladat nagysága, hanem a kiszámíthatatlansága miatt. Nem tudtuk hogyan fognak a civilszervezetek reagálni, milyen
hangulatot fognak kelteni és miféle procedúrákon kell keresztülmennünk. A
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Legfelsõbb Bíróság 2004. januári jogegységnyi döntése szerint a civilszervezetek
jogi útra terelhetik a környezetvédelemmel kapcsolatos döntéseket, aminek végét nehéz becsülni. Ezért ezt a környezetvédelmi engedélyeztetést kiemelt feladatként kezeltük. Az üzemi környezetvédelmi és sugárvédelmi monitoring, valamint
a 2000-2005 között végrehajtott telephely-jellemzési program eredményei
együttesen tették lehetõvé az üzemidõhosszabbítás környezetvédelmi hatásvizsgálatát, amely a környezetvédelmi
engedély alapját képezte. A kétlépcsõs,
elõzetes és részletes szakaszból álló hatásvizsgálat biztosította az atomerõmû
környezeti hatásainak teljes körû vizsgálatát, mely 14 programon alakult, mint
például a felszíni vizek (Duna) állapota és
változása, minta értékû biomonitoring
vizsgálatok, vagy a környezetben élõk
egészségi állapotának vizsgálata.

Az eljárás a nyilvánosság szabályozott
bevonását is magában foglalta, aminek
keretében közmeghallgatásokra került
sor Ausztriában, Horvátországban, Romániában, valamint Pakson és Kalocsán. Ezek a közmeghallgatások rendben lefolytak, különösebb probléma nem
volt. Mindezek után megkaptuk a környezetvédelmi engedélyt, melyet - várakozásunknak megfelelõen - az Energia
Klub (EK) megfellebbezett, ám másodfokon is megkaptuk a környezetvédelmi
engedélyt, és ezzel az államigazgatási
szakasz lezárult.
Ezt követõen volt lehetõsége az EK-nak
bírósághoz fordulni, amit meg is tett, és a
Baranya Megyei Bíróság a második tárgyaláson, 2007 decemberében eredményt
is hirdetett, az EK keresetét elutasította.
Mit takar a második rész?
- A nukleáris engedélyeztetés - mint a
másik rész - elõkészítése természetesen
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folyamatosan - a környezetvédelmi engedélyeztetéssel párhuzamosan - zajlott.
Elsõ körben meg kellett határoznunk
azoknak a berendezéseknek a körét,
amelyekkel egyáltalán foglalkozni kell.
Átfogó öregedéskezelési felülvizsgálatot
végeztünk. Meg kellett határoznunk a
korlátozott idõre szóló biztonsági elemzések körét, a hiányzókat pótolni kellett.
Az aktív elemek üzemképességének
megbízható üzemére vonatkozóan a karbantartás-hatékonyság monitorozását,
mint módszer elõkészítését kellet elvégeznünk. Fontos szerepet játszottunk a
berendezésminõsítési feladatokban is.
Ezeken kívül foglalkoznunk kellett a
Végleges Biztonsági Jelentés aktualizálásával és egyéb más alapdokumentumokkal, mint például a MÜSZ, baleset-elhárítási utasítás stb. Ezek a munkák zajlottak 2002 novemberétõl, melynek jelentõs részét elvégeztük. Természetesen
vannak folyamatban lévõ feladatok, ám
ezek nem korlátozták a program benyújtását. Az üzemidõ-hosszabbítási program beadási határideje 2008. december
15., de mi november 14-én benyújtottuk
a nukleáris hatósághoz.
- A 2002 és 2008 közötti elõkészítõ idõszak alapvetõen egy tudományos megalapozó és elemzõ tevékenység volt, amely
kapcsán sok feladat fogalmazódott meg,
és ezeknek a feladatoknak a végrehajtása teremt alapot az üzemidõ-hosszabbításra.
Sok kolléga vett részt ebben a munkában, az erõmû különbözõ területeirõl, és
itt szeretném megköszönni az eddig végzett áldozatkész munkájukat. Ezenkívül
sikerünk feltétele volt a kiemelt vezetõi
támogatottság, melyet mindig éreztünk.
Ezen kettõs támogatás nélkül nem érhettük volna el eredményt.
-Beregnyei-

Ülésezett a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány kuratóriuma
A hazai nukleáris létesítmények
környezetében - Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében - mûködõ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány november 20-án megtartotta idei harmadik ülését. Az alapítvány célja továbbra is a paksi atomerõmû által
támogatott területeken élõ 136 000
ember számára lehetõséget biztosítani település-, térség- és gazdaságfejlesztési források eléréséhez. Az
alapító Paksi Atomerõmû Zrt. idén
is 500 millió forintot bocsátott az
alapítvány rendelkezésére.
z alapítvány folyamatosan keresi
annak lehetõségét, hogy az érintett térségeknek minél több támogatást tudjon nyújtani. Ennek érdekében további források bevonására törekszik, azaz nemcsak pályáztat, hanem
maga is pályázik. "Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
által érintett települések területén" címmel pályázatot nyújtott be az Európai
Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz. A pályázat célja az alapítvány mûködési körzeteiben lévõ közintézmények, középületek akadálymentesítésének megvaló-

Fotó: Bodajki

A

sítása. Az alapítvány által igényelt támogatás összege 2 millió euro. A pályázatot az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok Irányító Hatósága támogatásra méltónak ítélte.
A projekt sikeres megkezdéséhez és
megvalósításához alapos elõkészítõ tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések

meghozatalára a mai ülésen került sor.
A kuratórium döntött a támogatás közvetítõi projektmenedzsment szakértõi
feladatokat, valamint a marketing, arculattervezési szakértõi feladatokat ellá-

tó szervezetek kiválasztásáról. A decemberben tartandó kuratóriumi ülésen kerül sor a projekt keretében kiírandó pályázati felhívás meghirdetésre, amellyel
kapcsolatosan valamennyi érintett térségben tájékoztató megtartása válik esedékessé.
Az alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.dmta.hu címû
honlapon.

2008. december

3

A karácsonyról csillagászszemmel
Jézus születésének hírnökeként tartjuk számon az úgynevezett „betlehemi csillagot”. De mi is lehetett ez az
égi jel, és mikor tündökölt a több
mint kétezer évvel ezelõtti égbolton?
csillagászati kronológia tudományának jóvoltából ma már biztosan állíthatjuk, hogy a rendkívül ritka égi látványosság a Jupiter és a Szaturnusz bolygók háromszori együttállása lehetett. A
szenzációs égi jelenség a Halak csillagképben következett be, mégpedig - a mai naptárunkat használva - idõszámításunk elõtt
7-ben. Az említett idõpontban látványosabb üstökös vagy szupernóva nem tûnt fel
az égen, no és mitológiailag is az elõzõekben említett látványosság az esélyesebb a
titok magyarázatára és feltárására.

A

A héber mitológia
A Jupiter a régi héber mitológiákban
királyi csillagként, míg a Szaturnusz a
zsidóság legfõbb csillagaként szerepel, a
Halak csillagkép pedig a születés és a
Messiás csillagképe volt. Így a Halakban
a két fõ "csillag" háromszori együttállása
és szinte összeérése (természetesen ez
csak látszólagos, és csak a Földrõl nézve
volt ilyen) jelenthette az égi jelet a messiásvárás beteljesülésére. Legalább is ezt
hihették a "napkeleti bölcsek", akik bizonyára Babilóniából elindult, és Jeruzsá-

lembe, majd Betlehembe szerencsésen
meg is érkezett papcsillagászok lehettek,
akik tiszteletüket kívánták tenni a zsidók
megszületett királya elõtt… A többit már
a Bibliából ismerjük.

A téli napforduló máskor van
Amit azonban csak a mai tudományok
segítségével tudhattunk meg, az az, hogy

a "betlehemi csillagként" fennmaradt
bolygóegyüttállás i. e. 7-ben történt, ezért
a Gergely-naptárnak ma hét évvel többet
kellene mutatnia. Vallástörténeti érdekesség az is, hogy Jézus születésének ünnepét csak a 4. század második felében tette december 24/25-re a keresztény egyház, mégpedig azért, mert a régi római
naptárban ekkor volt a téli napforduló idõpontja. (Ma már a téli napforduló csillagá-

szati és földrajzi eseménye december 21én következik be.) Régen a téli napfordulót a napistenek születésének idõpontjaként tisztelték, sõt e napot három és fél évszázaddal Jézus születése után is megünnepelték. Ilyenkor az emberek máglyát
gyújtottak, hogy elûzzék a sötétséget (ma
ezt a szerepet a gyertya tölti be!), az északi népek pedig az életet jelképezõ örökzöld fenyõvel díszítették házukat stb.
Máig ható szokások
A pogány szokásokat nem nézték jó
szemmel az egyház akkori illetékesei, és
szinte parancsra változtatták meg, továbbá töltették ki keresztény tartalommal a
december 24-rõl 25-re virradó téli napforduló idõpontját. Egyben eldöntötték azt is,
hogy ez a nap lesz a jövõben Jézus Krisztus megszületésének ünnepe. (Elõtte tavaszi idõpontban csak kis megemlékezéseket tartottak Jézus születésérõl.)
Tehát sok-sok régi hagyomány és szokás útján-módján állt össze a mai december 24/25-ei Jézus-születési ünnepünk, a
fenyõfa, a rajta égõ gyertya, továbbá a tetején tündöklõ csillagfigura, mely a "betlehemi csillagot" jelképezi…
Ma már azonban nem is a rideg csillagászati, történelmi, matematikai és kronológiai adatok a lényegesek a keresztény
hívõ embereknek, hanem szent karácsony átélt és bensõséges ünnepe.
Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztõ, újságíró, Debrecen

Karácsonyi vacsora és népszokások
A karácsony minden nyelven saját nevet
kapott, amely hűen tükrözi, hogy a szót
használó népek milyen jelentőséget tu lajdonítanak az ünnepnek. A magyar ka rácsony szó szláv eredetű, őse a régi
szláv nyelvben szereplő korcun szó,
amely lépőt, átlépőt jelentett, ez utal az
új esztendőbe való átlépésre. Hazánk ban számos népszokás, hiedelem kap csolódik Ádám-Éva napjához (december
24.), valamint karácsony napjaihoz (de cember 25-26.). December 24-ét kará csony böjtjének is nevezzük, ez a nap az
ünnep kezdete. Dologtiltó napnak tar tották, csupán a takarítás és a sütés-fő zés volt e napon megengedett.
Az ünnep egyik fénypontja a karácsonyi lakoma, ahol mindennek megvolt a maga előírása
és jelentése. Például a szépen hímzett karácsonyi abroszról úgy tartották, varázsereje volt:
bőséget, egészséget hozott, ezért később süt?vagy vetőabrosznak használták. Az ünnep fontos kelléke a kenyér, a kalács. Jelentősége volt
annak is, hogy az asztalra kerülő kenyér egész
legyen, hogy a teljes esztendőre bőven jusson.
Karácsonykor a főétel a pulyka és a diós-mákos bejgli. Szinte valamennyi karácsonyi ételnek volt mágikus jelentése. A bab, a borsó, a

A Nukleáris Dolgozók Egyesülete
(WONUC) évrõl-évre meghirdeti békés célokat demonstráló maratoni
futását. Idén Japán nyerte el a rendezés jogát. A konferenciákkal keretezett "atomfutásnak" november 3-5.
között Kyoto, Tokyo adott otthont, melyen a Paksi Atomerõmû ZRt. is képviseltette magát 8 fõvel - tájékoztatott
Buránszky István, a csapat vezetõje.
A kyotoi Atom a Békéért konferencián a
résztvevõ országok elõadásokat tartottak
kapcsolódó témákból. A konferencia rangját emelte, hogy jelen volt az energetikai miniszter és Kyoto fõpolgármestere is. Itt adták át a "békedíjat" Yasuhiro Nakasone ko-

mák bőséget biztosított; a fokhagyma védte az
egészséget; a diót használták a rontás elhárítására, sőt jövendöltek is belőle (egészséges dió
egészséget, a rossz betegséget jelentett), a
méz az életet édessé tette; az alma az egység,
egészség, szépség, szerelem szimbóluma volt.
(Az ünnepi asztalnál régen a gazda annyi részre vágta az almát, ahányan az asztalt körülülték. Mindenki kapott egy gerezdet, s miközben
elfogyasztották egymásra gondoltak, hogy az
elkövetkezendő évben sem feledkezzenek meg
egymásról.) A karácsonyi vacsora rangját jellemzi az alábbi szólás: "Karácsonykor kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünkösdkor, ahogy
lehet." Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele
a hal, mágikus jelentése a magyar hagyomány
szerint, hogy a halpénz, halpikkely sok pénzt jelent. Az ünnep idején nem hiányozhatnak a sütemények sem, a bejgli, a mézeskalács.
Végül az ünneplés sem maradhat el szenteste,
napnyugta után következik a gyertyagyújtás és
az ajándékozás.
Máig élő karácsonyi népszokás többek között a
kántálás, regölés, betlehemezés, az aprószentek ünneplése. Régen a gyermekek járták a falut, köszöntőket mondtak, énekeltek. A pásztorok vesszővel jártak köszönteni, a házaknál elmondott jókívánságok után a gazdasszony kihúzott egy vesszőt a csomóból, azzal jelképe-

sen "megvesszőzte" a pásztorokat s ajándékokkal viszonozta a köszöntést. További érdekesség, hogy a régi időkben karácsonyeste az
éjféli misére elvitték magukkal a templomba a
december 13-án elkezdett és karácsonyra befejezett faragott Luca-széket is, melyre készítője ráállva megláthatta a falu boszorkányait.

Karácsonyfa
A karácsonyfa-állítás viszonylag rövid múltra
tekint vissza, német eredetű szokás, a 17. században terjedt el. A németek abban a hitben
éltek, hogy a téli napforduló idején a gonosz
szellemek, a halottak szellemei kiszabadulnak,
és szabadon csatangolnak a világban. A kísér-

13. Atomfutás

tetektől az emberek csak úgy menekülhetnek
meg, ha az élet örökzöldje, a fa alá húzódnak.
A hagyomány szerint Luther Márton állított először karácsonyfát gyermekeinek. Ő azonban
már Jézus születésének tiszteletére állította a
fát, és számtalan kis gyertyát gyújtott rajta.
Magyarországon csak a XIX. században kezdett
elterjedni ez a szokás a bécsi udvar ösztönzésére, kezdetben a nemesi családoknál. Először
Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított
karácsonyfát 1824-ben, később a módosabb
polgárok is. A parasztok körében csak a XX.
században, sok helyen csak 1945 után honosodott meg a fenyőfaállítás.
Karácsonyfadíszek korábban alma, dió, házilag készített sütemények és mézeskalács voltak. Az 1880-as években jelent meg az üvegdísz. A díszítés sokat változott az idők folyamán, de vannak nélkülözhetetlen kellékek,
például az ünnepi gyertyák. A kis gyertyák a
karácsonyfa ágain az új fény eljövetelét szimbolizálták, mely utat mutatott a
háromkirályoknak a kis Jézus megtalálásához.
Régebben fából és textilből készültek a díszek,
a fa csúcsára angyalkát vagy csillagot tettek,
és piros almát, diót akasztottak az ágakra. A
szaloncukor sem hiányozhatott, a két háború
közt többnyire házilag készítették, és színes papírba csavarták be. Gyöngyösiné Nyul Petra

rábban volt (1982-1987) miniszterelnöknek. Ezt a díjat elõször Mohamed ElBaradei, a NAÜ elnöke kapta meg 2007-ben.
Másnap (november 4.) a maximarathon
futás távja 110 km (Kyoto-Takahama) festõien szép természetvédelem alatt álló területen keresztül vezetett. Az összes szintkülönbség az edzetteknek is megterhelõen sok, 2500 m volt. A táv elején és végén
mindenki együtt futotta a 8 és 6 km-es távot, majd a közbensõ távot szakaszonként
váltófutásban teljesítették. A mieinknek
egy 16 km szakasz jutott, mely 8 km emelkedõ (150 m), másfél km alagút, végül 6
km lejtõ (250 m) négy koreai és 3 japán
társaságában. Este "óvatosságból" állófogadással ünnepelték a táv sikeres teljesítését - ha leültek volna, nem biztos, hogy
fel is tudnak állni. A Takahama atomerõmûbe csak delegációnként 2-2 fõ látogathatott el, a többiek elõbb atomenergetikával összefüggõ kérdésekrõl beszélgettek a
diákokkal és tanáraikkal, majd a szusi készítés rejtelmeit sajátíthatták el egy közeli középiskola tankonyhájában.
A záró konferenciát Tokióban tartották
"Nukleáris Dolgozók és Vezetõk a Biztonságért" címmel, ahova a híres shinkanzen
gyorsvonattal utaztak. Tavaly Kubában
voltak, jövõre Brazíliában demonstrálnak
tudásukkal és futásukkal.
gyulai

ESZI-s diákok
a NAÜ-ben
2008. október 28-án a paksi Energetikai
Szakképzési Iskolát 21 diák és 5 pedagógus képviselte Bécsben, a Nemzetközi
Atomenergiai-ügynökség (NAÜ) által szervezett konferencián. Ez év májusában az iskola kapott egy felhívást, mely szerint 21 diák eljuthat Bécsbe, a NAÜ székházába. A
felhívás szerint 2-4 fős csapatoknak a kiadott atomenergiával kapcsolatos témákat
kellett feldolgozniuk, ebből prezentációt készíteniük, amit angol nyelven kellett előadniuk.
Hat csapat a 12. és egy a 13. évfolyamból
nevezett be. (Az ESZI mellett egy komlói iskola két csapata is jelen volt.) A témák a
nukleáris energia körül mozogtak, pl.:
atombomba, Csernobil, sugárvédelem,
Wigner Jenő, urán stb. De ha ezek a témák
nem feleltek volna meg a gyerekeknek, akkor általuk választott témát is feldolgozhattak volna.
A lehetőség nagy kihívást jelentett a diákok
számára, akik még nem kerülhettek hasonló helyzetbe. Prezentációt is csak néhányuk
készített, de persze az angol nyelvű, kellően
színvonalas előadás jelentette a nagyobb
feladatot. Itt említhetnénk meg a felkészítő
tanárokat, akik szintén új feladattal álltak
szemben.
A háromnapos kirándulásra hétfőn délután indultunk, este Fertődön, egy iskola
kollégiumában szálltunk meg, majd másnap kora reggel mentünk Bécsbe. A NAÜ
központja a bécsi ENSZ-székházban található. Mivel időben értünk oda, még volt
egy kis időnk buszos városnézésre is. A városnézést Eiler János, a PA Zrt. műszaki főszakértőjének vezetésével valósítottuk
meg, akinek szintén köszönetet mondhatunk, hogy eljuthattunk Bécsbe. A program számunkra 10 órakor, az ENSZ bemutatásával indult. 11 órakor kezdődött a
konferencia, ahol több előadás után mutathatták be a diákok a prezentációkat. A
délelőtti programban a bécsi magyar
nagykövet asszony beszélt az ENSZ és Magyarország kapcsolatáról, majd a NAÜ
képviselői adtak tájékoztatást a szervezet
működéséről, feladatairól, illetve az atomenergiát érintő aktuális kérdésekről.
Az ebédszünet után láthattuk a kilenc csapat bemutatóját. A diákok alapos felkészültségét mutatta a magabiztosságuk. Kitűnő prezentációkkal álltak ki a nézők elé.
A témák feldolgozását mind a szakmai,
mind a nyelvtanárok nagyban segítették.
Nagy élménnyel térhettek haza a tanulók
és kísérőik. A tanulók láthatták munkájuk
eredményességét, és eljuthattak oda,
ahova csak nagyon kevés diáknak van lehetősége.
Krizsán Árpád
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Boráldás Pakson
A Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok
Egyesülete hatodik alkalommal szervezte
meg a Márton-napi boráldást november
15-én, szombaton.
Tizenegy esztendeje alakult meg a
Sárgördör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete.
Leber Ferenc elnök elmondta: az egyesület
tervei között szerepel, hogy a paksi Siller
Fesztivált rendszeressé tegyék. Paks a
sillerfajták országos népszerűsítéséért kíván tenni, kívánatosnak tartják, hogy a város erre bejegyzett országos védettséget
szerezzen.
Az elnök a megjelent népes számú érdeklődő előtt hangsúlyosan szólt arról a tényről is, hogy a helyben termelt bor tiszta, egy
olyan környezetben is, mint ahol atomerőmű van.
Ismeretes, hogy a Sárgödör tér az egyik
legjelentősebb paksi idegenforgalmi látványosság is egyben. Ebben az évben megjelentek a Duna Sió Turisztikai Egyesület kiállításán is. Borversenyeket is tartottak.
Az újboráldásra eljöttek a város elöljárói is,
Hajdú János polgármester mondott köszöntőt. Az eseményen a helyi egyházak
lelkipásztorai áldották meg a borokat.
Szent Márton napjához kötődő ünnepségen közel száz liter újbort ajánlottak fel a
helyi gazdák kóstolásra.
Wollner Pál

A vezetõség - harmadik élvonalbeli
szezonjának végén - az elsõ 10 hely
valamelyikének megszerzését tûzte
ki célul, mely teljesíthetõ vállalásnak tûnt és tûnik a mai napig.
bajnoki rajton a Kecskemét elleni
gyõzelemmel jól indult a csapat, de
a következõ fordulóban a REAC
könnyedén verte a PFC-t hazai pályán.
Ezt követõen ismét nem várt három ponttal gazdagodott a paksi gárda. Kaposváron gólzáporos mérkõzésen 5 : 3-ra gyõzött Gellei Imre együttese. A Budapest
Honvéddal a Fehérvári úton 1 : 1-es döntetlen következett, majd az MTK otthonában 3 : 2-es vereség. A Diósgyõr elleni
halvány 1 : 1 már jelezte, nincs minden
rendben a PFC-nél, a Vasas otthonában elszenvedett 5 : 0-s vereség mellett már a
vezetõség sem ment el szó nélkül. Prémiummegvonás után döntetlen Zalaegerszegen, majd gyõzelem a Gyõr felett. A 10., a
11. és a 12. játéknapon ismét pont nélkül
maradt a paksi együttes, sorban a Fehérvár, a Nyíregyháza és az Újpest nullázta
le Égeréket. A következõ két fordulóban
azonban gyõzelem a Siófok és a Haladás
ellen. Az õsz záró összecsapásán a Debrecen három ponttal gazdagodva távozott
az Atomvárosból.
Összességében 15 fordulót követõen 18

Õszi értékelõ

A

pontot gyûjtött a Paksi FC a Soproni Ligában, mely teljesítmény a 14. helyre elegendõ. 5 gyõzelemmel, 3 döntetlennel és
7 vereséggel zárta az õszt a Paksi FC, 21
rúgott és 31 kapott góllal. "Felemás érzé-

seim vannak, voltak jobb és rosszabb
meccseink, összességében a csapat alul
szerepelt a vártnál. Másfelõl biztonságos
helyen vagyunk a kiesés szempontjából.
Semmi sincs elveszve, végig kell gondol-

nunk a hibáinkat és ezeken javítanunk a
téli szünetben" - értékelt Haraszti Zsolt, a
Paksi FC ügyvezetõje. Gellei Imre elmondta, a gárdánál eddig nem látott morális problémák is adódtak, melyeket külön orvosolni kellett. "Nehéznek ítélem
meg ezt az õszt. Voltak idõszakok, amikor
többet, több pontot és jobb eredményt is
vártunk magunktól, de ebben benne van
edzõ, játékos, vezetõ egyaránt. Változatlanul sok gólt kapunk, ez a csapat egészének védekezési problémája. Sokkal jobban kell a mérkõzéseken koncentrálni.
Nyílt titok, hogy Molnár Zoltán és Kriston
Attila a télen távozik a csapattól" - folytatta az értékelést a vezetõedzõ.
A paksi zöld-fehér együttes igazán
nagy bravúroktól mentes szezonon van
túl, az éllovasoktól, a nagy múltú csapatoktól nem tudott pontot, pontokat rabolni. "Nem foglalkoznánk ezzel, ha kisebb
csapatok ellen jól teljesítettünk volna.
Több találkozón fontos pontokat veszítettünk. A télen pihenni kell, majd alaposan
felkészülni és kezdetben csak a Kecskemét elleni összecsapásra koncentrálni" mondta el Éger László a PFC csapatkapitánya, aki egy kiállítás és egy súlyos sérülés miatt már korábban befejezte az
õszi fordulókat. A Paksi FC téli pihenõje
nem tart sokáig, a téli felkészülés január
elején kezdõdik.
Faller Gábor

IV. Országos Csillagfény Parádé
2008 NOVEMBER 8 , Paks,
SZÉPSÉG és EGYÉNISÉGVERSENY,
NOVEMBER 9, TÁNCVERSENY
agy sikerrel zárult a IV. Országos
Csillagfény Parádé Pakson, ahol különbözõ kategóriákban hírdettek
gyõztest mind a szépségversenye mind a
táncversenyen. A színvonalas, jól megszervezett rendezvény elnyerte mind a közönség mind a zsûri és a támogatók tetszését. Jóhangulat jellemezte mindkét napot,
ahol nagyon sok ember megfordult. Rengeteg értékes ajándék került talált gazdára, és senki sem távozott üres kézzel.

N

Muzeológustalálkozó Esztergomban
látogatóközpont és üzemtörténeti
gyûjteménye 1999-ben kapott múzeumi rangot és az Országos Mûszaki
Múzeum szakmai felügyelete alá tartozik.
Az Országos Mûszaki Múzeum
(OMM) évente rendezi meg az ország 94
mûszaki muzeális intézményének találkozóját. A paksi atomerõmû 2006-ban
volt házigazdája a háromnapos találkozónak, míg most november 27-28-án
Esztergomban került sor a XI. Mûszaki
Muzeológus Találkozóra, melynek házigazdája a Vízügyi Múzeum volt. A találkozókon a mûszaki múzeumokat érintõ
szakmai kérdések kerülnek megvitatásra. Paksról esõben indultunk, és Esztergomban havas város, síkos utcák fogadtak. Az elõadásokra a gyönyörûen felújított Szent Adalbert Központban került sor. A sok érdekes és hasznos elõadás közül számunkra is fontos iránymutatást nyújtottak Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet fõigazgató (Közlekedési
Múzeum), Bertáné dr. Varga Judit fõigazgató-helyettes (OMM) és dr. Bencze Géza országos szakfelügyelõ elõadásai.
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Íme a gyõztesek.
A gyöngyszemecskék kategória
1 - FARKAS FRIDA KAMILLA
2 - JÓZSA JOHANNA
3 - LACZI KITTI MELINDA
A gyöngyszemek
1 - BODOR ELVÍRA
2 - BESE NIKOLETT
3 - KARSAI GRÉTA PEGGI
KIRÁLYFI-SZÉLES FLÓRIÁN
Jövõ csillagai
1 - BAJÁKI VIVIEN
2 - KIS CINTIA
3 - NÉMETH NETTI
- VÁRADI DÓRA
Jövõ csillagai -Királyfi-CSOBÁN JÁNOS
A Magyarország Csillaga
1 - KISS ALEXANDRA
2 - BOR ANDREA
3 - GOSZTOLA EDINA
Sármos férfiak
1 - SCHÖNEKKER LÁSZLÓ
Vonzó asszonyok
1 - TANYÓ PÉTERNÉ
ÖSSZEILLÕ PÁROK
1 - VÁRADI DÓRA,BAJÁKI TAMÁS

Másnap a ringó hasak versenye óriási
sikert aratott. Az ország különbözõ részérõl jött versenyzõk több kategóriába mérték össze tudásukat a különbözõ minõsítésért. A közel 100 produkció között a paksi Csillag Show Tánc Egyesület 5 arany,
2 ezüst minõsítést szerzett csoportosba
,egyénibe 4 arany, 3 ezüst, 2 bronz és egy
különdíjjal lettek gazdagabbak.

Márton-napi Libanap
árton-napi Libanapot tartott a Reform Fõzõklub november 8-án
Pakson, a Prelátus épületében.
Már délelõtt gyülekezett a társaság,
hogy Kovács János mesterszakács vezetésével készüljenek az ételek. A Libanapra
a klub tagjain kívül hivatalosak voltak a
szponzorok, támogatók is.
Az elkészült menü az alábbi volt:
Leves: libaleves gazdagon.
Fõétel: sült libamell dödöllével, almába
töltött párolt káposztával, gríztallérral.
Desszert: csokoládéálom.
A gazdag és finom vacsorát beszélgetés
követte az idei évi programokról és a tervezett jövõ évi eseményekrõl.
Wollner Pál
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Megújult a dozimetriai ellenõrzõ rendszer
A Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer több részre tagozódik:
• Személyi Dozimetria,
• Laboratórium, elemzõ eszközökkel,
• Környezet és Kibocsátás Ellenõrzõ
Rendszer és a
• Munkahelyi és Technológiai Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer.
Személyi Dozimetria készülékei és
a Környezet és Kibocsátás Ellenõrzõ Rendszer már korábbi években
megújításra kerültek. Most a "nagyobbik
falat", az erõmû belsõ dozimetriai monitorozó rendszere van soron, melybõl az 12 blokké már elkészült. Ennek a rendszernek a feladata, hogy adatokat adjon
mind a pillanatnyi, mind a korábbi üzemi állapotokról normálüzemi és üzemzavari helyzetekben is egyrészt a "munkahelyek" dózisteljesítmény viszonyairól, a
helyiségek levegõjének esetleges szenynyezõdésérõl, másrészt a technológiai
rendszerek sugárvédelmi állapotáról a
Sugárvédelmi Osztály és az üzemeltetõ
személyzet részére. Feladata továbbá,
hogy veszély esetén, például kazetta inhermetikusságra, annak mértékére is figyelmeztessen. A rekonstrukció célja,
hogy az erõmûvel együtt szállított eredeti SZEJVÁL rendszer - mely most is megfelelõen mûködik, de egyre nehezebb a
karbantartása - funkcióit megtartva és továbbfejlesztve kiváltsa egy a kor technikájának megfelelõ, nagyobb tudású rendszerrel. A blokkszámítógép korábbi rekonstrukciója folyamán kidolgozott módszerekhez, a korábbi Dozimetriai Információs Rendszer (DIR), valamint a Környezeti és Kibocsátás Ellenõrzõ rendszerének rekonstrukciója során kialakult elvekre és megoldásokra a legmesszebbmenõkig igazodott a fejlesztés.
A rekonstrukció kivitelezése 2006-ban
kezdõdött és a teljes vertikumra kiterjedt:
a terepi, blokki és erõmûvi szintre. A
Technológiai Sugárvédelmi Ellenõrzõ
részt több mint tíz elhatárolt területre osz-

A

tották fel, míg a Munkahelyi Sugárvédelmi részt mintegy hétre. A feladatok magukba foglalták új érzékelõ mûszerek beszerzését és beépítését, új kommunikációs hálózat kiépítését, új számítógépes feldolgozás, kiértékelés programjait és teljesen új, kivetítõs megjelenítést a Dozimetriai Vezénylõben. A blokkvezénylõkben is
jutottak új kijelzõk és a Védett Vezetési
Pontra nemkülönben. A web-szerveren
keresztül, korlátozott számú elérhetõséggel, lehetõvé vált az üzemeltetõ és karbantartó személyzet mûszaki hátterének
és vezetõinek is a mérési értékek, diagnosztikai eredmények vezénylõn kívüli
elérhetõsége is.
A telepített mûszerek elsõsorban
gamma-dózisteljesítményt mérnek, de
bizonyos esetekben, például aeroszolok
és nemesgázok esetében béta sugárzást,
az aeroszolok esetében pedig alfa-sugárzás meghatározása is megvalósul (ezt a

SZEJVÁL nem tudta) - tájékoztatott Ignits Miklós, a projekt vezetõje. A régi
SZEJVÁL rendszer mérõeszközei, mérési pontjai átgondoltan mintegy 630 eszközre redukálódtak. A mérõkészülékek
egységesen Merlin Gerin Provance Instruments (MGPI) francia gyártmányúak. Kiemelt helyre került a primer kör
1-es számú Víztisztítóból történõ mintavétellel a hõhordozó ellenõrzésére az
amerikai CANBERRA gyártmányú
nagytisztaságú germánium detektorokkal valósítjuk meg. Ezek nagyon drága,
de igen hasznos, sok információt nyújtó mûszerek, melyek izotópszelektív
adatokat szolgáltatnak. Folyamatos monitorozásra 32, gyors karakterisztikus
mérésre 14 radionuklid aktivitás koncentrációját jelenítik meg. Nagyon fontos változás a SZEJVAL rendszerhez képest, hogy míg ott esetleg figyelmeztetõ
fény és hangjelzést adott a rendszer, itt

a helyszínen konkrét mérési eredmény
is látható megjelenésében azonos eszközön az un. LPDU készüléken mely mutatja a mértékegységet is. (pl.: Bq/m3; Sv/h; stb.)
Mit sem érnének a telepített még oly
sokat tudó mûszerek gondosan kialakított betáplálás és adattovábbító hálózat
nélkül, mely szintén egységes elvek
alapján került kialakításra, mindenféle

üzemi körülmény figyelembe vételével.
Az adatgyûjtõk, interfészek, adatkoncentrátorok, kapuk, protokoll-konverterek, paramétertáblák bonyolult szövevénye néha a meglévõ kábelezésre, vagy
az újonnan kihúzottra, esetleg a vadonatúj optikai gerincre csatlakozik. Ezek
után jönnek a feldolgozó PC-k, és Windows alapú szerverek, valamint megjelenítõ állomások, hogy az adatok széleskörûen, teljes vertikumban rendelkezésre álljanak akár a pontosabb, jobb üzemmenet biztosításához, akár váratlan események elemzéséhez.
Ennek a nagy beruházási feladatnak
összehangolását az OVIT vállalta magára, de oroszlánrészt vállalt belõle a PA
ZRt. szakmai szervezetei (mint SVO,
DRO, VUO, ML, TLO, VILO, IMO), valamint az ERÕTERV, EUROCOM, KFKIAEKI, a Paksi Mérnöki Kft., VEGYÉPSZER, Kópis Kft. és a szlovák VUJE vállalat, mely utóbbi a gammaspektroszkópokat tervezte be, helyezte üzembe. Az
irányítást a Müszaki Igazgatóság Létesítési Fõosztálya végzi. A kiemelt projekt
Ignits Miklós vezetésével Fejes Tamás,
Mester János, Füstös Tibor, Nyirati Gyula, Vas Pál közremûködésével összehangolta ezt a rendkívül szerteágazó, költséges és fontos munkát. Volt idejük és
energiájuk együttmûködési megállapodást kidolgozni és bevonni a munkákba
azokat az erõmû részérõl, akik üzemeltetik, karban tartják majd a rendszert,
így rendkívül hasznos gyakorlati tudásra tettek szert.
A munkában részt vettek társosztályokról Nyékiné Bach Éva, Nagy Tibor
(TLO), Szabó Péter, Bajári Miklós és C.
Szabó István (SVO), Gáspár Lajos, Miklóssy Dezsõ, Sülyi Levente (DRO) és számos további részterületi közremûködõ.
Most folyik az egyes kiépítésen a rendszer próbaüzeme. Jövõre a kettes kiépítés
készül majd el. A régi rendszer visszabontásával 2010 év közepére készülnek el
várhatóan és adják át végleges üzemeltetésre az új rendszert.
gyulai

Kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok kiszállítása
2008. december 2-án elindult az
erõmûbõl az elsõ kis és közepes aktivitású hordós radioaktív hulladékot tartalmazó szállítmány a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló bátaapáti telephelyére.
100825, 100837, 100871, 100873, 100874,
100886, 100898, 101022, 200336,
200339, 200384, 200385, 200386,
200388, 200394, 200395. Ez a 16 hordóazonosító szám új fejezetet nyitott a paksi atomerõmû életében. 2008. december
2-án elindult az elsõ, kis és közepes aktivitású szilárd hulladékot tartalmazó szállítmány a bátaapáti végleges tárolóba.
Ezt, az atomerõmû életében történelmi
jelentõségû eseményt hosszú évek elõkészítõ munkája elõzte meg. A továbbiakban
áttekintést adunk az atomerõmû által végzett ezen tevékenységekrõl, majd a jövõben
ránk váró feladatokról teszünk említést.
A végleges tároló helyének kiválasztása után meg kellett határozni a telephelyi
adottságoknak megfelelõ hulladékátvételi
követelményeket. A radioaktív hulladék
átvételi követelményrendszere a hulladékformára, a csomagolásra és a szállításra terjed ki, ezekhez kapcsolódóan minõségbiztosítási rendszert kell felállítani. A
fentiek közül a PA Zrt. feladata a hulladékformára és a csomagolásra vonatkozó tevékenységek végrehajtása, mivel a hulladékok kiszállítását az RHK Kft. végzi.
Ennek érdekében a PA Zrt. és a tárolót
üzemeltetõ RHK Kft. között folyamatos
egyeztetések zajlottak, melynek eredményeképpen elfogadásra került "A paksi
atomerõmûben keletkezõ kis és közepes
aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére vonatkozó átvételi követelmények
teljesülésének hulladéktermelõ általi igazolása" címû dokumentum elsõ kötete,
amely a hulladékokra vonatkozó általános megfontolásokat és követelményeket
tartalmazza.

Ezt követte a második kötet kidolgozása és elfogadása, amelyben a tömörített szilárd hulladékok hulladékcsomag-specifikációja került rögzítésre. Ez
a dokumentum az atomerõmû kis és közepes aktivitású szilárd hulladékainak
közel kétharmadát kitevõ tömörített
hulladékokra vonatkozó irányelveket,
elvégzendõ tevékenységeket, vizsgálatokat írja le. Ennek alapján számos változtatást kellett alkalmaznunk, illetve
új elemeket bevezetnünk, amelyek
nemcsak a hulladékkezelõ szervezetet,
hanem valamennyi hulladéktermelõt is
érintették.
Fontos változás volt, hogy a hatósági
elõírással szemben - amely a keletkezett hulladékmennyiség 15-20%-ának
minõsítését írja elõ - valamennyi hordót
minõsítenünk kell, ami jelentõs többletfeladatot jelent mind az sugárvédelmi
osztály, mind szervezetünk számára. Új
elemként jelent meg az ún. hulladékcsomag-adatlap, amely hordónként, a
hulladék-átvételi követelményeknek
megfelelõ adatokat tartalmazza. Ebben
rögzíteni kell a gyûjtési helyeket, menynyiségeket, a kezelésre, minõsítésre, átmeneti tárolásra és a hulladékcsomag
állapotára vonatkozó információkat.
Amennyiben ezek közül bármelyik érték nem felel meg az átvételi követelményekben leírtaknak, az adott hordó nem
szállítható ki. Ilyen esetben a hordó további intézkedésig elkülönített tárolásra kerül.
A hulladékcsomag-adatlapok adatai
egy Excel táblázatban elektronikus formában is rögzítésre kerülnek, amelybõl a
Vegyészeti Szakértõ Rendszer generálja
az átadás-átvételi jegyzõkönyveket.
Egy adott szállítmány összeállítása a
mi feladatunk, ez többletterhet jelent, hiszen a tárolókapacitások szûkössége miatt nem áll rendelkezésre megfelelõ
puffertér. Ezen felül a kiszállításokat meg-

elõzõen, valamint a szállítójármû rakodása során a daruzási tevékenységeket is
kollégáink végzik.
A szállításokat megelõzõen az RHK Kft.
munkatársai egy végsõ ellenõrzõ mérést
végeznek a kiszállítandó hordókon (felületiszennyezettség-mérés, adategyeztetés), amennyiben nem találnak eltérést,
átveszik tõlünk a hordókat, melynek tényét az általunk készített átadás-átvételi
jegyzõkönyvön aláírásukkal igazolnak.
A kiszállítások elõkészítése és végrehajtása nem lenne lehetséges a társszervezetek (mo, rto, svo, rendo) hatékony
közremûködése nélkül.
Az idei évben - a december 2-ai szállításon kívül - még négy alkalommal történik kiszállítás, amely - az idõjárástól függõen - 2009 januárjában tovább folytatódik. 2008-ban így összesen 80 darab hordó kerül ki a paksi atomerõmû területérõl, ami kb. egy havi hulladékmennyiségnek felel meg.
Ezek a hordók egyelõre a végleges tároló felszíni létesítményébe kerülnek,
ahol a késõbbiek során kilencesével egy
betonkonténerbe helyezik, és bebetonozzák õket, majd ebben a formában kerülnek le a földfelszín alatt lévõ végleges
tárolóaknákba.
Jelenleg kidolgozás alatt áll a nem tömörített, elsõsorban fémet tartalmazó kis
és közepes aktivitású szilárd hulladékok
átvételi követelményrendszere.
Ezen felül megvalósítás alatt áll - hatósági elõírás alapján - a kiszállításra váró,
illetve kiszállított hordókról készítendõ
leltár adatbázisának elkészítése is.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki valamennyi hulladékkezelõ kollégánknak az eddig nyújtott
kimagasló teljesítményért, amely lehetõvé tette a kiszállítások zavartalan elindulását.
Nagy Zoltán,
Trábert János, Orbán Ottilia
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Atomerõmûvi minõsített oktatók
képzési tapasztalatai
Az atomerõmûben a felnõttképzés
más jelentõséggel bír, mint egy átlagos ipari létesítményben. Az itt
munkát vállaló azonnal megtapasztalja, amikor a munkavégzési jogosultság megszerzéséhez szükséges
tanfolyamokat elvégzi.

tói intézmény" mûködését áttekinteni,
értékelni és a jövõt a visszacsatolások
figyelembevételével tervezni. Nyáron
minden minõsített oktató kollégánk egy
részletes kérdõívet töltött ki, melyben az
oktatási tevékenységrõl, annak feltételeirõl, saját szerepükrõl, a szakmai és az
oktatási szervezetekkel meglévõ munkakapcsolatokról nyilatkozott. A nagyon
õszinte és sok esetben erõsen kritikus
válaszokat a vezetésfejlesztési csoport
feldolgozta, és az eredményt az õszi képzésen megvitattuk. Mindig kellemes
meglepetés számomra, hogy e közösség
mennyire elkötelezettje hivatásának és
milyen erõs a szándék bennük, hogy oktatói tevékenységüket minél magasabb
színvonalon lássák el. Legtöbbjük a
szakmai munkája és tudása legnagyobb
fokú elismerésének tekinti azt, hogy oktathat, és büszke arra, hogy a minõsített
oktatói címet viselheti. Cserében viszont
nagyobb odafigyelést várnának mind az
oktatási szervezet, mind a szakmai vezetõik részérõl. Szívesen vállalják az oktatási feladatokat, de elvárják azt, hogy annak eredményérõl, minõségérõl és hasznáról több visszajelzést kapjanak, és
eredményesség esetén a jogos elismerésre is igényt tartanak.
Ezzel az erõs, igényes közösséggel való intenzívebb kapcsolattartás érdekében pár hónapja az intraneten önálló
minõsített oktatói portált hoztunk létre,
amely reményeink szerint igazi kommunikációs és információs eszközzé válik számukra. Az idei õszi képzésen felvetett problémák egy részére közösen

találtunk megoldást, illetve megfogalmaztunk feladatokat. Például a portálfelületet elérhetõvé teszünk az oktatók
szakmai vezetõi számára is, az okfo
minden szervezeti fõegység vezetõjével
párbeszédet kezdeményez az oktatási
tevékenység hatékonyságáról, a minõsített oktatók szerepének értékelésérõl,
az oktatási szervezet fokozza a visszacsatolási és az értékelési folyamat hatékonyságát.
Másik oldalról a minõsített oktatói cím
tekintélyének, értékállóságának növelése
érdekében 2009 elejétõl új rendszert vezetünk be, amelynek lényege, a minõsített
oktatói cím más jogosítványokhoz hasonlóan csak adott idõszakra fog szólni. A
cím megújításához viselõjének feltételeket kell teljesítenie, pl. az oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységet az elvárható
magas színvonalon kell végeznie. Ezt a
rendszert és a nagyobb kihívást oktatóink
elfogadták, vállalva, hogy munkájuk nagyobb figyelmet kap, és azt az eddigieknél többen fogják értékelni.
Az oktatók közösségének egyre hatékonyabb mûködésére soha nem volt ilyen
nagy szükség, mint most; az erõmûben folyamatban lévõ generációváltás, a tudásvesztés kockázata, a szerzõdéses partnerek fokozott képzési igénye megköveteli,
hogy az erõforrásainkat a legeredményesebben hasznosítsuk, a legértékesebb
kincsünk, a nehezen megszerzett tudásunk megõrzése érdekében. Ebben felkészült oktatóink szerepe vitathatatlan. Becsüljük meg õket!
Sipos László

Foglalkoztatás - Esélyegyenlõség - Versenyképesség

Nem csak forgógép-diagnosztika

z atomerõmû különleges technológiája és biztonsági követelményei
miatt szükséges szaktudás jelentõs
részét csak az atomerõmû belsõ oktatási
rendszerén keresztül lehet megszerezni,
így érthetõ az oktatási rendszerünkkel
szemben támasztott fokozott elvárás. A
sokrétû oktatási tevékenység fõszereplõi
saját oktatóink, akiktõl nemcsak azt várják el, hogy kiváló képviselõi legyenek
annak a szakterületnek, amelyben idõsebb és fiatalabb kollégáikat oktatják, hanem azt is, hogy oktatóként képesek legyenek eredményesen átadni a tudásukat másoknak.
A Paksi Atomerõmû Zrt. képzési stratégiájának megfelelõen a legfontosabb
szakterületek képzési feladatainak irányítását az oktatási fõosztály fõállású oktatói, instruktorai látják el. Az õ feladatuk emellett a szakterületükhöz tartozó
képzési programok, oktatási anyagok
fejlesztésének, karbantartásának koordinálása és naprakészségük biztosítása.
Mellettük számos szakember vesz részt
- napi munkája mellett - kisebb-nagyobb
rendszerességgel az oktatási tevékenységben óraadóként, vizsgáztatóként
vagy tananyagfejlesztõként. A fõállású
és az óraadó oktatók évek óta egy olyan
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közösség tagjai, amely kevésbé ismert.
2000-ben a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómiai és
Pszichológiai Tanszékének irányításával
kezdõdött meg az a fejlesztõ munka,
amely oktatóink számára a szakmai felkészültségük kiegészítéseként nagyon
gyakorlatias megközelítésben oktatói
készségeket fejleszt és alapvetõ pedagógiai ismerteket ad át. Azóta a dr. Antalovits Miklós vezetésével irányított
program keretében évente 8-12 oktató
szerezte meg kb. féléves tanulás, gyakorlás és vizsga után az "Atomerõmûvi
Minõsített Oktató"-i címet.
Az évrõl évre gyarapodó számú minõsített oktatók minden évben két szinten
tartó képzésen is részt vesznek. A tavaszi

képzés helyszíne miden esetben valamelyik hazai felsõoktatási intézmény, ahol
oktatóink a felsõoktatás, felnõttképzés aktuális kérdéseivel, a legújabb fejlesztési
irányokkal, eredményekkel ismerkedhetnek. Az õszi képzés a saját feladatainkra,
problémáinkra koncentrál, illetve a belsõ
fejlõdést célzó módszertani, eljárási ismereteket tárgyalja.
A legutolsó, õszi képzés tapasztalatait
Kiss István oktatási fõosztályvezetõ öszszegzi:
- A minõsített oktatók létszáma ma
meghaladja a 70 fõt, így az õszi képzésünket három csoportra bontva tartottuk. Antalovits tanár úrral és kollégáimmal úgy gondoltuk, nagyon idõszerû az
eddigi eredményeket, a "minõsített okta-

A Magyar Nõi Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 2008. október 17-én
rendezte meg a Parlamentben a nõi
esélyegyenlõséggel foglalkozó nemzetközi konferenciát "Foglalkoztatás - Esélyegyenlõség - Versenyképesség" címmel, amelyen 360, többségben nõi érdeklõdõ vett részt, több - a
témában nemzetközi szinten is elismert - férfi elõadó mellett.
konferencia után a MNKSZ külön
rendezvényén ünnepélyes keretek
között került sor a Legjobb Nõi Munkahely 2008 pályázat meghirdetésére melyen a PA Zrt. 2007. évben elnyerte a
második fõdíjat -, illetve az idei "Nõi esélyegyenlõségért" díjak átadására, valamint
a Pekingbõl visszatért magyar paralimpiai válogatott nõi tagjainak köszöntésére.
Az MNKSZ elnöke, Ferenczi Andrea elmondta, hogy "pozitív és negatív változások is történtek az elmúlt években. Nõtt
a munkanélküliek száma, ami nem jó, de
ha azt nézzük, hogy a nõk munkalehetõsége viszont növekedett, akkor az már a
pozitív oldala a dolognak". Az elnök aszszony hangsúlyozta, hogy a nõk és férfiak együtt kell, hogy gondolkodjanak.
Gúr Nándor, az Országgyûlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság elnöke
arról beszélt, hogy a nõk anyaszerepe társadalmi szintre is értelmezhetõ. A szemléletformálás jó eszköz a változásra, és a
nõk egyik fontos feladata anyaként, hogy
a gyermekek szemléletét, nézeteit formálják, alakítsák, így ezt a tapasztalatukat,
emberi kapcsolatok kezelésére szolgáló
magas szintû képességeiket, a társadalomra kivetítve is alkalmazhatják.
A nagyszabású rendezvényen több külföldi vendég is szót kapott, köztük
Vladimir Spidla, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlõségért felelõs biztosa, aki többek
között a munkajog modernizálásáról beszélt, továbbá felhívta a figyelmet arra,
hogy az Európai Unióban a férfiak és nõk
közti esélyegyenlõség megteremtése a
biztonsági elvek egyik sarokpontja. Fon-
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tos, hogy a magánélet összeegyeztethetõ
legyen a munkával.
Esélyegyenlõség nélkül a versenyképesség is elképzelhetetlen, mondta
Vladimir Spidla.
Ezen felül Amerikából is érkezett vendég: Douglas C. Freeman, a Virtcom Consulting vezérigazgatója, aki állítja, hogy
adatokkal kimutatható, hogy egy cég, aki
nem fogad nõi munkaerõt, nem tudja magából kihozni a maximumot.
Mint mondta, a foglalkoztatás növelésének egyik legjobb módszere a rugalmas
biztonság elvének megvalósítása a társadalmakban. Ehhez olyan intézkedéseket
kell hozni, ami erõsíti a férfiak és a nõk
közötti egyenlõséget, elõsegíti a magánélet és a foglalkoztatás összeegyeztethetõségét, az élet végéig való tanulást. Hangsúlyozta: be kell vonni a szakképzésbe az
embereket, ami különösen fontos Magyarországon, ahol az unióban a legalacsonyabb az ebben részt vevõk száma,
csupán 28 százalék az EU-s 46 százalékhoz képest.
Szûcs Erika szociális és munkaügyi miniszter elmondta, hogy ma Magyarországon 2,6 millió állampolgár elsõsorban társadalmi jövedelembõl tartja el magát. Magyarország vállalta, hogy 2010-re 58,7

százalékra növeli a foglalkoztatási szintet,
ami azt jelenti, hogy 80 ezer fõvel kell növelni a foglalkoztatottak számát. Az "Út a
munkába" elnevezésû program lényegét
is ismertette, mely szerint olyan szociális
rendszert kell kialakítani, amelyben a
hangsúly a munkára ösztönzésen van.
Mint elmondta, fontos az egyén szintjén
a foglalkoztathatóság javítása ahhoz, hogy
megfelelõ munkakínálat legyen. Át kell
nézni a foglalkoztatáspolitika legneuralgikusabb pontjait, hogy világosan különbséget tudjanak tenni a között, hogy mire
gyógyír az általános adó- és járulékcsökkentés és mire nem, hol kellenek speciális akciók, külön célzott programok annak érdekében, hogy a foglalkoztatás bõvülhessen.
A konferencián dr. Gurmai Zita, az Európa Parlament képviselõje is felszólalt,
és beszélt a Nemekrõl Szóló Európai Paktumról (gender pact). Elmondta, hogy véleménye szerint Európa csak úgy "élheti
túl", ha nõk és férfiak igazságosan osztják meg egymás közt a teendõket. Kiemelte, hogy a férfiak korán halnak, így valahogy le kell venni a terhet a vállukról.
"Mert mi nõk abban vagyunk érdekeltek,
hogy a férfiak tovább éljenek" - jelentette
ki a Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság

elnöke. Emellett, azt is fontosnak tartja,
hogy a nõk mellett a férfiak is otthon legyenek a gyerekkel. "A gyerekszám egyre csökken Európában. Meg kell osztani
a feladatokat, ha azt akarjuk, legyenek fiatalok, akik eltartanak bennünket." Gurmai Zita hangsúlyozta, hogy Izlandon érdekes módon a férfiak 98 százaléka vállalja a kispapaságot, míg nálunk szinte
egy sem.
A médiának is fontos lenne szerepet
vállalnia a pozitív példák bemutatásában.
A résztvevõk szerint olyan mûsorokra is
szükség lenne, amik utat mutatnak a szülõknek, hogy hogyan osszák meg egymás
közt a feladatokat.
Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora a férfi-nõi munkamegosztásra tett javaslatot. Szerinte elõször a
férfinak kell építeni a karrierjét. A nõk fiatalon szülnének, és gyereket nevelnének, majd ha a nõ már visszatérhet a
munkába, akkor a férfinak kellene segítenie a nõ karrierjét, és bevállalni az otthoni feladatokat. "Az elsõ fázis meg is valósul, de sajnos, a férfiak hajlamosak elfelejteni, hogy eddig kinek a hátán építkeztek" - vallja a professzor.
Bizony van min elgondolkodni….
Schwarcz Anita

Nagy múltú cég, a General Electric (még Edison
alapította 1878-ban) energetikában alkalmazott
forgógépállapot-diagnosztikai szemináriumot tartott november 19-én a Duna Hotelben, Pakson.
Több mint 100 országban vannak jelen, 34 000
dolgozót foglalkoztatnak 500 irodában és gyártóműben. Fóton van az európai tervező- és rendszerépítő központ. Az igen széles alkalmazási spektrummal rendelkező cég bennünket érdekelhető
termékeiről (System 1® és a Bently Nevada
3500) tartott ismertetőt egymásnak adva a mikrofont Nagy Zoltán, Jozef Tóth, Arthur Ammerlaan. Ez
a főként turbógépegységek rezgésmonitorozásával és diagnosztikájával foglalkozó, viszonylag szűk
terület is felöleli a telepített és kiépített hálózaton
állandóan rendelkezésre álló adatok gyűjtését és
kiértékelését szolgáló hardvereszközöket és programokat. Ugyanígy a ciklikusan monitorozandó
berendezések állapotvizsgálatához, valamint a
szervizút kapcsán a berendezésekhez kivitt mobil
és a kiértékelésükhöz szükséges eszközöket. Tanulságos ábra volt, hogy milyen jellegű hibákat milyen eszközökkel lehet időben felismerni, hogy az
üzemmenet folyamatosságát megtarthassuk.
Érdekes volt, hogy nemcsak a forgógépekre, de a
hozzájuk csatlakozó csővezetékekre is hatnak a
rezgések - így azok ellenőrző mérése, kiértékelése
is fontos az üzembiztonság szempontjából.
Nagy szenzációként mutatták be a kiépített rendszer
azon változatát, mikor az adatgyűjtő hálózatot rádiós kapcsolattal oldják meg (WiTry). Egy-egy ilyen
adatgyűjtő 6 mérőeszköz adatait fogadja vezetéken
és továbbítja rádión keresztül egy központ felé. Ezek
az eszközök néhány száz méterre tudják továbbítani
az adatokat. Hatókörön belül hálózatot alkothatnak,
felismerik egymást, automatikusan beállítják az
adatútvonalakat. A telepeik 5 évi normál üzemre
méretezettek, de bármikor lekérdezhető a maradék
kapacitásuk is. Általában az adataikat Manager
Gateway fogadja. Ezek a központi egységek már
akár 30 km távolságot is áthidalhatnak.
A szeminárium végén Szűcs Zsolt projektmérnök
bemutatta, hogy milyen könnyen lehet egy mérőrendszert megtervezni és a szükséges funkciókat,
riasztási szinteket beállítani, berendezésállapotlistákat összeállítani.
Jól szervezett, jó hangulatú, sok értékes információt nyújtó bemutató volt. Bővebben a
HYPERLINK "http://www.ge-energy.com/oc"
www.ge-energy.com/oc honlapról tájékozódhatunk.
gyulai

2008. december
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100 éve született Lévai András
Gondolatok Lévai András szobrának avatása kapcsán
December 19-én a Mûegyetem "D"
épületében a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) Lévai András
Energetikai Alapítvány és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki
Kar vezetõi szobrot avatnak Lévai
András (1908-2003) akadémikus,
egyetemi tanár születésének 100. évfordulóján.
novemberi számban közölt, "A Lévai-örökség és a magyar energetika" c. cikk folytatásaként most "a
nemzeti energetika atyja" példaértékû
életútjára irányítjuk az olvasóink figyelmét. A BME hõerõmûvek tanszéke alapítójának legfontosabb öröksége a komplex
mûszaki, gazdasági, környezeti és nemzeti energiaszemlélet, melynek meghonosítása tette õt iskolateremtõ professzorrá.
Lévai András Kossuth- és Széchenyi-díjas
gépészmérnök alapította az Erõmû Tervezõ Irodát, késõbb mint nehézipariminiszter-helyettes tevékenyen irányította a
hazai villamosenergia-ipar fejlesztését.
Tervezõként és ipari vezetõként meghatározó szerepe volt a paksi atomerõmû létrehozásában. Nevéhez fûzõdik az egyetemi tanreaktor építése, amely ma is alapját képezi a BME Nukleáris Technikai Intézet tevékenységének.
Lévai András 1908. december 22-én
Oravicán született. Egyetemi tanulmányait a grazi és a bécsi Mûegyetemen folytatta. Ipari tevékenységét üzemmérnökként
és energetikusként román és magyar
ipartelepeken kezdte. Elsõ igazi szárnybontásaként megtervezte a Csepeli Erõmû rekonstrukcióját. Az erõmûvek és a
villamosenergia-rendszer fejlesztését
több poszton irányította. 1945-50 között a
Nehézipari Központ osztály-, majd cégvezetõjeként szervezte az erõmûvek helyreállítását és az együttmûködõ erõmûrendszer létrehozását. 1950-ben megalapította az Erõmû Tervezõ Irodát, melynek vezetõjeként 1962-ig, majd 1962-67 között
nehézipariminiszter-helyettesként irányította az erõmûvek tervezését, a villamosenergia-rendszer fejlesztését és a nemzetközi összeköttetésének kiépítését. Irányítása alatt épült az összes szénerõmûvünk,
az erõmûvek fõberendezéseit zömében a
magyar energetikai gépgyártás szállíthatta. Az együttmûködõ erõmûrendszer lét-

Dr. Lévai András szakmai tájékoztatója az oktatóreaktorról
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Nyugdíjasok
búcsúztatása

S
rehozásával összhangban vitathatatlan
érdemei voltak a rendszerhatások feltárásában és a nemzetgazdasági szemlélet
meghonosításában.
A hazai atomenergia-program elindítója is õ volt, már a Genfi Konferenciát követõen 1955-56-ban számos elõadásban
és tanulmányban kijelölte az atomenergia
várható szerepét és a követendõ hazai
utat. Miniszterhelyettesként elõkészítette
a paksi atomerõmû építésére vonatkozó
magyar-szovjet államközi szerzõdést. Számos energetikai kérdésben tett kezdeményezést. A hõ- és atomerõmûvek környezeti hatásainak átfogó feltárását akkor
kezdte, amikor az még nem volt része a
közgondolkodásnak. Foglalkozott az energetika távlati tervezésével, a kimerülõ
energiakészletek energiatakarékos hasznosításával, a megújuló energiák várható szerepével.
Széles körû ipari tevékenysége és tapasztalata adott szilárd alapot oktatói tevékenységéhez, amit sok évtizeden keresztül elhivatottan végzett. Elõbb meghívott elõadóként oktatott a Mûegyetem villamosmérnöki és gépészmérnöki karain,

majd 1953-ban megalapította a hõerõmûvek tanszékét, melyet negyedszázadon
keresztül vezetett. Munkatársai, hallgatói értékelték és tisztelték széles körû és
megalapozott szakmai tudását és szervezõképességét, szakemberként és emberként példaképüknek tekintették. Egyetemi oktatóként kialakította a Hõerõmûvek
és az Atomtechnika tárgyak és a köréjük
csoportosuló tárgyak oktatásának programját. Hõerõmûvek szak- és tankönyve
több évtizeden keresztül képezte az erõmûves szakma és oktatás bibliáját. Az új
ismeretek oktatása mindig vonzotta, ennek szellemében indult el az atomenergetikai képzés, késõbb az erõmûvek rendszer- és irányítástechnikai, majd környezetvédelmi oktatása. A gyakorlati oktatásra nagy gondot fordított. Több laborépítést kezdeményezett, nélküle ma a hazai
felsõoktatásnak nem lenne tanreaktora.
Egyetemi oktatóként iskolát alapított, nevéhez fûzõdik az erõmûvek mûszaki-gazdasági szemléletének kidolgozása és következetes alkalmazása. Tudományos tevékenysége az erõmûvek és erõmûrendszerek gépészeti, gazdasági, rendszer-

technikai és környezeti vizsgálataira vonatkozott. Eredményeinek hasznosságát
az fejezi ki, hogy azok beépültek a hazai
erõmûvek és erõmûrendszer fejlesztésébe. Könyvei és jegyzetei mellett száznál
több publikációja fémjelezte tudományos
tevékenységét. A MTA levelezõ tagjává
1962-ben, rendes tagjává 1973-ban választották.
Lévai professzor életútja példaként áll
elõttünk, eligazít az értékzavarokkal küzdõ társadalmunkban. Példaképe a szakembernek, aki széles körû elméleti és
gyakorlati ismeretekkel felvértezve, töretlen szívósággal és megértõ toleranciával
éri el célját, a magyar energetika fejlesztését. Példaképe az ipari vezetõnek, aki támaszkodva és formálva a közvéleményt a
magyar energetika nagy kérdéseiben hozott hosszú távra megalapozott döntést.
Példaképe a tudós professzornak, aki iskolát alapított, s aki növelte a magyar
energetikai felsõoktatás hírnevét.
Büki Gergely professzor korábban
megjelent írásai alapján szerkesztette:
Sipos László

Támogatják a hazai lignit minél nagyobb felhasználását
Az utóbbi idõben egyre több szakmai szervezet jelezte, hogy támogatja a lignitvagyon energetikai felhasználását, a hazai energiahordozóra alapozott villamosenergia-termelést. Szerintük a hosszú távú
energiaellátás biztonságát növeli az
MVM és a Mátrai erõmû közös projektje, melynek keretében az erõmû
visontai telephelyén egy új 400 megawattos, a jelenlegi blokkoknál lényegesen jobb hatásfokú energiatermelõ egységet építenek fel.
Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) Energetikai Bizottsága támogatja a hazai lignit minél nagyobb
hatásfokú felhasználását a villamosenergia-termelésben - mondta az MTI-nek
Aszódi Attila, a bizottság elnöke, annak
kapcsán, hogy az állami tulajdonú Magyar Villamos Mûvek (MVM) a Mátrai
Erõmû Zrt.-vel közösen 2015-re tervezi
felépíteni a Mátrai Erõmû telephelyén azt
a 440 megawatt teljesítményû új blokkot,
amelynek tüzelõanyaga a meglévõ lignitbányából kerül ki.
Aszódi Attila emlékeztetett arra, hogy
az energiapolitikai koncepció kidolgozása
során a Magyar Tudományos Akadémia
Energetikai Bizottsága támogatta a lignit
további, magasabb hatásfokú felhasználásának tervét. Az indoklásuk szerint elkerülhetetlen a lignit felhasználása, mert ez az
egyetlen - még bõségesen - elérhetõ primer
energiahordozó Magyarországon, így annak felhasználása csökkenti az importfüg-

záz munkavállalójától köszönt el hagyományos év végi búcsúztatóján a
Paksi Atomerõmû Zrt. Akad, aki pihenésre vagy éppen aktív életre készül,
de az atomerõmûtõl ténylegesen elköszön, mások azt tervezik, hogy amíg erre
lehetõségük lesz, továbbra is ott kamatoztatják tudásukat, szakértelmüket. A vállalatvezetés nevében Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes köszöntötte a távozókat, s méltatta munkájukat a
mûvelõdési központban tartott ünnepségen. A közös búcsút mûsor és fogadás követte, ahol alkalom nyílt nosztalgiázásra,
tervek szövögetésére.
Most még olyan, mintha szabadságon
lennék, fogalmazott Nepp György, aki néhány hónapja már nem dolgozik aktívan.
Karbantartó lakatosként érkezett, üzemvezetõként távozik az atomerõmûbõl. A
közben eltelt huszonöt évet az armatúrakarbantartó osztályon töltötte, ahol nagyon jó a kollektíva. Büszke arra, hogy
nagyon sok fiatalt tanítottak, akiknek
nemcsak a tudást tudták átadni, hanem a
szakma szeretetét is.
Róth Ferencné nem tipikus nyugdíjas
alkat, nem is készül arra, hogy otthon üljön, amíg számítanak rá, dolgozik akár
az erõmûben, akár másutt. Fizikai munkásként kezdett, most titkárnõ a villamos
installációs szerviz osztályon. Mint mondta, Pápáról jött, de már paksinak tartja
magát. - Imádom a munkámat is, a várost
is - árulta el. Hozzátette, gyorsan elrepült
a huszonhat év, amely alatt nemcsak
munkára, megélhetésre, hanem barátokra is talált.
Dömök Károly 1979-ben az atomerõmû
építésére szegõdött. Aztán - miként fogalmazott -, amit megcsináltak a gyakorlatban, azt elméletben oktatta. A paksi atomerõmûbõl huszonkét év után köszön el. Ha további bõvítés lesz, és szükség lesz
ránk, visszajövünk - mondta. Most azonban azt tervezi, hogy otthon, Cecén a családi gazdaságban dogozik majd.
Gyarmathy Katalin az egyetem után,
harminc éve érkezett Paksra. Építészmérnökként végzett munkáját csodálatosnak
tartja. Nemcsak ez, hanem aktív közösségi munkája is sok élménnyel gazdagította. KISZ-esként kezdte, most a szakszervezetben dolgozik, amit nem is készül felhagyni. Egyébként pedig élvezni szeretné
a nyugdíjas lét nyújtotta szabadságot.
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gõséget és növeli a villamosenergia-ellátás
biztonságát. A magyarországi földgáz- és
kõolaj kitermelése folyamatosan csökken,
más fosszilis energiahordozó pedig nem áll
számottevõ mennyiségben rendelkezésre
határainkon belül. A lignitrõl még akkor
sem lehet lemondani, ha felhasználásának
jelentõs a szén-dioxid kibocsátása - hangsúlyozta Aszódi Attila. Szerinte nehéz helyzetbe kerülne a magyar villamosenergia-rendszer, ha a paksi atomerõmû után második
legolcsóbb áramtermelõt, a Mátrai Erõmûvet nélkülöznie kellene. Ugyanakkor a két
legrégebbi, 100 megawatt teljesítményû lignittüzelésû blokk ma már elavult, alacsony
- 25-26 százalékos - hatásfokú. Ehhez képest a piacon ma hozzáférhetõ, legkorszerûbb lignittüzelésû termelõegységek hatásfoka 42-45 százalék.

A régi blokkok újjal való kiváltása 6065 százalékos hatásfok-növekedést eredményez, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi
szénbõl, adott széndioxid-kibocsátás mellett 60-65 százalékkal több áramot lehet
megtermelni. Ez azt is jelenti, hogy a projekt megvalósulása esetén adott villamosenergia-igény kielégítéséhez kevesebb
széndioxid-kibocsátás fog társulni. Ez
összhangban van az Európai Unió elveivel, az energia hatékonyság növelésére és
a széndioxid-kibocsátás csökkentésére
tett célkitûzésekkel is. Aszódi Attila kedvezõnek nevezte azt is, hogy a beruházó
teret hagy a tervekben a szén-dioxid mosó projektnek, és a leválasztott szén-dioxid jövõbeli tárolásának is. A világban
már számos helyen folynak ipari méretû
kísérletek a szén-dioxid leválasztására,

többek között a Mátrai Erõmû anyacégénél is Németországban. Ugyancsak kedvezõ eredménnyel kecsegtetnek azok a
kísérletek, amelyek a szén-dioxid elhelyezését szolgálják különbözõ technológiákkal: gáz vagy folyadék formájában.
A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ) közleménye arra
emlékeztet, hogy a mintegy 200 milliárd
forint beruházást az MVM és a Mátrai Erõmû közös projekt társasága, a Villamos
Mûvek Termelõ Zrt. valósítja meg 2015-ig.
A BDSZ több fórumon kezdeményezte a
magyarországi ásványvagyonra alapozott
új villamos erõmûvek építését. Az északmagyarországi lignitvagyon döntõen csökkentheti az energia import függõséget és
más nemzetgazdasági elõnyökkel is jár. A
szakszervezet ezek között a foglalkoztatás
bõvülését, a külkereskedelmi egyensúly
javulását és azt említette, hogy az áram
ára alapvetõen nem a világpiaci áraktól,
hanem a kitermelés költségeitõl függ. A
szakszervezet ezzel együtt örömmel veszi,
hogy várhatóan fennmarad 2500 kollektív
szerzõdéssel is védett munkahely az erõmû mûködése alatt 2025-ig, valamint az
építés idõszakában pedig mintegy kétezer
új munkahely jön létre.
A lignitbázisú erõmû építését korábban már többek között az Energiapolitika
2000 Társulat is támogatta, rámutatva,
hogy a hazai ásványvagyon energetikai
alkalmazása amellett, hogy egy kiszámítható és viszonylag olcsó villamosenergiatermelést tesz lehetõvé, csökkenti egyoldalú és igen jelentõs energiafüggõségünket is.
Mayer György
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Távlatok az energiagazdálkodásban
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) tudományos
ülést tartott Pécsett 2008. november
13-án. Áttekintették az energiaigények alakulását, kielégítésének lehetõségeit a nagyvilágban, a régióban és hazánkban a következõ 2050 év távlatában. A tanácskozáson
központi szerepet kapott az atomenergia, annak kedvezõ ellátás-biztonsági hatásai, gazdasági versenyképessége és klímavédelmi tulajdonságai.
rangos rendezvényen Bakács István, az egyesület elnöke köszöntötte az egybegyûlt szakmai közönséget. A világtrendekre és az új hazai energiapolitikára utalva nagyon idõszerûnek
ítélte a hazai atomenergetika továbbfejlesztését. Leszögezte, hogy mindezt nem
a megújuló energiafajták rovására, hanem azok mellett kell végezni, mivel igazán nagy és olcsó termelõkapacitásokat
rájuk nem lehet építeni. A továbbiakban
levezetõ elnökként is közremûködve konferálta fel az elõadásokat.
Kovács Pál (OECD NEA, Párizs) szervezete közelmúltban elkészült tanulmányára alapozta elõadását a jövõ energiahelyzetérõl, mely 2050-ig mutatja az utat és a
tagországok atomenergia iránt megújult
érdeklõdésére adja meg a tudományos válaszokat. Így az energiaigény a jelenlegi
duplájára nõ, miközben a Föld eléri lakosságeltartó képességének határát (9
milliárd fõ). Nem az energiafajták versenyeztetése, hanem az együttes alkalmazása lesz a meghatározó - még így is felmerül, elég lesz-e? A létkérdésnek számító
üvegházhatású CO2-kibocsátást a jelenlegi szint negyedére kell mérsékelni, ami
csak atomreaktorok építésével és üzemeltetésével lehetséges. Az új típusok sokkal jobban kihasználják az urán energiáját. A 3. majd idõvel 4. generációs erõmûvekbõl akár évi 50 erõmû üzembe helyezése sem elképzelhetetlen. Az urán politikailag stabil területekrõl szerezhetõ be,
és kitermelésekor a feltárt vagyon 54%nál tartható a kilónkénti 40 dolláros árszint. Csom Gyula professzor hozzászólá-
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sában egyebek közt megjegyezte, hogy a
technológiák rohamos fejlõdése lehetõvé
teszi majd a kisebb urántartalmú ércek
feldolgozását is, melyek már a felszínen
vannak letakart meddõhányókban.
Kubitsch Róbert (KPMG) bemutatta a
Közép- és Kelet-Európa régiójára nemrég
megjelent nukleáris kitekintésüket, mely
a legújabb eleme a villamos energiára,
gázra majd megújulókra korábban készített hasonló köteteik sorozatának. Az impozáns kiadványban az atomenergia technológiája, az atomenergia iránti kereslet,
az atomenergia ellátási lánca, a blokkok
hálózatra csatlakoztatása, a beruházási
és termelési költségek, a biztonság, a közvélemény viszonyulása és végül rövid országonkénti helyzetismertetések kaptak
helyet. Az angol nyelvû változat mellett
magyarul is ki fogják adni.
Katona Tamás (Magyar Atomfórum
Egyesület) szenvedélyes elõadásában feltette a kérdést, hogy vajon az atomenergia reneszánsza vagy korszakváltása következik-e? Hosszasan taglalta az új nukleáris felfutást és várható elõnyeit, de kitért bizonyos korlátokra is. A tervek megvalósításához felkészült mérnökök tömege, nagy gyártókapacitások kellenek (pl.
a japánok lassan kizárólagos reaktortartály-gyártóvá lépnek elõ és már négyéves
sorban állás van náluk). Ma a legerõsebb
fék a keletkezõ radioaktív anyagok kérdésköre, de ennek súlyossága és mértéke
egyaránt eltúlzott (pl. az USA mind a 104
atomerõmûvének 40-60 év alatt termelõdõ összes kiégett üzemanyaga elférne egy
focipályán, kb. 7 m magasságban meg-

rakva). Õ is utalt a pénzügyi krízis nyomán kialakult helyzetre.
Végh János (MTA KFKI AEKI) megállapította, hogy a növekvõ energiaigények
kielégítésére és az elöregedõ erõmûvek
kiváltására nem elég a meglévõ atomerõmûvek teljesítményének növelése és
üzemidejének hosszabbítása. A jövõben
építendõ hazai blokkokhoz 3. generációs, modern, máshol már engedélyezett és
kipróbált nyomottvizes típusú, közepesnagy méretû atomerõmû jöhet számításba. Mûszaki és biztonsági alapon összevetette a hazai igényeket és a piaci kínálatot. Több konkrét típust és szállítót jelölt
meg (az amerikai AP1000, a francia-német EPR, az orosz AES-2006, valamint a
még nem teljesen kész, de nagyon reményteli francia-német-japán ATMEA1).
Gönczi Péter (Erõterv ETV) szintén felhívta a figyelmet, hogy
erõmûparkunk nagyon elöregedett, rövidesen 7000 MW-nyi
kapacitás pótlásáról
kell gondoskodnunk.
Kimutatta, hogy 2015
után a tervezett kis- és
nagyerõmûvek mellett
szükség lesz a jobbára
"zsinórban" termelõ és
terheléskövetésre egyaránt képes atomerõ-

mûvekre is. Az új erõmûvekbõl a villanyt
az átviteli hálózat távvezetékeivel biztonságosan el kell juttatni a fogyasztókig. Lehetséges telephelyek a már korábban
megjelölt
Tiszavasvári-Hajdúnánás,
Tiszasüly-Tiszagyenda, de fõleg Paks. Az
elemzések szerint ugyanis a távvezetéki
kapcsolat szempontjából a legolcsóbb,
legkedvezõbb a paksi bõvítés. Rámutatott
arra, hogy a paksi telephely hálózati biztonsága az elmúlt idõszak fejlesztéseinek
köszönhetõen példamutató, ami új csomóponti állomással még tovább fokozható. Nagyobb blokkok (1600 MW) olcsóbban termelnének áramot, mint a kisebbek (600 MW), de kiesésük nagyobb tartalékok beépítését teszi szükségessé, ami
járulékos beruházás. Hálózati szempontból a közepes (1000 MW körüli) blokkok
a legkedvezõbbek, de a nagyokat sem kell
kizárni, mert a tartalékokat egyre inkább
nemcsak az országon belül, hanem részben - kölcsönösségi alapon - a szomszédoknál is ki lehet alakítani.
Ördögh Miklós (SOM System) az engedélyezési eljárások útvesztõjébe engedett
bepillantani. Mintegy 300 jogszabály,
ezen belül 70 törvény, 65 kormány- és 80
miniszteri rendelet szabályozza ezt a területet. Megállapította, hogy atomerõmû
a mai jogi környezetben is engedélyeztethetõ. Felemlítette ugyanakkor a nehézségeket is: sokszor nem tisztázott teljesen a
több szálon futó engedélyezési eljárásban

a beadványok tartalma (sok az átfedés),
sorrendje, idõszükséglete sem. Nem halasztható a jogi háttér egyes elemeinek
korszerûsítése.
Hózer Zoltán (MTA KFKI AEKI) a radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag
kérdéskörét világította meg. A kis és közepes aktivitású hulladék felezési ideje
jellemzõen 30 év alatt van, és komolyabb
sugárárnyékolást nem igényel. A kiégett
fûtõelem nagy aktivitású, de csak akkor
minõsül hulladéknak, ha már lemondtak
késõbbi felhasználásáról. Térfogata csekély, alapvetõen nehézfémekbõl áll. Utóéletét két részre lehet bontani: az átmeneti tárolóban még passzív hûtést igényel,
késõbb végleges tárolóba helyezhetõ. A
végleges geológiai tárolók mély sóbányák, gránittömbbe vagy nagyon stabil
agyagos talajba fúrt alagutak. A nagy aktivitású hulladékok rendszerint hosszú
felezési idejûek is. Az üzemanyagciklus
nyílt, ha a kiégett üzemanyagot hulladékként végleges tárolóba helyezik. Zárttá
úgy tehetõ, ha a kiégett üzemanyagot újra feldolgozzák, egy vagy több lépcsõben
kivonják belõle a még hasznosítható, további üzemanyag gyártására alkalmas
anyagokat. Fejlesztés alatt vannak továbbá olyan összetett eljárások és eszközök,
amelyekkel a hosszú felezési idejû hulladékból rövidebb felezési idejû anyag lesz
(ezt egyszerûbb eltemetni). A zárt üzemanyagciklus megvalósításához tehát idõvel szükség lesz gyors neutronokkal mûködõ reaktorokra, esetleg késõbb a keletkezett hulladékokat "átalakító" berendezésekre. Egyszerûbb fajta reprocesszálás
után gyártott MOX üzemanyag (ami kevert urán- és plutónium-oxid) már évek
óta van. Bíztató amerikai kezdeményezés
a GNEP (többféle reaktor + biztonságos újrafeldolgozás) 25 tagországgal, melyhez
hazánk is csatlakozott.
Az elõadók sok új ismerettel gyarapították tudásunkat és erõsítették meg az
atomenergia hosszú távú békés felhasználásába vetett hitünket. Szinte egyöntetûen sürgették a parlamenti támogatást
az új atomerõmû-létesítések indításához.
Az ETE paksi csoportja jelentõs részt vállalt a sikeres tanácskozás megszervezésében.
gyulai

Egyik legjobb nõi munkahely - Céggyûrûsünk: Szõke Larisza
Az eddigi cikksorozatokban egy-egy
nõi munkahelyi kollektíva került
bemutatásra. A Céggyûrû kitüntetések kapcsán fontosnak tartottam,
hogy a jutalmazott kolléganõket is
megkérdezzem.
Elsõként Szõke Lariszával indítom az
interjúsorozatot, aki a nukleáris
üzemanyag osztály vezetõje.
Fontosnak tartom azonban ezzel a témával kapcsolatban megemlíteni, hogy
mi jellemzi a hazai nõi vezetõket, s hogyan tükrözõdik ez jelen esetben.
- Egy felmérés alapján a hazai vezetõ nõk
szerint a kitartás, az érzelmi intelligencia
és a szakmai kapcsolatok határozzák meg
leginkább egy karrier sikerességét.
A magyar nõk részvételi aránya az ügyvezetésben a második legmagasabb, elõkelõ helyen áll továbbá a pénzügy, a marketing és a beszerzés területe. Ám elmarad az átlagtól a nõi vezetõk aránya a termelésben, és nagyon kevés nõ tölt be vezetõ pozíciót a kutatás-fejlesztés terén.
Az tapasztalható, hogy a nõk iskolai
végzettsége fokozatosan emelkedik, és
egyre inkább nõ annak is a lehetõsége,
hogy vezetõi pozícióba bekerüljenek.
Általában elmondható, hogy egy nõ, ha
azt akarja, hogy a férfi munkatársai
egyenrangú félként befogadják, kezdetben (elsõ 1-2 év folyamán, vagyis amíg
munkája terén látható eredményt nem
produkál) állandóan bizonyítania kell. El
kell felejtenie a nõies viselkedést, de igazán nem veheti fel a férfias magatartást
sem, mert a férfiak ezzel szemben is elutasítókká válnak.
Hazánkban a család és a karrier kérdé-

lyem, és bízom benne, hogy hosszú távon
is megtalálnak a fontos mûszaki feladatok. Jelenleg a vezetésem alá tartozik egy
osztály és két team, ahol többségben férfiak dolgoznak, de nõi vezetõként még soha nem éreztem ennek a helyzetnek hátrányát, a munkámat elismerik.

sében, a nõk nem igazán adják fel az egyiket a másikért. Mûszaki területen az egyelõre pedig ritkának számít, hogy valaki
csak a karrierjének szentelje az életét.
Céggyûrûvel kitüntetettünk esetében
ne egyedülálló, karrierista nõt képzeljen
maga elé az olvasó, hanem egy nagyon
céltudatos, kitartó, elszánt és kellõen magabiztos hölgyet. S hogyan sikerült szert
tennie beosztására? Természetesen szakmai elismertségének köszönhetõen.

A munkaidõ leteltével viszel-e a haza
munkát?

Hogyan kezdõdött a pályafutásod, milyen fõbb témákkal foglalkozol?
- A Moszkvai Energetikai Egyetem elvégzése után 1983. június 4-én az Erbénél kezdtem, itt szereztem meg az
üzembe helyezési tapasztalatokat. A 2.
blokk indítása alatt a hidrogénégetõ
rendszer üzembe helyezése jó alap volt
az elméleti hõfizikai tanulmányaim gyakorlatban történõ hasznosítására, és jó
lehetõségem nyílt a berendezések megismerésére is.
1986-ban az elsõ gyermekem születését
követõen gyesrõl visszatérve a reaktor
osztályon folytattam a munkámat. Az erõmûhöz köthetõ üzemeltetési tapasztalatokat igazából itt a tapasztalt kollégák támogatásával szereztem meg, amely óriási segítséget nyújtott a további szakmai
pályafutásom során.
1997-ben a rendszertechnikai osztályon a ZÜHR rendszerek felelõseként dolgoztam. A biztonságnövelõ intézkedések
magvalósításának keretén belül lehetõségem nyílt az átalakítások kapcsán a tervezési fázistól a megvalósításon keresztül
egészen az üzembe helyezésig a folyamatokban való aktív közremûködésre.

2002-ben az üzemidõ-hosszabbítási
projektben fontos és kiemelt feladatom a
teljesítménynövelés (tn) munkáihoz kapcsolódó mûszaki tevékenységek megindítása volt, majd 2003-tól kezdõdõen a tnalprojekt vezetõjeként tevékenykedem.
2006 nyarán a nukleáris üzemanyag osztály vezetésére kaptam megbízást. Mindezen feladatokon túlmenõen a tokozott

üzemanyag hosszú távú kezelését végzõ
team vezetése további kihívás volt számomra.

Milyenek a jövõre vonatkozó szakmai
terveid, célkitûzéseid? Érezted-e hátrányát valaha is annak, hogy nõi vezetõ vagy?
- Az atomerõmû volt az elsõ munkahe-

- Az erõmûben dolgozik a férjem is, aki
sokéves tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezik az üzemvitel területén. Számunkra otthon is közös téma a munkahely, sokat konzultálunk a problémákról, megoldandó feladatokról. Azonkívül sok dokumentumot otthon szoktam olvasni, de nem
érzem úgy, hogy ez extra feladat lenne, inkább az életem részének tekintem.
Két fiunk van, Viktor Budapesten dolgozik, Péter végzõs gimnazista. A gyerekek olyan környezetben nõttek fel, hogy
az atomerõmû mindig pozitív fogalom
volt a számukra, ennélfogva érdeklõdnek
az erõmû iránt és támogatják az atomenergiát.
Az általános kitekintés és az interjú
alapján az a benyomásom támadt, hogy
Larisza a nõkre jellemzõ vezetési stílussal
rendelkezik, amelyet talán úgy lehetne
jellemezni, hogy férfias vezetési stílus,
megfûszerezve nõies elemekkel. Abszolút
nõies megjelenés jellemzi, ami erõs érdekérvényesítõ karakterrel társul. Mindezeken túl az Õ esetében létrejött az a
mindnyájunk által talán titkon vágyott érzékeny egyensúly a család és a karrier között, amely megfelelõ családi hozzáállás
és támogatás nélkül elképzelhetetlen.

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a munkájához!
-ott-
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Korszerû vezetõi ellenõrzési módszer a
WANO ajánlásával
A Paksi Atomerõmû Zrt. és a WANO
(Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszövetsége) együttmûködésének keretében 2008. november 19-21. között
Pakson került megszervezésre a feladatközpontú vezetõi ellenõrzéseknek - mint a WANO gyakorlatában
már széleskörûen alkalmazott módszernek - a bemutatása. A program sikeres végrehajtásához az oktatási fõosztály biztosított megfelelõ körülményeket a KGYK-ban. Az újszerû vezetõi
ellenõrzések bemutatását a WANO
moszkvai központjának koordinátora, Anatoly Chukharev szervezte, bevonva a WANO párizsi központjának
két tapasztalt szakemberét, Alain
Huchet és Manfred Haferburgot. A
paksi atomerõmû részérõl 14 fõ vett
részt az elméleti és gyakorlati ismereteket is magában foglaló képzésen.
feladatközpontú vezetõi ellenõrzések és visszacsatolások elméleti hátterét a WANO párizsi központjának
két szakembere ismertette. Már az elsõ
elõadás során meghökkentõ adattal állt
elõ az egyik elõadó, miszerint az ember
különbözõ tevékenységei során átlagban
óránként ötször hibázik. A vezetõi ellenõrzések és bejárások alapvetõ céljának
ezért az emberi hibák csökkentésének
kell lennie. Az üzemzavarokhoz vezetõ
rossz gyakorlatok megszüntetésére hatékony ellenõrzési módszer az elvégzendõ
feladatra koncentráló vezetõi odafigyelés.
Az elõadók felhívták a figyelmet, hogy a
nem megfelelõ munkavégzési gyakorlatok felszámolása csak úgy lehet hatékony,
ha abban egyaránt részt vesznek a társaság felsõ vezetõi és középvezetõi - beleértve a munkacsoportokért felelõs mûvezetõket, valamint ha az ellenõrzések az érzékeny területeken rendszeresek. A feladat-végrehajtások vezetõi ellenõrzéseinek, megfigyeléseinek az alapja, hogy a
vezetõk tisztában legyenek a társasági eljárásrendi szabályokkal, a mûszaki elõírásokkal és a biztonsági szabványokkal.
Csak jól felkészült vezetõ képes érvényesíteni a szabályokon alapuló rendet.
Fontos része volt az újszerû ellenõrzési módszer bemutatásának, hogy a feladat-végrehajtás ellenõrzésére a területre
kivonuló vezetõ a területen tapasztalt tényeket (de csak a tényeket, a személyes
benyomások ugyanis mindig szubjektívek, és emiatt objektíven nem értékelhetõk) gyûjtse össze és jegyezze fel. Az elõadók az erõmû területén végrehajtott gyakorlati bemutatókon külön felhívták a figyelmet, hogy a feladat végrehajtásával
kapcsolatos pozitív és negatív tények is
kerüljenek rögzítésre. Micsoda különb-

A

November közepén egy eddig nem alkalmazott technológiát próbáltak ki
a szakembereink: a 2. blokki pihentetõ medencében Sipping vizsgálatot
végeztek 60+1 üzemanyag kazettán.
Amikor néhány hónappal ezelõtt elõször
hallottam a tervekrõl, megpróbáltam utánanézni, mi is az a "Sipping"… Találtam
is mindenfélét, pl. szippantást, mintavételt, sõt még "sipping-rum"-ot is, azaz "kortyolgatós rum"-ot.
Aztán teltek a napok és én már megfeledkeztem a "Sipping"-rõl, amikor az erõmû ebédlõjében az asztalunkhoz odaviharzott Szabó János, a gépész karbantartás technológiai osztály vezetõ berendezés mérnöke. "- Szia Anna! Most sippingelünk a 2. blokkon, gyertek be holnap
megnézni a vizsgálatot!" Az invitálást sajnos nem tudtam elfogadni, de megkértem a kedves kollégát, hogy feltétlenül tájékoztasson a történtekrõl.
És pár nap múlva Szabó János lelkesen
mesélt a vizsgálat élményeirõl:
- Az üzemidõ során igen ritkán elõfordulhat, hogy a reaktorban lévõ urán-

re hangsúlyosan nem emeltük ki annak
a szükségességét, hogy a negatív tapasztalatok mellett a pozitív jellemzõket is kiemeljük a munkavégzés helyszínén.

Hogyan látja a megszerzett ismeretek
erõmû-szintû alkalmazásának lehetõségét?

ség: eddig csak a javítandó és intézkedést
igénylõ eltérésekre fektette az ellenõrzõ
vezetõ a hangsúlyt! Mennyivel befogadóbbá válnak a munkavégzõk, ha a helyszíni ellenõrzés során a vezetõ (a fõnök)
nemcsak elmarasztal, hanem dicsér is.
A párizsi kollégák véleménye az, hogy
a helyszínen összegyûjtött pozitív és negatív tényeket a helyszínen dolgozókkal meg
kell ismertetni. Abban az esetben, ha súlyosabb szabályszegést tár fel az ellenõrzés, a feladatot vagy tevékenységet meg
kell állítani, és azonnali intézkedést kell
kezdeményezni. A tapasztalt elõadóknak
arra is volt módszerük, hogy különbözõ
dolgozói magatartásformák esetén milyen
kommunikáció alkalmazása a hatásos.
A szisztematikusan végrehajtott ellenõrzések pozitív és negatív tényeit adatbázisba kell gyûjteni. A tényeket trendelemzéssel kell értékelni. Fontos, hogy egy jellemzõ eltérés megállapításához nagy
számban álljanak (esetenként húsz-harminc) megalapozó tények a rendelkezésre. Az egyedi eltérésekre nem kell azonnal
átfogó intézkedéseket hozni. A megfogalmazott eltérések az alátámasztó tényekkel
együtt, (amelyeket megalapozhatnak a
munkavégzésre vonatkozó fényképek
vagy más hivatalos dokumentumok) mint
javítandó területre tett javaslat kerüljön
átadásra az érintett felelõs vezetõ felé.
Összegezve, a bemutatott új feladatközpontú ellenõrzési módszer alkalmazása
javíthatná a társaság eredményességét
olyan kiemelt fontosságú területeken,
mint a három utas kommunikáció alkalmazása az utasítások kiadásánál, az öszszetett feladatok elõtti eligazítások hatékony végrehajtása, valamint a munkahelyi balesetek megelõzése a karbantartási
tevékenységek végzése során.
Lakatos Gábor

A WANO feladatközpontú ellenõrzési
módszerérõl a képzés résztvevõi közül
Puskás László minõségbiztosítási osztályvezetõ és Leber Ferenc reaktor osztályvezetõ véleményét kérdeztük.

Miben nyújtott új ismereteket ez a
képzés?
Puskás László:
Három szempontból is újat nyújtott a
képzés. Elõször is az ellenõrzési szintek
tekintetében. Nálunk a vezetõi ellenõrzések végrehajtóit a vezérigazgató-helyettesektõl a szervezeti egység vezetõkig határoztuk meg. A WANO javaslata szerint
ezt a kört a végrehajtásban közvetlenül
résztvevõ munkairányítókkal, helyszíni
koordinátorokkal célszerû kiegészíteni,
mivel õk azok, akik testközelbõl, leggyakrabban találkoznak a végrehajtás valóságával.
Másodszor, új elem lehet a vezetõi folyamatos ellenõrzések mellett kampányok szervezése, amikor egy-egy témára,
problémakörre fókuszálva végzik el a vezetõk a helyszíni bejárásokat.
Végül pedig azt a javaslatukat emelem ki, amellyel az ellenõrzések adminisztrálását lehetne csökkenteni. A
WANO szakértõi ráirányították a figyelmet arra, hogy a problémák kapcsán a
helyszínen adott azonnali, közvetlen
visszajelzések sokszor eredményesebbek, mintha minden esetben jelentõs
adminisztrációval járó javító intézkedéseket kezdeményeznénk. Természetesen statisztikai jelleggel ezeket a figyelmeztetéseket is szükséges rögzíteni,
mert a feldolgozásukból kapott trendek
alakulásából a fejlesztõ, megelõzõ célú
intézkedések a tényleges problémákra
fókuszálhatók. A statisztikai feldolgozásban rejlõ lehetõségeket igazolta a

képzés ideje alatt összegyûjtött észrevételek alapján feltárt egyik problémakör.
Nevezetesen a WANO szakértõk a jelenlegi munkautasítás-tervezési gyakorlatunk kapcsán rámutattak arra,
hogy az elvégzendõ munkára vonatkozó kockázatokat megjelenítjük ugyan a
MUT-on, de a kockázatok kezelési módjára vonatkozóan nem jelenik meg releváns információ.
A WANO képviselõi megerõsítettek
bennünket abban, hogy a vezetõi helyszíni bejárásoknál nemcsak a hibakeresés a
fontos, hanem a munkavégzõkkel való
kommunikáció és ösztönzés is. A helyszíni vezetõi ellenõrzések fõ célja valójában
a szervezeti és biztonsági kultúra építése.
Ha a területen dolgozók rendszeresen azt
tapasztalják, hogy a vezetõik odafigyelnek arra, hogy betartják-e a szabályokat,
ez már önmagában egy jelentõs ösztönzõ
erõ a számukra.
Leber Ferenc:
A megismertek segítenek ráfókuszálni
arra, hogy milyen mûködési problémáink vannak, és hogy ne csak a mûszaki
problémákkal foglalkozzunk, hanem ezeket megfelelõ keretek között elemezzük
is. Ez a kulcsszó az újfajta megközelítésben: a helyszíni ellenõrzés során tapasztaltakat részletesen elemezni szükséges,
és megoldásokat adni a kiküszöbölésükre, elhárításukra.
A megismert módszer további újdonsága, hogy kiemeli az ellenõrzött személyek
helyszíni oktatását - de nem a kioktatását.
Ez a coachinghoz hasonló tevékenység újszerû a vezetõi ellenõrzéseknél: eszerint
a vezetõ a helyszíni ellenõrzés során erõsítse meg a munkavállalók feladatvégzése során megfigyelt a pozitívumokat, és
emellett hívja fel a figyelmet arra, hogy
melyek a negatív jellemzõk. Eddig ennyi-

Egy kortyintás a vízbõl
pasztellákat tartalmazó cirkóniumcsöveken - a váltakozó igénybevételek miatt - mikro- vagy makro-repedések keletkezhetnek, amelyeken keresztül radioaktív gázok "szökkenhetnek" ki a reaktor vizébe. A gázok jelenlétét a primerköri vízben az ellenõrzõ rendszer azonnal jelzi,
tehát hamar megtudjuk, hogy a reaktorban "lyukas", vagy a szakzsargon szerint
"inhermetikus" kazettánk van. Az atomerõmû létesítésekor már beépítettek blokkonként 4-4 db KGO tokot a pihentetõ medencébe, de ezeket nem használjuk. A
'90-es évek elején rendszerbe állították a
Siemens gyártmányú KWU-Sippinget,
amellyel csak a reaktorban vizsgálhatjuk
a kazettákat. De a kíváncsi ember tovább
gondolkodik: meg kellene vizsgálni, hogy
a 2-es blokki pihmedben, a 2003-ban "mosatáson" átesett kazetták közül nincs-e
véletlenül olyan, amelyik a mechanikai
igénybevételek hatására "kilyukadt"? Így
aztán szerzõdést kötöttünk a német Höfer
& Bechtel céggel a 2. blokki pihmedben lé-

võ, mosatáson átesett kazetták inhermetikussági vizsgálatára. Az átrakógépre
telepített analizáló berendezéssel az át-

alakított kazetta megfogó szerszámon keresztül a vizsgálandó kazettából vizet tudunk szippantani, kortyolni, - tehát sippingelni! -, amibõl vákuum-tecnikával kinyerhetjük a jelzésértékû gázt.
A 2. blokkon lévõ átrakógépre a német
céggel közösen telepítettük a berendezést. A vizsgálatot a nukleáris üzemanyag
osztály szervezte-menedzselte, közremûködõ volt a Sipping-Team, a végrehajtók
sokaságát pedig nehéz volna felsorolni.
Említésre méltó, hogy az egy hétig folyó,
napi tíz órán át tartó vizsgálat olyan ütemezetten, gördülékenyen zajlott, mint
amilyent az ember a munka tervezésekor elképzel! De ehhez mindenki hozzátette a magáét, így a Höfer & Bechtel
GmbH. jelenlévõ igazgatója, aki mérnökével együtt szerelt, az átrakógép operátorok, a reaktor karbantartók, a
dozimetrikusok és a dekontaminálók.
A lényeg, a nagy hír: nincs a 2-es blokki pihentetõ medencében lévõ mosatott
kazetták között egy sem, amelyik inher-

Puskás László:
Teljes mértékben használhatóak nálunk is a WANO szakértõk ismeretei, tapasztalatai. Fontos felismerés volt számomra, hogy a korábbi szabályozási
rendszerben használt ELJ-BIZT-05-05 számú eljárásrend szinte teljes mértékben
összhangban volt a WANO mostani javaslataival. Most az IOP002 A társaság operatív irányítása folyamat szabályozza ezt
a kérdéskört. Jelenleg kevésbé részletesebben rögzítettek a vezetõi helyszíni ellenõrzésekkel szemben támasztott társasági elvárások, nagyobb mozgásteret biztosít az érintetteknek. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek nagy segítséget jelentenek az éppen kidolgozás alatt
álló adatbázisunk kialakításához, elfogadtatásához és reményeim szerint mind szélesebb körû felhasználásához.
Leber Ferenc:
Erõmû szinten nagyon jól lehet alkalmazni a képzés során megismert újfajta
megközelítést, az üzemviteli, a karbantartói és a biztonsági szervezetek számára egyaránt.

Minden összevetve, hogyan érezte
magát a képzésen?
Puskás László:
A képzést összességében hasznosnak
értékelem, javasolni tudom minden ellenõrzésben érintett vezetõ részére. Jólesõ
kihívás volt számomra, hogy a program
angol nyelven zajlott, így lehetõséget nyílt
a szakmai nyelv gyakorlására is, és a
WANO-s kollégák személyében is nagyszerû embereket sikerült megismernünk.
Leber Ferenc:
Mindig jól érzem magam, ha szakmai
továbbképzésre nyílik lehetõségem. Erre
itt meg volt minden lehetõség: a trénerek
jól felkészültek voltak, a résztvevõk aktív
hozzájárulásával, a vélemények ütköztetésével igazi mûhelymunka alakult ki.
Különbözõ vélemények jelentek meg például a három utas kommunikáció alkalmazásával kapcsolatban, amelyet a gyakorlati életben nem minden esetben alkalmazunk. Jobban oda kell figyelnünk arra,
hogy a vezénylés és az utasítás jellegû
kommunikációban tudatosan alkalmazzuk ezt a módszert.
A WANO képzés jó példája volt annak, hogyan lehet jó hangulatban, sok
humor mellett, nagyon jelentõs témát
feldolgozni.
Ignits Miklósné

metikus!!!
És ahogy lenni szokott, Murphy sem
adta fel. Az utolsó napon, amikor befejezésként az egyik imitátorkazettával még
elvégeztünk egy kontrollmérést, és az átrakógéppel az operátorok elindultak letenni a kazettát, és egyszer csak azt láttuk, hogy a mintavételi szívócsõ-tömlõ rácsavarodik a kontrollmérést biztosító
"hosszú puská"-ra! No, megállt az átrakógép, meg az ész is: hát ilyen nem lehet! De
láttuk, hogy lehet, csak nem tudtuk, hogyan. Aztán kiderült, hogy a vizsgálat végén a Sipping rendszer szivattyúját már
leállították, így a vízáram nélküli "üres"
tömlõ megpróbált felvenni egy összetekeredett állapotot, de ügyes manõverrel
egyik kollégánk kiakasztotta az elcsámpázó szívócsõ-szakaszt a hosszú rúd mögül. Szerencsénkre ez volt az egyetlen
meglepetésünk az egész vizsgálat során.
Hát igen! János élménybeszámolója
egyértelmûen arról tanúskodik, hogy a 2es blokki átrakógépes sippingelés rendkívül érdekes és izgalmas munkafolyamat,
technológiai újdonság volt. Mi mást is lehetne erre mondani: Szép volt fiúk!
Lovásziné Anna
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VII. Nukleáris Technikai Szimpózium
A Magyar Nukleáris Társaság kétnapos rendezvényére Budapesten,
2008. december 4-5. között került
sor. A konferenciának a Flamenco
Hotel biztosított méltó helyszínt. A
társaság tagjai és érdeklõdõk - majd
kétszázan - töltötték meg az elõadótermet, ahol elõbb dr. Aszódi Attila
köszöntötte a megjelenteket, majd
dr. Pázmándi Tamás MNT-elnök nyitotta meg az elõadások sorát.
A plenáris ülésen elõször dr. Gadó János
és Tõzsér Sándor számoltak be a KFKI kiégett fûtõelemeinek elszállítási procedúrájáról és elõkészületeirõl, gazdagon illusztrálva felvételekkel a folyamatot. Az atomenergia alkalmazásának nem mûszaki
szempontja között dr. Trampus Péter idézte Maslow tételét, mely szerint az ember
csak alapvetõ szükségleteinek kielégítése után fog a magasabb szintûekkel foglalkozni. A "jólét" határát 4000 kWh/év energiafogyasztásnál húzta meg. Külföldi
elemzéseken alapuló víziója szerint hasonlóan pazarló életmódra már nem lesz
mód 2050-re. Mini lakásokban lakunk,
vegetáriánusok leszünk, helyhez kötötten
élünk majd, megszûnik a kedvtelésbõl
utazgatás. Dr. Katona Tamás felhívta a figyelmet, hogy noha az atomenergia felhasználása csökkenti az üvegházhatást
okozó CO2-kibocsátást, de nehezíti a jövõ
helyzetet, hogy nemcsak az energiahordozók fogynak el, de az energiatermelés
eszközeihez szükséges anyagok is. Dr. Ormai Péter a nukleáris ipar "Achilles-pontját", a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének kérdéseit tárta fel.
Cserháti András az iráni és a finn,
Aszódi Attila a kínai atomerõmû-építésekrõl számoltak be. Gerse Károly az Európai Unió energiatakarékosságra és a
megújuló energiaforrásokra irányuló 3 x

20 százalékos elvárást vizsgálta Magyarország szemszögébõl. (Megújuló energiaforrások aránya és az energiahatékonyság növelése, a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése egyaránt 20%-ra 2020-ig.)
Ezek után a szimpózium két szekcióban folytatódott igen színvonalas elõadá-

sokkal, melyekbõl csak néhányat tudunk
megemlíteni.
Hallatlanul érdekesek voltak a fúziós
reaktor lételemének, a plazmának a vizsgálatával foglalkozó elõadások. Nem kevésbé a jövõ nagy reménységének, a IV.
generációs atomerõmûvek európai típu-

sának, a szuperkritikus nyomású reaktor (SCWR) hûtésmódjainak és hûtõközegének számítási, modellezési problémáiról, megoldási lehetõségeirõl szóló beszámolók. A szuperkritikus állapotú víz kedvezõ tulajdonságainál fogva kisebb, egyszerûbb, sokkal jobb hatásfokú erõmûvi
blokkok építhetõk, de nagyon sok kutatás
szükséges még, hogy természetét, viselkedését kiismerve használhassuk.
Dr. Ormai Péter a radioaktívhulladéktárolók hosszú távú biztonsága megteremtésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, elkezdõdött a
püspökszilágyi tároló biztonságnövelõ
programja, melynek egyik eleme a hoszszú felezésû izotópokat tartalmazó források elkülönítése.
Üdítõ színfolt volt a fiatal nõi kutatónemzedék szereplése. Dr. Dóczi Rita a kiterjedt minták hidrogén tartalmának
meghatározásáról, Széles Éva a nukleáris
biztosítéki ellenõrzések dörzsmintáinak
uránelemzésérõl, Vér Nóra a ruténiumoxidok eltávozásának vizsgálati eredményeirõl beszélt. A hallgatóság csak kapkodta a fejét a mély szakmai kutatások

részletei hallatán.
Fölmerült az utánpótlás kérdése is,
melynek megoldása a fizikaoktatáson keresztül a mûszaki pályákra irányítás lehetne. Sajnos a kontraszelekció a fizikatanári pályára is begyûrûzött: elöregszik
a szakma, nem lesz, ki tanítsa a jövõ mûszaki szakembereit - derült ki dr. Radnóti Katalin felméréseibõl.
Hõtani és szilárdsági modellek és számítási eredmények is ismertetésre kerültek. Fekete Tamás elmondta, hogy a paksi reaktortartályok élettartama - a mintafüzérének aktuális elemének anyagvizsgálata alapján a jövõbeli állapotra extrapolálva a tartályfalat érõ sugárterhelést, valamint a nyomás alatti hõütés
okozta ridegtörésre vizsgálva - az eddigiekhez hasonló kímélõ zónatervezéssel nagyobb, mint 60 év. A különbözõ roncsolásmentes vizsgálatok szerint a tartály
plattírozott felülete teljesen ép.
Berki Tamás az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága mûszaki megalapozó
tevékenységét tekintette át, míg Macsuga
Géza az országos nukleárisbaleset-elhárítás részleteit mutatta be.

Még jobb szakembernek
kell lenni!
Dr. Gadó János kapta a Szilárd Leódíjat az MNT ünnepi közgyûlésén
2008. december 5-én délután, a VII. Nukleáris Technika Szimpóziumot követõen
tartotta szokásos éves ünnepi közgyûlését a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT). A találkozó célja a nukleáris
szakmai életben, fejlesztésben, kutatásban, oktatásban elért kiemelkedõ eredmények elismerése, az MNT és a támogatók díjainak átadása. A Magyar Nukleáris Társaság fõ céljai között szerepel
a nukleáris technológia, az atomenergetika biztonságos és környezetbarát hasznosításának elõsegítése, a lehetõségek
és fejlesztések megismertetése, a lakosság és különösen a fiatalok tájékoztatása. Ennek jegyében alapított több díjat is
az MNT, amelyeket évrõl évre a szakma
különbözõ terén elért eredményekért
kapnak tapasztalt szakemberek, tudósok, tanárok, illetve tehetséges fiatal kutatók.
A díjakat a támogató intézetek képviselõi segítségével dr. Pázmándi Tamás, az
MNT elnöke adta át dr. Kroó Norbert akadémikus, az MNT alelnökének bevezetõ
szavait követõen.
2008-ban az MNT legrangosabb elismerését, a Szilárd Leó-díjat, amellyel a
nukleáris kultúra terjesztésében, az emberek egészségét, életkörülményeit javító
nukleáris módszerek fejlesztésében, a
nukleáris módszerek környezetbarát
hasznosításában elért kiemelkedõ tevékenységeket ismeri el a társaság, dr. Gadó
János, a KFKI Atomenergia-kutató Intézetének igazgatója kapta több évtizedes
munkásságáért.
Az újdonsült Szilárd Leó-díjas elõadásában kiemelte, hogy valamennyiünk jövõjét meghatározza, épül-e új atomerõmûvi
blokk Magyarországon, ellenkezõ esetben fokozódni fog a kompetencia elvesztése. Az atomenergetikában csak a nagyon jó minõség lehet elfogadható! A nuk-

leáris szakmai közösségnek a legkiválóbb
mérnökökre, fizikusokra lesz szüksége mondta. Gadó szerint hogy ez ne következzen be és a beruházásban a magyar
nukleáris szakma is részt vehessen, "még
jobb szakembernek kell lenni". Nagyon
fontos a szaktudás, a hitelesség, a becsületesség!
Gadó János kiemelte, hogy a jövõ
szempontjából a kiégett üzemanyag kezelését, az energiaforrások összehasonlítását, az atomerõmû biztonságát tartja elsõdleges kérdéseknek. Vigyázni
kell arra, hogy a tudásmegõrzés és -fejlesztés, a problémamegoldás milyen
prioritásokat kap! A kérdés megoldása
rendkívül fontos - zárta beszédét a 2008.
évi Szilárd Leó-díjas.
A Fermi fiatal kutatói díj célja a tehetséges fiatal kutatók kiemelkedõ eredményeinek elismerése és jövõbeli kutatómunkájának támogatása, valamint eredményeik széles körben történõ megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók ösztönzése. Ezt idén Farkas Árpád (KFKI AEKI)
kapta, akinek a budapesti olasz nagykövetség elsõ tanácsosa is õszinte örömmel
gratulált.
Az iskolában oktató fizikatanárok Öveges József-díját most Varga István (Általános Iskola, Ajak) kapta szemléletes kísérleteiért, amelyeket nagy érdeklõdés mellett be is mutatott. A fúziós plazmafizikai
kutatásaiért szóló Simonyi Károly-emlékplakettet 35 év alatti fiatal tudósként elõször dr. Bencze Attila (KFKI RMKI) nyerte el.
Az MNT Teller Ede születése 100. évfordulójának alkalmából a magyar tannyelvû hazai és határon túli iskolák részére
2008-ban meghirdetett Teller Centenáriumi Pályázatra 16 színvonalas pályamû
érkezett. Az I. díjat a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
kapta, de kiváló munkák mindegyikét dicsérettel illette a zsûri.
Hadnagy Lajos

Kamarai ülés bemutatókkal
A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat Tolna Megyei
Szakcsoportja 2008. november 14én taggyûléssel összekötött Szakmai
Napot rendezett Pakson.
A taggyûlésnek a polgármesteri hivatal
adott helyet nagytermében, ahol közel
harminc érdeklõdõ szakcsoporti tag és
kamarai tag jelent meg.
A taggyûlés keretében jóváhagyták a
Tartószerkezeti Szakcsoport Ügyrendjét,
majd megválasztották a tisztségviselõket
helyszíni jelöléssel, egyszerû szótöbbséggel négyéves mandátummal.
A taggyûlési munka után került sor az
elõzetesen megszervezett - és a tartószerkezetes kollégák érdeklõdésére számot
tartó - szakmai program lebonyolítására.
Ennek keretében elõször Kenesei József okl. mérnök a Geoteszt Kft.-tõl a paksi lösz magaspartok állékonysági problémáiról, tartószerkezeti kérdéseirõl tartott
átfogó általános és részletezõ elõadást. Ismertette a partfalak kialakulását, jellegét, földtani felépítését, a jellemzõ partfaltönkremeneteleket, azok kiváltó okait, a
partfalak állékonysági számításait. Bemutatta a kapcsolatokat az alápincézettség és

a partfal-tönkremenetelek között, és partfal-stabilizációs megoldásokat ismertetett. A következõ - vélhetõen leglátványosabb - programrész a Paksi Erzsébet
Nagyszálloda beruházásának megtekintése, illetve bemutatása volt a jelenlegi
szerkezetkész állapotban.
Ennek keretében elõször Volkai János
okl. építõmérnök a TM JANEDA Kft. képviseletében az új épületszárny szerkezettervezési, szerkezetépítési szakmai feladatait mutatta be. Az építési technológiát ismertette, és beszélt a kihívásokról,
melyek a szerkezettervezõket új és új mûszaki feladatmegoldásokra sarkallják.
A tervezési feladat elõkészítése, tervezése, engedélyezése, a komplexum-funkciók bemutatása - a nagyszálló konferenciatermében rögtönzött bemutató paravánok elõtt - Bartók István és Fejérdy Péter
felelõs tervezõk szakmai elõadásában történt. A megvalósításról - fõvállalkozás,
helyszíni organizáció, párhuzamos munkavégzés, a régi és új épületek szerkezetkapcsolatainak ismertetése - Goóts Kálmán felelõs mûszaki vezetõ tartott részletes és átfogó szakmai tájékoztatást.
Az elõadások, tájékoztatók után a vendéglátók az érdeklõdõ kollégákat végigve-

zették a szerkezetkész állapotban álló létesítmény helyszínén, és további szerkezetépítési szakmai kérdésekre adtak kimerítõ válaszokat a bemutatás során.
Az utolsó szakmai programrész a Városi Múzeum és idõszakos tárlatának, továbbá Lussonium római erõd régészeti
feltárásának bemutatása és megtekintése
volt dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna múzeumigazgató szakmai elõadásával. Az
idõszakos tárlat éppen kapcsolódott az Erzsébet Nagyszálloda építkezéséhez, mivel az építési területen komoly és értékes, egymásra rétegzõdött leletanyagot
tártak fel, melyet szépen összerendezve
és dokumentálva mutattak be.
Lussonium római erõd kortörténetének
ismertetésével, a régészeti feltárás bemutatása után a szépen kialakított és ez évben rekonstruált fa kapuzatos helyszín
bemutatásával (Dunakömlõd - Bottyánsánc), sétával zárult a szakmai program.
Reméljük, hogy kollégáink, ha fáradtan is, de szakmai-mûszaki és kultúrtörténeti ismeretekkel, információkkal feltöltõdve térhettek haza, és folytathatják
munkájukat.
Tibay Ferenc MMK TT TM
Szakcsoport elnöke
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A VDSZSZ VI. kongresszusa
2008. november 20-22. között került
sor a VDSZSZ (Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) VI. kongresszusára Várgesztesen. Ebbõl az alkalomból beszélgettem Gál Rezsõ elnökkel.
- A VI. kongresszus elõtt tartottunk egy
nagyon érdekes nemzetközi konferenciát, amely 12 ország részvételével a villamosenergiaipari sztrájkról és bérkérdésekrõl szólt. Jól bevezette a kongresszust,
hiszen a küldöttek (140 fõ) már ezen is
részt vettek.
12 országból érkezett 35 külföldi volt itt
és tartott ismertetõt a saját országának
tapasztalatairól: francia, svéd, olasz, osztrák, szlovén, szlovák, cseh, ciprusi, görög, olasz, portugál, spanyol.
Maga a kongresszus a szokásos napirendi pontokkal foglalkozott. Elõször a
kongresszus megválasztotta saját mûködéséhez szükséges különbözõ bizottságait, majd ezt követõen a beszámoló hangzott el. A küldöttek írásban megkaptak
minden dokumentumot, tehát a beszámolót is, az alapszabálytervezetet és a programot is. Az elsõ nap a beszámoló vitájával telt el. Sok hozzászólás érkezett, amelyek részben pontosították, részben kiegészítették a beszámolót, majd a kongresszus azt egyhangúlag elfogadta.
Este egy ünnepség keretében aranygyûrû átadására került sor. Kilenc aranygyûrût adtunk át azoknak, akik az elmúlt
idõszakban, hosszú távon eredményesen
dolgoztak a szakszervezet életében. Itt kö-

át. Tehát valamennyi cégnél a szakszervezetek a mi szövetségünknek a tagjai, és az
egyesült szót bevittük a nevünkbe, így a
rövidítés is megváltozott, a VDSZSZ helyett EVDSZ lett a szakszervezetünk neve (Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége).

Az atomerõmûvet érintve is gyökeres
változások vannak a szakszervezeti
szövetség életében. Mik ezek?
Az atomerõmû vonatkozásában is elmondhatom, hogy ünnepélyes külsõségek között felvettük a MÉSZ-t a VDSZSZ
soraiba, és így a LIGA VHSZ teljesen beolvadt a VDSZSZ-be. A paksi három szakszervezet egy ágazati szövetséghez tartozik, és azt gondolom, hogy az együttdolgozás, az egymás felvállalása és a közös
ügyek képviselete megvalósult Pakson.
szöntünk el a korábbi elnökhelyettestõl,
Major Gábortól, aki nyugdíjba megy.
Ezt követõen kulturális mûsor volt, majd másnap folytatódott a munka.
A programot szintén kiadták írásban.
Szóbeli kiegészítést tett a VDSZSZ elnöke,
majd a küldöttek szóltak hozzá. A kiegészítésekkel ellátott programot ezt követõen a küldöttek egyhangúlag megszavazták. A következõ napirendi pont volt az
alapszabály vitája. Harmincöt módosításra
került sor, végül is a végszavazáson a kongresszus azt is egybehangzóan fogadta el.
Ezután a választás következett. Megválasztotta a kongresszus az elnököt Gál Rezsõ személyében. Az elnökhelyettes dr.
Szilágyi József lett. Két fontos bizottság-

nak a vezetõjét és tag-jait is megválasztotta a kongresszus.
A Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság elnöke Horváth Gizella lett. Az Etikai Bizottság elnöki posztjára Major Gábor kapott
szavazatot. Ezzel, illetve a Szózattal fejezõdött be a kongresszus, amely összességében eredményes munkát végzett, és a
nagy nyilvánosság számára a honlapunkon a www.vd.hu-n a dokumentumok
megtekinthetõek.

Miért volt szükség a névváltoztatásra?
Ez egy jelentõs állomása volt a szakszervezeteinknek, mert az évek folyamatán kialakult az, hogy a villamosenergiaipar egy egységes szakszervezetté alakult

Milyen nagyobb tervek vannak a szövetség elõtt?
Mindig vannak kihívások. Az egyik legnagyobb a 2009. évi bértárgyalás lesz. A
nyugat-európai modellt leképezve megpróbálunk átállni egy egységes villamosenergia-ipari tarifa-bértáblázatra. Még
sok munka lesz ezen és sok vita. Ezenkívül nyitva hagytuk és a munkáltatói szövetséggel tárgyalunk az ágazati szintû
sztrájk szabályozásának kérdéseiben. Itt
is van mit csinálnunk.
Az élet nagyon sok olyan feladatot hoz,
amit részleteiben a programunk is tartalmaz,
a programot szeretnénk megvalósítani.
Köszönöm a tájékoztatást! Wollner Pál

Dr. Csernus Imre pszichiáter elõadása az erõmûben
tatisztikai adatok jelzik, hogy Középés Kelet-Európa országaiban növekszik az alkohol és a kábítószerek fogyasztása. Az Európai Unióban a négyszáz milliónyi lakosból mintegy kétmillióan drogfüggõk, és ez az eddigi legmagasabb szám történelmében. Az európaiak húsz százaléka már kipróbálta a marihuánát; három százalékuk már szedett
amfetamint és extasyt, fél százalékuk pedig kokaint. A hivatalos megnyilatkozások és a lakosság egyaránt sürgõs és közvetlen beavatkozást igénylõ problémának
tekintik a különbözõ illegális tudatmódosító szerek használatát. A munkáltatók
számára a jelenség olyan következményei
a legaggasztóbbak, mint a termelékenység csökkenése, a hiányzások vagy a balesetek alakulása. Az illegális kábítószerek fogyasztása és a folyamatosan terjedõ
alkoholizmus veszélyei teljes súlyukkal
leginkább a munkahelyeken, a dolgozók
körében nyilvánulnak meg.
A tények és a várható következmények
ismeretében a Paksi Atomerõmû Zrt. cégvezetése a drogfogyasztás társasági ellenõrzésére és szankcionálására vonatkozó
szabályok módosításáról döntött. A humán
igazgatóság e témában kompetens szervezetek közremûködésével, külsõ jogász,
pszichológus és addiktológus szakértõk és
a társaságunknál mûködõ érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervezetek bevonásával, több egyeztetést, konzultációt követõen
jóváhagyásra elõkészítette a drogfogyasztás ellenõrzésére vonatkozó módosuló szabályozásokat, kialakította az ellenõrzés
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A PADOSZ tagjai és vezetõi 2008.
évben Amtmann Jenõné-t javasolták
"VD gyûrû" kitüntetésre. A gyûrût a
VDSZSZ VI. Kongresszusán vette át
Éva, Gál Rezsõtõl.
Amtmann Jenõné 1977. óta a Paksi
Atomerõmû dolgozója, azóta szakszervezeti tag. Munkáját érdekképviseleti
ügyintézõként a PADOSZ irodán végzi
már 1983 óta, ami bizony elhivatottság
nélkül elképzelhetetlen lenne. Mint ahogy elképzelhetetlen volt, hogy egy-egy
vállalati vagy szakszervezeti rendezvényen, majálison egyéniségével, segítõkészségével ne vállalt volna oroszlánrészt a sikeres szervezésben, lebonyolításban. Kulturális szervezõ munkája kiemelkedõ. Nagy szerepet vállalt a Jogsegélyszolgálat és az Önsegélyzõ Pénztár

végrehajtására vonatkozó szabályokat, valamint drogmegelõzési programot készített. A téma fontosságára tekintettel november 17-én dr. Dobos István humán igazgató meghívását elfogadva Paksra látogatott dr. Csernus Imre pszichiáter, aki az érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezetek és a foglalkozás-egészségügyi szervezet meghívott képviselõi számára a közismert szuggesztív stílusában tartott egy
"kijózanító" elõadást a hazai drogfogyasztás hatásairól és a várható következményeirõl. A teljesség igényét nélkülözve Csernus doktor legfõbb üzeneteit igyekszünk
az alábbiakban prezentálni.
A könnyû- és a nehézdrogok körüli tévhit eloszlatásával kezdõdött a konzultáció.
Hazánkban leggyakoribbak az ún. "gyorsítók", tehát az amfetamin (speed) és extasy
tabletták, de legnépszerûbb szer a marihuána, amely a fiatalok számára könnyen elérhetõ, és így körükben egyre elterjedtebb.
1993-ban még a szakirodalom sem vette
komolyan a "spanglit", a "mariskát", a "zöldet", de a négy-öt éve füvezõknél jelentkeztek a személyiségszerkezet torzulásának
jelei, paranoid (üldözéses mánia, téves eszmerendszer) tünetcsoportok és a felgyorsult szétesési folyamat következményei az
ún. bekattanások. A marihuána pszichoaktív hatóanyaga (amely felelõs a szer
tudatmódosító ha-tásaiért) a delta-9tetrahidrokannabinol, röviden THC. Ez egy
zsírban oldódó vegyület, amelynek egy része a szívást követõen a zsírszövetekben
raktározódik el, s azt követõen fokozatosan,
körülbelül két hét alatt ürül ki a szervezet-

bõl. A fû a fiatal fiúk körében azért "jön
be", mert olcsó, könnyen hozzáférhetõ, a
közvélekedés szerint teljesen veszélytelen,
és kis mennyiségben nagyon jól oldja az
élet különbözõ szinterein felhalmozódó feszültségeket. Érdemes kicsit elgondolkoznunk a jelenség okairól is. A meghívott
pszichiáter szakértõ elõadásából kiderült,
hogy az általa kezelt fiatal páciensek (túlnyomó többségében fiúk) szülei közül az
apák alkohollal (hazánkban nagyságrendileg körülbelül egymillió alkoholbeteg van),
az anyák pedig gyógyszerekkel, így különbözõ nyugtatókkal oldották a magánéleti
és munkahelyi feszültségeiket. A fiatal felnõttek már korán megtapasztalhatták a
szüleik különbözõ szerek (alkohol, nyugtatók) fogyasztásával kapcsolatos negatív
élményeiket, így nem csodálkozhatunk
azon, hogy a mintát adó szülõket egy "barátságosabb", olcsóbb (egy gramm "zöld" körülbelül kétezer forintba kerül, amit aztán
akár négyen is élvezhetnek) és látszólag
veszélytelen szer, a fû használatával követik! A trendeket fi-gyelve azt mondhatjuk,
hogy a helyzet - bár csak kis mértékben, de
- rosszabbodni fog! A mai tinédzserek is
könnyedén, akár egy SMS segítségével hozzá tudnak jutni bármihez. A fiatalok kíváncsiak, amelyet statisztikai adatok is tükröznek, hiszen a rendezett családi háttérrel
rendelkezõk nagy része is kipróbálja a drogot. A megelõzést - a "hegyi beszédek" helyett - inkább a nyílt, õszinte és a másikra
figyelõ beszélgetések segítik elõ.
Az egyik résztvevõ találó kérdést intézett az elõadóhoz: - Nem a szülõket kelle-

„VD gyûrû” kitüntetés

ne inkább kezelni? Dr. Csernus Imre elmondta, õ az eredményesebb terápia érdekében sokszor a szülõket is bevon-ja a
problémák kezelésébe.
Egy másik kérdésre adott válasz kapcsán megtudtuk, hogy a versenysport önmagában csak a fizikai feszültségek oldására képes, de a mentális feszültségek kezelésére õszinte kibeszélõ légkör vagy
szakemberek hivatottak. Dr. Csernus szerint nemcsak a növekvõ drogfogyasztás
problémájának kezelése érdekében, hanem a munkahelyi feszültségek levezetésére, a már sok éve azonos tevékenységet
végzõk kiégésének elkerülésére, valamint
a belsõ egyensúly megtartása érdekében
segítõ szolgálat mûködtetését javasolta.
A szabályokat tudatosan megszegõkkel szemben a "zéró tolerancia" elvét alkalmazva akkor járunk el helyesen, ha a
szabályszegést követõen elválnak az útjaink. Csernus doktor eddig úgy tapasztalta, csak akkor tudunk változni, ha rávilágítanak a tetteink következményére.
Legvégül azt tanácsolta a hallgatóságnak, hogy a szabályozási kereteket jól ki
kell alakítani. Személyes példaadással lehet
csak híveket szerezni, és minden esetben
igyekezzünk a konfliktusok okát megkeresni, azok feloldását szem elõtt tartani. A
segítõszolgálat, mentálhigiénés tanácsadás
szakemberei a hozzájuk fordulóknak segíteni tudnak az egészséges és érett személyiség kialakulásában, fenntartásában és
abban, hogy a késõbbiekben se váljanak
semmilyen "szer" hatására kiszolgáltatott
szenvedélybetegekké.
Sipos László
mûködtetésében. Szívén viseli a dolgozók gondjait, bármilyen problémával fordulnak hozzá, mindig maximálisan
igyekszik segítséget nyújtani, a szükséges információt megadni.
Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségével meghatározó alakja a PADOSZ
irodának.
Munkájában következetes, nagyon megbízható, munkatársaival szemben segítõkész és figyelmes. Feladatait mindig példamutató szorgalommal látja el, hozzáállása, kitartása mindannyiunknak követésre méltó.
Hosszú évek munkájával tiszteletet vívott
ki magának a dolgozók, a szakszervezeti
tagok körében, mely méltóvá teszi õt a
"VD gyûrû" viselésére.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
Wollner Pál

DE
A civil társadalom iránti szakmai felelősségvállalásának tudatában Digitális
Esélyegyenlőség (DE!) néven országos
mozgalmat indított a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság (njszt).
A cél az, hogy rövid időn belül mindenki
teljes értékű tagja lehessen az információs társadalomnak: a számítógép és a
világháló használatának lehetősége és
képessége mindenki rendelkezésére
állhasson.
Második alkalommal számoltak be a
nyilvánosságnak az eddig elért eredményekről és a további célkitűzésekről Budapesten, a Gellért szálló Teatermében
2008. november 7-én. A társaság már
eddig is sokat tett az European Computer Driving Licence (ECDL) propagálásával, tartalombiztosításával és vizsganyilvántartásával. Sokan vettek és vesznek
részt a "háLÓRA magyar" programban,
mely keretében azokat az alapvető ismereteket sajátíthatták el, ami az
internetezéshez szükséges.
Alföldi István, az njszt ügyvezetője bevezetőként kiemelte: belátható, hogy enélkül nem megy. A digitális írástudás
megszerzéséhez három feltétel szükséges:
G hozzáférés (mobil elérés vagy könyvtárak, internet kávézók, stb.),
G motiváció (érdekelje, kíváncsi legyen,
érdeke fűződjön hozzá),
G képesség (birtokában legyen a szükséges ismereteknek).
Csepeli György a világháló néhány hátrányára hívta fel a figyelmet:
G eltűnnek a hiteles helyek,
G sok az igénytelen tartalom,
G nincs vagy nem elegendő a kontroll.
Nyírő András beszámolt Borsod és
Zemplén megyében hogyan csökkentették az informatikai szakadékot, amikor
hátrányos helyzetű családoknak (1500)
juttattak fel-újított számítógépeket,
programokat, internet kapcsolatot
(30.000 Ft/munkaállomás). Számos
hátrányos helyzetű önkormányzat (102)
is úgy kapcsolódhatott be az e-közigazgatásba, hogy a falujukban létrehozták
a rádiós számítógépes kapcsolatot
(WiFi). Ezt a szociális internet szolgáltatást országossá kívánják bővíteni. Jelenleg forrásokat keresnek e nagyszerű feladathoz.

Ha jobban állnánk anyagilag, világelsőként lehetne teljes lefedettségű közösségi hálózatunk - digitális szolidaritás. A
portugál iskolások 6-11 éves korosztálya az iskolai könyvek mellé hazai gyártású hordozható számítógépet is kapnak. Erről 3 hónap alatt döntöttek. Van
már magyar megfelelője is a gépnek,
magyar menüvel, magyar billentyűzettel, magyar tananyaggal. Két elit iskola
használja is, az elterjesztéshez magas
szintű döntés kellene. Kimutatható az a
gazdasági veszteség, amit a digitális
írástudatlanság okoz. A szétforgácsolt
források és megoldások miatt nincs átütő eredmény - öt kis lépéssel nem lehet
átugrani a szakadékot.
Ezen alkalomból ünnepélyes keretek között osztották ki a Neumann-, Kalmár-,
Tarján-, Kemény és Életmű díjakat a rá
érdemeseknek. Most először három
kategóriában díjazták az informatikai újságírókat is. Az informatikai diákolimpián eredményesen szereplő magyar csapat tagjai féléves ösztöndíjat kaptak.
gyulai

12

"ZÓNA 2008" gyakorlat
November 26-28-án rendezték Csehországban a "ZÓNA 2008." nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot. A vendéglátók a
közép-európai államok együttműködése jegyében külföldről is hívtak megfigyelőket,
értékelőket. Magyarországról az Országos
Atomenergia Hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberei mellett a Paksi Atomerőmű Zrt. is képviseltette magát.
A forgatókönyv szerint az indító esemény a
Dukovany atomerőműben történt baleset
volt, így az első nap az üzemi gyakorlat megtekintésével kezdődött. Feltételezés szerint
primerköri csőtörés, a dízelgépházban kialakuló tűz és hidrogénrobbanás is történt
a telephelyen, melyek következtében a környezetbe kikerülő radioaktív anyagok veszélyeztették az üzemben tartózkodókat és környék lakosságát. A tűzesemény kapcsán
bemutatott műszaki mentést - a tűz oltása
mellett egy égési sérült ellátását mutatták
be - nagy érdeklődés kísérte. A megfigyelők
ezután ellátogattak az atomerőmű szimulátor központjába és a veszélyhelyzeti krízisközpontba is. A gyakorlatozó balesetelhárítási szervezet vezetési és műszaki támogató
csoportja óvóhelyéről videokonferenciarendszer segítségével tartotta a kapcsolatot
belső szervezetekkel és a külső együttműködőkkel. Egy központi teremben kiépített
megjelenítőn a megfigyelők ezen rendszeren nyomon követhették a veszélyhelyzeti
döntéshozói munkát, illetve az üzemi terület
eseményeit.

2008. december

EURÓPAI UNIÓ - MÁSODIK STRATÉGIAI
ENERGIAÁTTEKINTÉS
z EU új energia- és környezetvédelmi politikájával összhangban és a
fenntarthatóság, versenyképesség
és ellátásbiztonság megteremtése érdekében az Európa Tanács 2007-ben közzétette 2020-ra elérendõ céljait: az üvegházgázok (ühg) kibocsátásának 20%-os csökkentése, a megújulók arányának 20%-ra
emelése az energiafogyasztásban (a mai
8% helyett) és az energiahatékony-ság
20%-os növelése. Ezen célok elérése érdekében állította össze az Európai Bizottság
az "EU Energiabiztonsági és Szolidaritási
Cselekvési Terv" címû második Stratégiai Energiaáttekintést. Az anyag a következõ fõbb területekre fókuszál:
 Infrastruktúra-szükségletek és az
energiaforrások diverzifikálása.
 Külsõ energetikai kapcsolatok.
 Olaj- és gázkészletek és kríziskezelõ
mechanizmusok.
 Energiahatékonyság.
 Az EU belsõ energiaforrásainak jobb
hasznosítása.
Az EU gázszükségletének 61%-át importból fedezi, melynek 42%-a Oroszországból származik. Az import aránya
2020-ra várhatóan 73%-ra nõ. Ezzel kapcsolatban az EU a következõ infrastruktu-rális fejlesztéseket látja szükségesnek:
Balti Összeköttetési Terv végrehajtása
(gáz és áram, tárolási kapacitások); déli
gázfolyosó megépítése; LNG (cseppfolyós
földgáz) kapacitásnövelése, cselekvési
terv elkészítése; Dél-Mediterrán térséggel összekötõ energiagyûrû megteremtése; észak-dél gáz- és áramhálózati kapcsolat kialakítása a közép- és délkelet-európai térséggel; az északi-tengeri offshore szélerõmûpark hálózati ge-rincvezetékek terveinek elkészítése. Utóbbi
a Balti tervvel és a Dél-Mediterrán energiagyûrûvel az európai szuperhálózat
egyik építõeleme lesz. Ezeket a fejlesztéseket az EU a prioritások közé sorolja,
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melyek megvalósításába szoros együttmûködésben bevonná az Európai Befektetési Bankot (EIB) és az EBRD-t. A prioritások meghatározása után második lépésben az Európai Bizottság az érdekeltekkel közösen konkrét cselekvési tervet
dolgoz ki 2011-re - beleértve a finanszírozási modellek kidolgozását. A fent vázolt tervek megvalósításához elõbb a már
létezõ TENE program kerete (22 M /év)
használható fel, majd harmadik lépésben meg kell teremteni az új ambiciózusabb célok megvalósítására is alkalmas
EU Energiabiztonsági és Infrastrukturális Eszközt.
Az anyag megállapítja, hogy az EU legnagyobb energetikai partnere továbbra is
Oroszország marad. A kapcsolatok alapja a bizalom és a kölcsönös elõnyök felismerése. Az EU nagy reményeket fûz az
orosz belsõ piac liberalizációjához, ami a
jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy reális helyzetfelmérésen alapul.
Az energiahatékonyság javítására az
Európai Bizottság nagy hangsúlyt helyez,
az elõirányzott 20%-os hatékonyságnövelés érdekében megalkotta a 2008 Energiahatékonysági Csomagot és 2009-ben érté-

keli az Energiahatékonysági Akciótervet.
A belsõ energiaforrások jobb hasznosítása során az EU nagymértékben kíván
támaszkodni a megújuló energiaforrásokra. A megvalósítás érdekében szoros
együttmûködésben az EIB-bel és EBRDvel elindítja az EU Fenntartható Energiafinanszírozási Kezdeményezést, amely a
remények szerint képes lesz mobilizál-ni
a szükséges nagyságrendû befektetéseket az energiahatékonyság javításába, a
megújuló energiákba, a tiszta fosszilis
energiatermelésbe és a kombinált hõ- és
energiatermelésbe megújuló energiaforrásokból.
Az európai nukleáris energiáról szólva
az áttekintés kiemeli, hogy az mint a legjelentõsebb alaperõmûrendszer az áramtermelés egyharmadát szolgáltatva jelentõsen hozzájárul az EU energiabiztonságához. Ugyanakkor az ühg kibocsátása
minimális, ezért az atomenergia jó szolgálatot tesz a klímaváltozás elleni harcban. Az uránforrások a földön dekoncentráltan helyezkednek el, fõként politikailag stabil régiókban, az urán ára csekély
mértékben befolyásolja a megtermelt
áram árát. Mint ahogy az áttekintés sza-

Oxyfuel technológia - hát ez meg micsoda?
Az atomerőmű körül (10 és 20 kilométer sugarú körben) kijelölt óvintézkedési zónák
védelmi bizottságai, katasztrófa- és honvédelmi, valamint további szakfeladatra kijelölt szervei is gyakorlatoztak. A feltételezett
kibocsátás kapcsán érintett két közigazgatási régióban, Vysočina-ban és DélMoráviaban több településre is programokat szerveztek. Délután az egyik érintett terület "megyei hivatalának" épületében a
védelmi titkár fogadta a megfigyelőket, illetve ismertette a katasztrófavédelmi rendszer
működését. Körbevezette a látogatókat a
megyei segélyhívórendszer diszpécser központjában és az operatív törzs - a gyakorlat
miatt aktívan működő - irodái-ban.
A második napon a veszélyhelyzeti óvintézkedésekkel (elzárkóztatással, a veszélyeztetett lakosság kitelepítésével és mentesítésével, jódtabletta bevételével) kapcsolatos
tevékenységeket gyakorolták a tervezési zóna négy településén. Ezek közül Vémysliceben a helyi általános iskola kimenekítésének megtekintésével folytatódott a szakmai
program. Ezután a közeli Kubsiče falu határában felállított ellenőrző ponton a szennyezett területről érkező járművek szennyezettség-mérésének, majd dekontaminálásának megtekintése következett. A katasztrófavédelem és a honvédség sugármérő és mentesítő, valamint egészségügyi ellátó sátortáborának szakmai bemutatója látványos esemény volt.
A két nap észrevételeit összegző beszélgetésen vitatták meg a résztvevők. A külföldi
megfigyelők általános véleménye szerint a
gyakorlat szakmai tapasztalatai mellett pozitív példával szolgált a nemzetközi együttműködés erősítésében is. Cseh és szlovák
kollégáink egymással összehangolt gyakorlatozási rendszert építettek ki, melynek
köszönhetően jelentős tapasztalattal rendelkeznek mind a szervezés, mind az értékelés területén. A magyar delegáltak a
meghívást viszonozni kívánják, amelyre a
2009-ben tartandó hazai komplex nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat adhat lehetőséget.
Herman Attila

Történelmet írtak Németországban, de
legalábbis óriási jelentõségûnek tekintik az új technológia megvalósítását a
szakemberek. Az a nap, amikor az elsõ valóságosan megépített, gõzt elõállító oxyfuel kazánt formálisan felavatták a Schwarze Pumpe telephelyen,
valószínûleg bekerül az ipartörténelem mérföldkövei közé. A tulajdonos
svéd Vattenfall cég arra számít, hogy
ez a vezetõ technológia két problémát
old meg egy csapásra - lehetõvé teszi a
bõsé-ges mennyiségben rendelkezésre
álló európai szénvagyon felhasználását energiatermelésre és egyúttal csökkenti a szén-dioxid kibocsátását is.
Németország észak-keleti részén található telephelyen, szeptember 9én tartott ünnepségen számos német és svéd politikus is megjelent. Szemtanúi lehettek a világ elsõ olyan széntüzelésû blokkja indításának, amely összegyûjti és tárolja saját szén-dioxid termelését.
Az égetés végén nagyon magas koncentrációban kerül ki az égéstermék, ráadásul az
egyéb szennyezõket szeparálni tudják. A
szén-dioxidot ezt követõen térfogatának ötszázad részére összenyomják, elszállítják
valamelyik gázmezõre és ezerméteres
mélységekben visszanyomják egy porózus
kõzettestbe. A blokk hõteljesítménye 30
MW, építését az elmúlt tizenöt hónap alatt
valósították meg. Az üzemeltetést végzõ
Vattenfall saját maga finanszírozta a 70
millió eurós projektet, és a sikeres indításban látta kulminálódni kétéves kemény
erõfeszítéseit. A cég egyúttal azt is figyelembe veszi, hogy a technológia széles elterjedéséhez még meg kell nyernie a közvélemény támogatását. Szükséges még a
pénzügyi és a politikai támogatás, illetve a
törvényi keretek kidolgozása is a gáz tárolásához. A tárolás mûszaki kérdései sem
elha-nyagolhatóak. Egy 1600 MW teljesítményû szenes erõmû évente kb. 10 millió
tonna szén-dioxidot produkál. Ennek el-

szállítása csõvezetékeken vagy tartályhajókon valósítható meg. A már említett, üres
gáz- vagy olajmezõkbe történõ visszapréselésen kívül szóba jöhet még valamennyi
rejtõzködõ, eddig ki nem termelt nyersanyag kihajtása a felhagyott mezõkbõl a
gáz segítségével. Szóba jöhet a sós vizekkel feltelt üregek elnyelõként való hasznosítása is. Ezekben bizonyos körülmények
között a széndioxid a víz ásványtartalmával karbonátokat képez, átalakul.
Máshol is folynak kutatások a témában.
Észak-Dániában az ún. Vedsted-formá-
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cióban vizsgálnak egy geológiai tárolóhelyet, ami egy és két kilométer közötti mélységben helyezkedik el. Ha megfelelõnek
találják, akkor a Nordjylland erõmûvet felszerelik egy demonstrációs egységgel. A
szén-dioxidot csõvezetéken szállítják majd a 30 kilométerre található tárolóhoz. A
blokk indítását 2013-ra tervezik a szakemberek. Az Európai Unió tizenkét nagyméretû erõmûvet szeretne üzemben látni
a következõ néhány évben. Bár számos
más cég is tervezi próbaprojektek indítását, amíg nem lesz üzembe helyezett egység a piacon, addig az Európai Bizottság és
az Európai Parlament nem tekinti megoldhatónak a finanszírozás kérdéseit.
Ez a rövid összefoglalója a programnak,
most lássuk a technológiát. Az oxigénben
gazdag égetés/tüzelés több lépcsõben

megy végbe. Elsõként egy szeparátor eltávolítja a nitrogént a levegõbõl, így a maradék gáz szinte csak oxigént tartalmaz. Ez
a leválasztási folyamat igencsak energiaigényes és rontja az erõmû hatásfokát. A
következõ lépcsõben az oxigén szénporral keveredve áramlik tovább, majd a keveréket befújják a tûztérbe és begyújtják.
Ezt megelõzõen a szenet mosni és porítani kell. A mosási folyamatban a szenet
többszörösen átküldik különbözõ derítõszereket tartalmazó folyadékokon. A szénbõl leválasztott szennyezõdések leülepednek a mosórendszer aljára, ahonnan viszonylag könnyen eltávolíthatók. Mivel az
oxigén/szén keverék a levegõ/szén keveréknél magasabb hõmérsékleten ég, szükséges a szén-dioxidot és vízgõzt tartalmazó égéstermékek visszakeringtetése, hogy
ezáltal csökkentsék a kazán égésterének
átlagos hõmérsékletét. A keletkezett gõz a
majdani nagy erõmûveknél tur-binákat
hajthat, ennél a demonstrációs berendezésnél elszállítják azt egy közeli ipari felhasználóhoz. A füstgázok végül számos
tisztítási folyamaton esnek át. Elsõként
részecskeleválasztás történik a pernye
megfogására, majd kéntelenítés mészköves-vizes eljárással. A keletkezõ gipszet
az építõipar használhatja majd fel. A tisztítási ciklus végén a füstgázt lehûtik, hogy
a benne lévõ gõzt vízzé kondenzálják.
Mivel a nitrogént a folyamat elején kivonták, nem keletkeznek légszennyezõ
nitrogén-oxidok sem. A maradék gáz szinte teljesen tiszta szén-dioxid, koncentrációja minimum 95 százalék. Ez lehetõvé
teszi, hogy könnyen folyadékká préseljék
össze. Az alkalmazott közel 70 bar nyomásnak köszönhetõen nyersolajhoz hasonló sûrûségû anyag jön létre, amit könnyen és hatékonyan el lehet szállítani a
végleges tárolás helyére.
A képeken a magvalósult egység és a
technológia elemei láthatók.
Forrás: Modern Power Systems,
2008. október (a fordítás a cikk erõsen
rövidített változata) Varga József

tellit-dokumentuma (Update-PINC) rámutat, a következõ 10-20 évben az európai
atomreaktorok többsége eléri életciklusának végét. Befektetésösztönzõ intézkedések nélkül a nukleáris energia részaránya
az európai energiatermelésben jelentõsen lecsökken. Az üzemidõhosszabbítási,
a kiöregedõ erõmûvek pótlására irányuló és új reaktorépítési döntések akuttá
válnak a közeljövõben, különös tekintettel a széndioxid-kibocsátás csökkentési
vállalások teljesítésére. Bár minden tagállam önállóan dönthet alkalmaz-e vagy
sem atomenergiát, az EU közös érdeke a
nukleáris biztonság növelése, a nukleáris
proliferáció kezelése és a nukleáris létesítmények környezeti hatásainak minimalizálása. Ezért az Európai Bizottság az
Európai Nukleáris Energia Fórummal
összhangban ebben az évben nyilvánosságra hozta az új nukleáris biztonsági direktívát, amely átlátható közös szabályozási keretet biztosít az atomenergia alkalmazásának Európában.
Mint a fent ismertetett anyagból kitûnik, hogy bár az Európai Bizottság számít
az atomenergiára mint az ellátásbiztonság, versenyképesség és fenntarthatóság
biztosításának egy fontos eszközére és
születtek elõremutató intézkedések mint
a nukleáris biztonsági direktíva kidolgozása, a világos kiállás az atomenergia
mellett konkrét intézkedési tervvel támogatva ezúttal is elmaradt. Pedig az Egyesült Királyság Klímavédelmi Bizottsága
megállapította: világos elkötelezettség vállalására van szükség a nukleáris energia
mellett abban az esetben, ha a költséghatékonyság ezt igazolja - erre pedig egyre
több tanulmány és jelentés szolgáltat bizonyítékot, rámutatva emellett az atomenergia versenyképességére, fenntarthatóságára és hozzájárulására az energiabiztonsághoz.
Dr. Szerbin Pável EU-szakértõ

Golácz József
(1948-2008)

Nyugdíjas kollégánk 2008. november 5én paksi otthonában hunyt el. Négy hónapja diagnosztizált, gyors lefolyású, súlyos betegségben szenvedett.
Golácz József Pécsett született 1948.
november 15-én. Általános és középiskolába is Pécsett járt, a Zipernovszky Gépipari Technikumban villamos szakon végzett. 1987. január 2-án került az atomerõmûbe, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán váltómûszakban dolgozott elektrikusként. Feladatai
közé tartozott a fõberendezések kezelése,
felügyelete. Munkáját lelkiismeretesen
végzõ nyugodt, csendes kolléga volt. A fiatal pályakezdõk betanítását nagy odafigyeléssel végezte. Munkatársaival
nyugdíjasként is tartotta a kapcsolatot,
továbbra is érdekelték az erõmû üzemeltetésével kapcsolatos események. 2002.
november 30-án korengedménnyel vonult nyugdíjba.
Nyugdíjas éveit Pakson, családja körében töltötte, nyáron gyakran utaztak
Orfûre, a család hétvégi telkére. A MÉSZ
tekecsapatát nyugdíjasként is erõsítette, e sportágban társaival szép eredményeket értek el. Szabadidejében horgászott, és a halfõzésnek mestere volt.
Nyugdíjas kollégánktól fájó szívvel búcsúzik felesége, Magdi és fia, Szilárd. A
család, a barátok és a volt kollégák kísérték utolsó útjára a pécsi központi temetõben, ahol polgári szertartással temették el.
Emlékét megõrizzük, nyugodjék békében!
Kzné

2008. december
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Irán és az atomenergia
Cserháti András, az atomerõmû
mûszaki fõtanácsadója a közelmúltban pár napot Iránban töltött.
Kíváncsiak voltunk szakmai tapasztalataira és személyes élményeire.
- Úgy hallottuk, Iránban jártál a közelmúltban…
Igen, október végén valóban részt vettem
egy két és fél napos konferencián Sirázban.
A rendezvény pontos megnevezése: "Elsõ
nemzetközi szeminárium atomerõmûvek
tervezése és létesítése tárgyában szerzett
tapasztalatok cseréjére". Ezen túl sikerült eljutnom az üzembe helyezés elõtt álló Buser
Atomerõmûbe is.
- Hogy szereztél tudomást errõl a lehetõségrõl?
Egy új hazai atomerõmû egyik szóba jöhetõ típusa az orosz továbbfejlesztett VVER1000 és annak szállítója az Atomsztrojexport. Ezért kiemelten figyeljük a hozzájuk
kapcsolódó híreket, eseményeket. Buserben is egy sajátságos VVER-változatot valósítanak meg. A nemzetközi közösség elég
vissza-fogott Irán tekintetében, így a perzsák - tudva, hogy a közvetlen meghívás
nem hatékony - orosz közvetítõn át is
meghir-dették a konferenciát. Ez került el
hozzánk is.
-Bizony, a sajtó az elmúlt években tele volt
Irán vitatott urándúsítási programjával…
Elszigetelõdött Irán, és most a jelek szerint nyitni kíván. Mi nyilván a békés célú
nukleáris programmal foglalkoztunk. Ami
esetleg ezen túli, az inkább a diplomaták,
katonák dolga. A perzsák a létezését tagadják. Persze egy esetleges rejtett fegyverkezési program és az ország síita muzulmán
vezetése az ismert harcias megnyilvánulásokkal együtt nem túl megnyugtató kombináció…

-Jól tudjuk, hogy Buser eddigi létesítése
nem ment simán?
Az erõmû hányatott története dióhéjban
a következõ. 1975-ben a Siemens-KWU két,
1300 MW-os nyomottvizes blokk építésébe
kez-dett, az indítást 1982-re tervezték. A
projekt a német, úgynevezett Konvoi sorozatba illeszkedett, a Biblis reaktorok mintájára. 1979-ben közbeszólt az iszlám forradalom. Az építkezést leállították az elsõ blokk
~85%, a második ~50% készültsége mellett.
Újabb csapást jelentett az 1980-1988 közötti háború Irak és Irán között. Az épülõ erõmûvet Irak levegõ-föld rakétákkal több hullámban megrongálta. Amerikai nyomásra
a németek elálltak a folytatástól. 1995-ben
az oroszok szerzõdtek a befejezésre. A helyreállított épületekbe a VVER-1000 egyedi,
V446-os változatát szerelték be. A munkák
2001-tõl húzódnak, változó hevességû, kölcsönös orosz-iráni vádaskodással (késés,
nem fizetés). Az üzemanyagellátás érzékeny
kérdését Oroszország végül úgy oldotta
meg, hogy 2008 elejére leszállította az induló töltetet és visszafogadja a kiégett üzemanyagot. Az indítás legutóbbi megnevezett
idõpontja 2009, annak közelebbrõl nem azonosított idõszakában.
-Egy 33 éve elkezdett atomerõmû mennyiben tekinthetõ még korszerûnek, biztonságosnak? Nem lesz ez egy elfuserált öszvér a német és orosz tervek keveredése
miatt?
Minden jel szerint a válaszok kedvezõek.
Az oroszok hozzáértõen felmérték a hátrahagyott épületeket, a leszállított berendezések használhatóságát, állagát. Kijavítottak, kicseréltek mindent, amit kellett, pótolták a hiányzó dokumentációt. A biztonsági filozófia sem csorbult. Meghagyták a német 4x100%-ban tartalékolt biztonsági rend-

szereket. Rájuk is "fejeltek" további orosz
berendezésekkel. Így például 8 helyett 12
hidroakkumulátor biztosítja a hûtõvizet
üzemzavar esetén. Saját reaktoraikhoz képest megnövelték a szabályzó- és biztonságvédelmi rudak számát. Megváltozott a
hurkok térbeli elrendezése, hogy a négy fekvõ gõzfejlesztõ beférjen a német dupla falú
gömb védõépületbe. A földrengésállóság jelentõsen meghaladja az orosz mintablokkét. Minden fõberendezés jól vizsgázott Kínában, az orosz szállítású Tianwan erõmûben. Összessé-gében tehát nem elavult, hanem egy jó 2G+ (továbbfejlesztett második
generációs) erõmû lehet Buser.
-Mit láttál az atomerõmûben?
Egy fél délelõtt két perzsa mérnökkel végigjártuk, helyenként másztuk a primer és
szekunder kört, blokkvezénylõt. Minden fõberendezés a helyén, csak kisebb csövek,
szelepek hiányoznak, az üzembehelyezési
munkák 90-95% körüli készültséget mutatnak. Van esély jövõre indítani a blokkot, de
akár át is csúszhat 2010 elejére.

-Mik voltak a szeminárium nyelvei, szakmai súlypontjai?
Fárszi, orosz és angol nyelven folyt a tanácskozás. Az atomerõmû-építés világszerte zajló újjászületése mellett elsõsorban a
perzsa jelen és közeljövõ nukleáris energetikája volt napirenden. A jelen Buser, a közeljövõ Darkhoveyn. Sok elõadás foglalkozott a Buserben folyó üzembe helyezéssel,
a jelenlegi készültségi állapottal. Darkhoveyn az új telephely Abadan város közelében, ahol majd az IR-360 reaktor és atomerõmû felépül.

-A másik, tervezett blokkról mit érdemes
tudni?
Az IR-360 teljesen perzsa fejlesztés és
építés. Nyomottvizes reaktor, két hûtõhurokkal. Még az üzemanyagát is maguk tervezik, gyártják! Teljesítménye a nevében is

szerepel: 360 MW. Sokban hasonlít a meglévõ paksi blokkokhoz, de nyilván valamivel modernebb lesz a köztük lévõ több mint
30 év miatt: 2016 körül tervezik indítani. Az
irániak e munka kapcsán jó benyomást keltettek szakmai hozzáértésben, szervezettségben. Nagy ország, összevonható erõforrásokkal, nyugati példákat követõ mûszakitudományos háttérrel, a perzsa birodalmi
múltból táplálkozó elhivatottsággal, muszlim kultúrával. Még így sem kis bátorság
elõzmények nélkül, önállóan belevágni egy
saját atomerõmû létesítésébe külsõ segítség nélkül. A mérnöki ismeretek, biztonság
terén a nemzetközi tapasztalatok hozzáférhetõek, megszerezhetõek, ennek õk már ma
is birtokában vannak. De gyártástechnológiai kételyek maradhatnak…
-Szabadidõdben tudtál valamennyire ismerkedni az országgal, lakóival?
A szakmai program eleve nagyon zsúfolt
volt. Ami kis idõ ezen túl maradt volna, azt
is minden nap "betáblázták" programokkal.
Ezért persze köszönet illeti a házigazdákat,
mert mi magunk biztos nem tudtuk volna
így megszervezni. A konferencia például az
éjszakai, hajnali odautazás miatt csak délután kezdõdött (egyébként vasárnap, ami
ott munkanap). Csak este nyolckor, már teljes sötétségben tudtunk elindulni Háfez költõ mauzóleumához, ami nekünk tartott már

nyitva. Másnap munka után a kb. 50 km-re
lévõ Perszepoliszba, Dáriusz és Xerxész palotájának romjaihoz utaztunk. Ide ugyan világosban indultunk, de megint ránk sötétedett. Harmadnap a továbbutazás elõtt még
két múzeumot sikerült meglátogatni
Sirázban. Sajnos egy korábban meghirdetett
mecset és a bazár így is kimaradt, de panaszra semmi ok, eleget láttunk. Éjszaka
vitt le a busz át a Zagrosz-hegységen az
1400 m magasan fekvõ Sirázból szerpentineken, alagutakon Buserbe, a Perzsa-öböl
partjára. Nagy élmény volt, hogy hazaindulás elõtt még úsztam egyet az öböl 27 fokos
vízében.
-27 fok októberben?
Bizony, a klíma igen nehéz. Október végén nappal a levegõ hõmérséklete 30 fok, de
nyáron 50 sem ritka. A fennsíkon száraz
volt a levegõ, a tengerparton viszont magas
a páratartalom. Csapadék csak a 2-3 "téli"
hónapban esik. Amúgy mindent igen finom
sárga sivatagi por fed, gyakoriak a homokviharok is.
-Sokat fényképeztél?
Természetesen, bár az erõmûben nem lehetett, az kimaradt. Akit érdekelnek a képek, elég sokat megtalál itt:
http://www.csatolna.hu/hu/erdekes/Cs
A/iran/iran.shtml
-önin-

A GDF Suez Bulgária felé kacsingat
A francia villamosenergia-ipari
óriás, a GDF Suez cég bejelentette,
hogy dönteni szeretne a bolgár
Belene atomerõmû építésében való
részvételérõl, miután tanulmányozta a Bulgária és a német RWE cég
között létrejött kereskedelmi szerzõdést.
A bolgár kormány októberben a német céget választotta stratégiai partnerének (49
százalékos részesedéssel) az atomerõmû
felépítésére. Egyúttal megadta a lehetõséget az RWE számára, hogy megossza részarányát a második helyre sorolt pályázóval,
a Belgian Electrabel céggel (ennek tulajdonosa a GDF Suez). Elvileg fenntartjuk érdeklõdésünket - így nyilatkozott Paul Rorive, a cég nukleáris ügyekért felelõs elnökhelyettese a Reuters hírügynökségnek egy
Szófiában tartott konferencián. - Pillanatnyilag nem ismerjük azokat a feltételeket,
amelyeket az RWE az ajánlattétel során kötelezettségként vállalt - tette hozzá. A kormány mindössze annyit mondott, hogy
részt vehetünk a projektben, de a feltételeket nem változtathatjuk meg; így mindenképp meg kell vizsgálnunk a helyzetet - közölte Rovire úr. November végén fogják tanulmányozni az 51 százalékot képviselõ
bolgár nemzeti energiavállalat (NEK) és az
RWE között létrejött keretszerzõdést.

A Suez Európában a legnagyobb cég az
értékesítések területén, egyértelmûen érdekelt a Belene-projektben, mivel így
lehetõséget lát az áram délkelet-európai
exportjában. Bulgária négymilliárd eurót
szán a 2000 MW-os beruházásra, így meg
tudná õrizni vezetõ exportõri pozícióját a
térségben, egyúttal eleget tudna tenni az
Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási céljainak is. (Az ország 2002-ben és 2006ban is két-két VVER-440/V-230 típusú
blokkot állított le a csatlakozási feltételek
teljesítése érdekében - a fordító megjegyzése.) A programot támogatók szerint az
atomenergia a klímaváltozás megoldásának egyik változata, mivel gyakorlatilag
nem bocsát ki üvegházhatású gázokat.
Azonban Bulgária és az RWE még nem írta alá a végleges üzleti dokumentumokat.
A halogatás oka, hogy a német óriásvállalatnak gondjai vannak a zöldpárti politikusokkal és aktivistákkal. Ipari bennfentesek szerint az RWE addig húzza végleges
döntését, amíg elegendõ bizonyítékot nem
kap az erõmû biztonságára vonatkozóan,
hogy hatástalanítani tudja az ellenzõk erõfeszítéseit.
Hartmut Pamme, az RWE nukleáris
erõmûvi részlegének alelnöke úgy nyilatkozott az említett konferencián, hogy társasága már tárgyalt a német kormánnyal
a Belene-programról. Most készítenek elõ
egyfajta projektfejlesztési szerzõdést, és

éppen a folyamatban lévõ tárgyalások miatt nem tudnak határozott dátumot mondani a szerzõdés aláírására. Bulgária energiaipari miniszterhelyettese, Javor Kujumdziev korábban azt nyilatkozta, hogy
Bulgária hajlandó várni az RWE felügyelõ
bizottságának jóváhagyására 2009 tavaszáig, amikor is meg kell kezdõdnie az erõmû építési munkálatainak. A projekt belsõ köreibõl származó információk szerint
a világméretû gazdasági válság és a likviditási gondok miatt nehézségek támadhatnak a finanszírozás körül, és így valószínûsíthetõ a tervezett 2013/2014 évi indítás csúszása is. Pamme úr szerint azonban nincs jelentõs hátrálta-tó hatás a programra, a kormány és az RWE meg fogja találni a megoldást.

India: a jövõ egyszerre zöld
és nukleáris
Indiának közel hatszorosára kell növelnie
villamos energiát elõállító kapacitásait a
következõ húsz évben, hogy ki tudja elégíteni a gazdaság 7 százalékos növekedésébõl származó igényeket - hangzott el az
Indiai Gazdasági Csúcstalálkozón. Az ipari szakértõk attól félnek, hogy a mostani
143 ezer megawatt beépített teljesítmény
800 ezer megawattra való növelése jelentõsen meg fogja növelni a "piszkos"
szén használatát, ami igen jelentõs kocká-

zatot jelent a környezetre nézve. A szénfelhasználás hatékonyságát is növelni kell,
de az atomenergia és a megújuló energiaforrások használatának növelése a cél hangzott el a találkozón.
Ezt a felhívást akkor tették közzé, amikor a nyersolaj ára hatvan százalékkal esett a korábbi 23 hónapos átlagárhoz képest. Az alacsony olajárak azonban ellehetetlenítik a megújuló energiaforrásokba
történõ jelentõsebb befektetéseket. A szélés a szoláris energia felhasználásával történõ energiatermelés jelenleg kereskedelmileg még nem valósítható meg nyereségesen. Az államilag szubvencionált üzemanyagok - mint például a dízelolaj - növekvõ használata is csak akkor indokolható,
amikor a villamosenergia-felhasználásban
csúcsidõszak jelentkezik. A dízel árát a
kormány jelentõsen támogatja, így a felhasználók jóval a nemzetközi beszerzési
ár alatt jutnak hozzá. Ez a fajta túlzott
használat (elsõsorban az autonóm villamos üzemû nagy hivatali és bevásárlóközpontok által) azonban növeli a szén-dioxid kibocsátását.
A dízel üzemanyag felhasználása a nyári hónapokban 20 százalékkal nõtt, de az
indiai finomítóüzemek csak 15 százalékos
növekmény kielégítésére vannak felkészülve. A szoláris energia felhasználása
azzal az elõnnyel járna, hogy ki tudná elégíteni a napi csúcsban jelentkezõ igénye-

ket. Jelenleg csupán ötven megawatt napenergiaforrás van jelen a termelésben, és
ez India beépített teljes villamosenergiatermelõ kapacitásának 0,03 százaléka. Az
ország teljes termelésének 99 százalékát
szenet vagy egyéb fosszilis energiahordozót eltüzelõ erõmûvek adják. A szakértõk
szerint ez az állapot tovább nem tartható
fenn. Ekkora környezeti terhelés óriási,
valószínûleg kemény adókkal fogják sújtani az ilyen üzemeket.
A csúcstalálkozó résztvevõi szerint semmi kétség nincs afelõl, hogy India energetikájának jövõbeli alakulásban a nukleáris energia domináns szerepet fog játszani. Az elmúlt években a technológiai fejlesztések jelentõsen csökkentették a
kockázatot és biztonság is javult. A jelenlegi együttmûködés az Amerikai Egyesült
Államok és India között jelentõs lökést fog
adni a termelõi kapacitás növekedésének.
Az ország jelenleg 5 ezer megawatt nukleáris erõvel bír, ezt 2030-ra 20 ezer megawattra kívánják növelni.
(A 2007. év végén közzétett hivatalos
adatok szerint 16 blokk üzemel az országban 3900 MW összteljesítménnyel. Az építés alatt lévõ blokkok száma 6, várható kapacitásuk 3160 MW, a tervezett blokkok
száma 8, várható kapacitásuk 6800 MW
lesz - a fordító megjegyzése.)
Forrás: NEI SmartBrief 2008. november
Varga József
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A védelmi igazgatásért
Karácsony Sándor miniszteri
kitüntetésben részesült

Tréning és vetélkedõ
a szakközépiskolában
November immár hagyományos módon
az egészségmegõrzés jegyében telt. Két
eseményrõl is érdemes beszámolnom,
melyek témájuk alapján szorosan öszszefüggnek, mégis más-más megközelítésben érdemes róluk beszélni.

K

A

Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum "Segítõ barát"
modellprogramot indított középiskolás
fiataloknak Pakson és Pécsen a Kortársoktatók Pécsi Egyesülete és a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány közremûködésével. A háromnapos paksi tréninget 2008. november 17-19.
között az Energetikai Szakközépiskolában
tartották. A képzés szakemberei Lõrincz Norbert (tréningvezetõ), Dombrádi Zita, Oppé
László és dr. Vöröss Endréné voltak.
Tizennyolc fiatal - 12 szakközépiskolás és
6 Vak Bottyán-gimnazista - aktív részvételével telt a három nap, melynek során a fiatalok megfelelõ mennyiségû és minõségû
elméleti tudást, illetve önismereti, készségfejlesztõ eszközöket, módszereket sajátítottak el. A tréning célja nem is lehetett más,
mint a jellemzõen jó irányító- és szervezõkészséggel bíró fiatalokat felkészítse az iskolában elõforduló lelki terhek és az erõszak, bántalmazás különféle formáinak kezelésére, a szenvedélybetegség kialakulásának felismerésére, megelõzésére. A képzésen a fiatalok elsajátíthattak fontos, a szexualitással összefüggõ ismereteket, a védekezés lehetséges módozatait. A tanfolyam
anyagából nem maradhatott ki az egészséges életmódra nevelés (táplálkozás, mozgás)
ismeretének és gyakorlatának elsajátítása
sem. A diákoknak mindezen tapasztalatok
alapján csak saját intézményükben kell tevékenykedniük, az iskola közegét felhasználni munkájukhoz. Elsõsorban nem foglalkozások, elõadások, rendezvények megvalósításban, hanem a "folyosói munka", az
óraközi szünetek, az iskolán kívüli tevékenységek ideje alatt - egyfajta jelzõszerepet
betöltve az iskolai vagy külsõs kompetens
szakemberek felé. A képzés célja, hogy a
képzésen résztvevõ gyerekek ne csak tudással gazdagodhassanak, hanem egy általánosabb, holisztikusabb szemlélettel. Eb-

A sarkkörön túl jártam!
A WANO Moszkvai Központja a fogadó féllel
együtt 2008. november 24-28. között tartotta
a Kolai Atomerőmű utóvizsgálatát. A hatfős,
Viktor Makejev hmelnyickiji főmérnök által vezetett WANO-csoport feladata a két évvel ezelőtti ellenőrzésen meghatározott javítandó
területeken elért haladás mértékének megállapítása volt. A WANO szabályainak megfelelően a tapasztalt információk bizalmasak,
csak a vizsgáló csapatra és az erőműre tartoznak. Igaz, a pozitív példák a természetesen
felhasználhatók máshol is.
Az északi sarkkörön túl, a Kola-félsziget és a
kontinens találkozásánál, a Fehér-tengerhez
közel található Poljarnie Zori kisvároshoz tartozik a négy VVER-440-es (két V-213 és két V230 típusú) blokkot tartalmazó erőmű. Az első két blokk üzemidejét már meghosszabbították 15 évvel. Az utóvizsgálat sikere jó alapot
jelenthet a 7 százalékos teljesítménynövelésre
és a másik két blokk üzemidejének meghoszszabbítására.
A Kolai Atomerőmű igazán jó erőmű tapasztalt, hozzáértő személyzettel. Az oroszországi
atomenergetika átalakítása utáni Energatom
holdinghoz tartozó atomerőművek közössége
- a főmérnökök szavazata alapján - épp az
utóvizsgálat alatt ítélte oda a biztonságos üzemeltetésért járó éves elismerést, amit Vaszilij
Omelcsuk főmérnök vett át. A Pakssal két éve
aláírt együttműködés mindkét fél számára
előnyös.
Az egyhetes, általában a késő esti órákba nyúló munka igazi, régen látott, nyikorgó, havas
télben zajlott. A jó közérzetet a hazaiak vendégszeretete, és a WANO-csoport összekovácsolódása csak fokozta. Nem tudta a hangulatot elrontani az sem, hogy a távoli nap
mindig csak pár órára hozott némi borongós,
szürkés fényt a vidékre a sarkvidéki télben.
Kolán jó érzéssel, barátoktól búcsúztunk!
Hadnagy

ben egy speciális segítõi szereppel gazdagodnak, hogy aztán az iskola "segítõi team"jének, jelzõrendszerének tagjaivá válhassanak. Fontos odafigyelni arra, hogy õk nem
professzionális segítõk, hogy továbbra is önmagukat képviseljék saját osztályközösségükön belül, hogy ne legyenek se túlsegítõk vagy alulmotiváltak.
Ez a képzés sem önmagában áll, hiszen
a diákoknak a három nap alatt vállalásokat
kellett tenniük, és iskolájukban szerzett tapasztalataikat is havi rendszerességgel osztják meg egymás és a szakemberek között.
A tanév vége elõtt pedig az egész év értékelésére is sor kerül majd.
A tréninggel egy idõben rendezte meg az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium,
a PA Zrt. Egészségközpont és a Jövõ Drogok
Nélkül Alapítvány "Egészséges felnõtt évekért" címmel azt az egészségfejlesztési
sportvetélkedõt, melyen már negyedik alkalommal mérhették össze tudásukat a paksi középiskolások. A szakközépiskola sportcsarnokában lebonyolított és az Egészséges
Városok Paks Városi Szervezete által támogatott program a mozgás, a sport egészségfejlesztõ, drogprevenciós szerepét volt
hivatott hangsúlyozni. A 12 csapat - mindegyik tanintézményt 3-3 négyfõs gárda képvisel-te - szellemi vetélkedõ és ügyességi játékos csapatverseny keretében mérte össze

felkészültségét. Az elõkészületekbõl idén is
kivették részüket a szakközépiskola kortárssegítõi, akik a legális és illegális drogokkal,
az egészséges táplálkozással, valamint a
mozgással kapcsolatos totókat állították
össze. Kozma Gyõzõ, a rendezõ iskola pedagógusa a pekingi olimpiával kapcsolatosan
szintén összeállított egy kérdõívet. Újítás
volt az ügyességi játékokat illetõen a kötélhúzás és a pingpong. Elõbbiben több fordulóban dõlt el, mely csapat a legerõsebb, míg
utóbbi arról szólt, egységnyi idõ alatt mely
együttesek képesek a legtöbbet asztal fölött
egymáshoz ütni a labdát. Ez utóbbiak szervezését idén is Nagy Gábor vállalta.
A tartalmas és remek hangulatú délután
sikeres lebonyolításáért sokat tett Koch
Andrea védõnõ, és Molnárné Haholt Zsuzsanna vezetõ védõnõ. Köszönet illeti Szabó
Béla igazgatót is, aki lehetõvé tette a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, valamint Csajági Sándor igazgatóhelyettest, aki
jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt.
Ha úgy érzi, hogy mentális problémáit
megosztaná, de nem tudja hova forduljon,
keressen meg a 20/9442-009-es te-lfonon,
és jöjjön el az Egészségközpontba (ESZI volt
fõiskola épülete, 203. terem) szerda délelõttönként az életmód-tanácsadásomra.
Dr. Vöröss Endréné egészségfejlesztõ
mentálhigiénikus

arácsony Sándornak, a paksi atomerõmû balesetelhárítási szervezete
vezetõszervezõjének a védelmi felkészítés terén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül - a Tolna Megyei Védelmi
Bizottság elnöke felterjesztése alapján - dr.
Gyenesei István önkormányzati miniszter a
"Védelmi igazgatásért" emlék-érem ezüst fokozatát adományozta. A kitüntetés ünnepélyes átadása október 22-én zajlott az önkormányzati minisztériumban.
 Karácsony Sándor 1985 óta dolgozik az
atomerõmûben. Kezdetben turbinagépész,
operátor, majd fõgépészi beosztásban dolgozott az üzemviteli területen. 1992-tõl a mûszaki osztályon állapotfelügyelettel foglalkozott, késõbb a gépész mûszaki osztályon
különbözõ témájú mûszaki tevékenységet
végzett. A biztonsági igazgatóság ipari biztonsági fõosztálya balesetelhárítási szervezeténél 2002 óta lát el vezetõ-szervezõi feladatot.
 Feladatköre leghangsúlyosabb részét a
baleset-elhárítási szervezetnek a felkészülési idõszakban való tevékenysége jelenti.
Reá hárulnak a balesetelhárítási szervezettel összefüggõ szervezési és tervezési feladatok, melyek állandó, folyamatos munkavégzésben nyilvánulnak meg. Idetartozik
többek között a gyakorlatokra való felké-

szülés, a gyakorlattervek elkészítése, a gyakorlatok alatt történõ irányítás, illetve a
mindennapos felkészülés megfelelõ fenntartása.
 Munkája során nemcsak az atomerõmû különbözõ egységeinek munkatársaival tart rendszeres kapcsolatot, hanem
mindazon külsõ szervezetek, elsõsorban az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
és az Országos Atomenergia-hivatal szakembereivel is, akik együttmûködõ, ellenõrzõ, felügyelõ félként érintettek egy esetleges
veszélyhelyzet kezelése során.
 Különös figyelemmel kell foglalkoznia
a veszélyhelyzet kezelését szabályozó utasításokból, újonnan megjelenõ jogszabályokból adódó követelményeknek a saját szabályozásainkban való megfeleltetésével, és tekintettel kell lennie arra is, hogy az erõmû
mûszaki átalakításaiból eredõ változások is
kihatnak a veszélyhelyzet kezelésére. A hatósági szabályozások változása és a balesetelhárítási gyakorlatokon szerzett tapasztalatok visszacsatolása miatt az erõmû veszélyhelyzetkezelési szabályozása jelentõs
átalakításon fog átesni.
Karácsony Sándornak gratulálunk miniszteri kitüntetéséhez, és további munkájához sok sikert kívánunk!
Lovásziné Anna

Baleset-elhárítási gyakorlat
az atomerõmûben
A paksi atomerõmû Baleset-elhárítási
Szervezete (BESZ) az éves terveknek
megfelelõen 2008. november 27-én teljes
körû gyakorlatot tartott, melynek lefolyását a gyors értékelés alapján sikeresnek
minõsítették.
 A gyakorlat során a résztvevõk a veszélyhelyzetazonosítást, értesítést, elhárítást és védekezést, valamint az ONER-szervekkel történõ kapcsolattartást gyakorolták.
 Az üzemi területen az érintettek a riasztással, tájékoztatással, kimenekítéssel

és az egyéni védõeszközök használatával
kapcsolatban hajtották végre a szükséges
tennivalókat, és további kárelhárítási feladatokat oldottak meg.
 A november 27-én lezajlott események több olyan tapasztalatot is eredményeztek, amelyek visszacsatolása a BESZ
felkészültségének javítása érdekében
szükségesek.
A BESZ vezetése ez úton köszöni a sikeres gyakorlat közremûködõinek munkáját.
A további észrevételeket a besz@npp.hu
elektronikus levélcímre várják.

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?

A

részvénytársaság nyugdíjasairól
szóló cikksorozatban ez alkalommal
Mérges Miklósnét látogattam meg
Paks város központjában lévõ társasházi
lakásukban. Rózsika férjével lakik egy +
két félszobás elsõ emeleti lakásban. Miklós
szintén a PA Zrt. nyugdíjasa, róla néhány
évvel ezelõtt már megjelent egy interjú az
Atomerõmû címû újság hasábjain. A lakás
berendezése kényelmüket szolgálja, az ablakokkal beépített erkély pedig télikertként funkcionál. Az ott elhelyezett növények árulkodnak arról, hogy a lakásban
virágokat szeretõ emberek laknak.
Elõször azt szeretném megkérdezni, mikor és milyen módon kerültél a társasághoz, mi volt a munkaköri feladatod?
Egészségügyi végzettségem van, dolgoztam kórházban, azt követõen pedig 1974tõl 1985-ig Bölcskén az Öregek Napközi
Otthonának a vezetõje voltam. A férjem
1984-ben nyert felvételt a Paksi Atomerõmû Vállalathoz. Szerettem volna én is bekerülni az erõmûbe. Érdeklõdött a vegyészeten, ahol éppen vegyész laboránst kerestek. Jelentkeztem az állásra, és 1985.
március 1-jén már munkába is álltam. Az
expresszlaborban három mûszakban dolgoztam. Feladataim közé tartozott többek
között a vízminták vétele, elemzése és dokumentálása.
Mikor mentél nyugdíjba?
Egészségügyi problémáim, többszöri
térdmûtétem miatt leszázalékoltak, 1990
óta vagyok nyugdíjas.
Van-e olyan munkahelyi élményed, ami
még ennyi év után is emlékezetes maradt
számodra?

an már jobban oda kell figyelni az egészségünkre. Nagyon jó, hogy minden évben
el tudunk menni Gunarasra, és ott gyógykezelésekben részesülhetünk. Hõtárolós
kályhákkal fûtûnk, ezért számunkra jelentõs anyagi segítség a kedvezményes villamosenergia-vásárlás. A nyugdíjasklub
tagjaival közösen évente egy hetet töltünk
Balatonfüreden a volt munkáltatónk anyagi hozzájárulásával. Szintén a klub szervezésében évente több alkalommal kirándulásokon veszünk részt. Színházi elõadásokat, gyógyfürdõket, kastélyokat és egyéb
nevezetességeket látogatunk.

Jó kollektíva volt a vegyészeten, fiatal
kolléganõim voltak, õk még ma is dolgoznak. A korkülönbség ellenére kölcsönösen tiszteltük egymást, a munkában
pedig mindenki türelmes és segítõkész
volt. Szívesen emlékszem vissza a szaunában megtartott "mûszakos" összejövetelekre.
Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?
Mivel férjem is nyugdíjas, megszervezzük a napi feladatainkat. Vezetem a háztartást, a bevásárlást felváltva intézzük.
Olyan emberek vagyunk, akik ápoljuk a
rokoni kapcsolatokat, ezért gyakran utazunk az országon belül, távol élõ rokonainkhoz és õk is meglátogatnak bennünket. Nõvéreimnél is gyakran megfordulunk, Szõlõhegyen élõ nõvéremnek besegítünk a ház körüli munkákban. Van egy
fiunk, aki a családjával szintén Pakson lakik. A 17 és 14 éves leányunokánk társasága kellemessé és hangulatossá teszi a
családi összejöveteleket. Szabadidõmben
olvasok és rejtvényt fejtek.

Milyen módon jut el hozzátok információ
az erõmûrõl, hogyan szereztek tudomást
a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
Fiunk is az erõmûben dolgozik, találkozásaink alkalmával mindig szóba kerül a
volt munkahelyünk. Az Atomerõmû címû
újságban szintén sok olyan információ
van, amit érdeklõdéssel olvasunk. Mindketten tagjai vagyunk az Atomerõmû
Nyugdíjasklub Egyesületnek, a nyugdíjasokat érintõ témákat ott is megbeszéljük.
A klubban nagyon jó közösség van, negyedévenként összevontan tartjuk a névnapokat. Mi a szilvesztert is a klubban
szoktuk eltölteni, jól elszórakozunk a
nyugdíjas társainkkal.
Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudtok venni, hogyan értékeled
ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?
Úgy gondoljuk, hogy szerencsések vagyunk, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt.
nyugdíjasai lehetünk. Korunkból adódó-

Mi a véleményed arról, hogy elõnyösebb
helyzetben van-e egy PA Zrt.-s nyugdíjas
más cég nyugdíjasával szemben?
Határozottan állítom, hogy igen. Aki ledolgozta a jogosultsághoz szükséges idõt,
meghatározott összegû nyugdíjat kap. A
Paksi Atomerõmû Zrt. azonban a nyugdíjasait a nyugdíjon felül további juttatásokkal támogatja és segíti. Ezáltal érezzük
volt munkáltatónk megbecsülését és azt,
hogy odatartozunk.
Mit szeretnél üzenni az olvasóknak az újságon keresztül?
Az erõmû jó munkahelyemként marad
meg az emlékezetemben. Szerettem ott dolgozni, de a nyugdíjas éveink is kellemesen
telnek. Véleményem szerint mindig kell valami elfoglaltság, ami leköti az embert. Kellemesen telik az idõ, amikor a klubban lehetünk. Ehhez nagymértékben hozzájárul
az erõmû vezetése, hiszen támogatásukkal
egy olyan nyugdíjasklub egyesületnek lehetünk tagjai, ami országos viszonylatban
is egyedülálló. Köszönjük!
Kzné

2008. december

15

Sakkolimpia Drezdában
A nyári olimpiától eltérõen kétévente
rendezik meg a sakkolimpiákat. Ez az
egyedüli sport, melynek külön olimpiája van, és minden ország csapata ott lehet. A nõi és férfi versenyeket most is
egy helyszínen, Drezdában tartották. A
megnyitót egy show, egy jégrevü keretében a Freiberger arénában tartották, a
küzdelmek a Nemzetközi Kongresszusi
Központban zajlottak november 13-25ig. Ez a sportág legjelentõsebb csapatversenye, melyre 153 ország 275 válogatottja nevezett be (156 férfi, 119 nõi).
Férfiegyüttesünket Lékó Péter, Polgár
Judit, Almási Zoltán, Balogh Csaba, Berkes Ferenc alkotja, míg a nõknél a vietnami származású, régóta Magyarországon élõ Hoang Thanh Thrang mellett
Vajda Szidónia, Mádl Ildikó, Rudolf Anna és Schneider Veronika ül asztalhoz.
Mindkét nemnél négy-négy táblán folyt
a küzdelem. Élõ-pontszámok átlaga
alapján most a rangsort a férfiaknál
Oroszország, Ukrajna, Kína, míg a nõknél Kína, Oroszország, Ukrajna, Grúzia
vezette. A magyar férfiválogatottat az
ötödik, a nõit a nyolcadik helyre rangsorolták. A 11 fordulós svájci rendszerû

tornán - a sakkolimpián elõször - a mérkõzéspontok (gyõzelem 2, döntetlen 1)
döntenek. A férfiak esetében ez lesz a
38. (az elsõ 1927-ben), a nõk esetében
pedig a 23. (1957 óta) sakkolimpia.
Szinte mindenki ott volt, aki a sakkban valamit is számít a világban - egykét kivétellel. A mezõny hallatlanul kortalan (11-80 éves) és színes. A rendkívüli koncentrálóképességet igénylõ, nemritkán hatórás mérkõzéseket nehezíti a
sorok között sétáló "érdeklõdõk" hada. A
sajtótájékoztatók moderátora az aktív
versenyzéstõl visszavonult, Amerikában élõ Polgár Zsuzsa volt. "Mi egy nyelven játszunk" - volt a jelmondatuk.
Berkes Ferenc és Vajda Szidónia a
paksi csapatban játszottak, így értük
külön is szurkoltunk. Vajda Szidónia a
második táblán többször gyõzött, mint
vesztett. Berkes Ferenc hozta a "papírformát", stabil tagja volt a csapatnak,
kilenc meccsébõl egyszer sem veszített
és négyszer gyõzött - negyedik táblán
játszva a második legtöbb pontot szerezte Lékó Péter után.
A svájci szisztéma jobban kiegyenlíti

a mezõnyt. Nekünk sem kedvezett. A
véghajrában döntetlenre álltunk Belorussziával szemben. Már mindenki végzett, csak Lékó Péter ellenfele adta meg
magát nehezen. Legalább százan figyelték közvetlen közelrõl a mérkõzést, melyen a 8. helyünk múlott. A lányok a 14.
helyen végeztek.
A férfiaknál: 1. Örményország, 2. Izrael, 3. USA, 4. Ukrajna, 5. Oroszország,
6. Azerbajdzsán, 7. Kína, 8. Magyarország. Világos, hogy ilyen nagy létszám
esetén nem játszhat mindenki mindenkivel. A végeredmény mégis furcsa,
mert az egymás elleni mérkõzéseken:
az elsõt megverte a második, a másodikat a negyedik és ötödik. A nõknél: 1.
Grúzia, 2. Ukrajna, 3. USA. Itt is hasonlóan alakult a végeredmény: az ötödik
verte az elsõt, a harmadikat az ötödik és
a 9. … stb.
www.dresden2008.de/site/en/media/outlook08/main.htm - részletes
eredmények. Két év múlva a hantik földjén, Hanti-Manszijszkban lesz az olimpia, 2700 km Moszkvától. Négy év múlva pedig Isztambul ad otthont a rendezvénynek.
gyulai

Országos természetjáró tájékozódási bajnokság
A Magyar Természetbarát Szövetség
Gyalogtúra Bizottság, Verseny Albizottsága 2008. évben is kiírta a természetjárók részére az országos természetjáró tájékozódási csapat- és
egyéni bajnokságot.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre december elején került sor Budapesten, a
Magyar Természetbarát Szövetségben.
A versenyeken az idén is képviseltették magukat a paksi sportolók, akik a
DEMETER Egyesület színében indultak.
A 2008. évi országos természetjáró tájékozódási csapatbajnokság végeredménye:
A36 Kategória: 1. "DEMETER" csapata

(Jakab Albert, Bányai László, Jakab Éva,
Fercs Lajos)
A50 Kategória:
3. PARTOSOK (Wollner Pál, Dománszky
Zoltán, Heidinger Imre, Nagy-Batiz Erzsébet, Gyõrfi Mónika)
4. Turisták (Kókai Péter, Mihályi Zsolt)
8. ATOM-SV (Péter Imre, Adorján Antal,
Weisz Pál, Nagy István)
Az országos csapatbajnokság 2008. évi
kategóriái voltak: A, A36, A50 és A60.
Összesen 15 versenyt bonyolítottak le
az ország különbözõ helyein, melyek: Bakancsos Atom Kupa, Rezét Kupa, Napernyõ Kupa, PITE Kupa, Varsányi Kupa, El-

tájoló Kupa, Encián Kupa, Köztársaság
Kupa, Eplényi éjszakai verseny,
Agropark-Fülesbagoly Kupa, Velence Kupa, ElSant Õszi Kupa, Zemplén Kupa,
Zöldpont Tájékozódási Túraverseny, Mátra Kupa.
A 2007. évi országos egyéni bajnokság végeredménye:
Nõk: 6. helyezett: Jakab Éva
Férfiak: 2. helyezett: Jakab Albert
6. helyezett: Dománszky Zoltán
30. helyezett: Kókai Péter
Az egyéni bajnokságban öt verseny volt:
Almádi Kupa, Napernyõ Kupa, Hegyvilág
Kupa, Hollós Kupa, ElSant Kupa.
Wollner Pál

Évzáró sajtótalálkozó
A paksi atomerõmû Tájékoztató és Látogatóközpontja - folytatva a sokéves hagyományt - idén is megrendezte évzáró sajtótalálkozóját. Erre a programra hivatalosak voltak a regionális média és az Atomerõmû c. lap újságírói, akiknek munkája
révén a paksi atomerõmûrõl, tevékenységérõl és eseményeirõl pontos kép raj-

zolódik ki helyben, regionális és országos szinten egyaránt.
A rendezvényre a bikácsi Zichy Park
Hotelben kerül sor december 5-én.
A sajtó megjelent képviselõit dr. VargaSabján László törzskari igazgató köszöntötte és megköszönte munkájukat.
Wollner Pál

Orosz Klub-est
November 15-én, szombaton az Orosz
Klub zenés estet tartott a paksi Tekézõben.
A programok között szerepelt: Kern
Tánya beszámolója az orosz honfitársak
moszkvai konferenciájáról. Vidám vetélkedõ "Ki tud többet Oroszországról?" címmel értékes nyereményekkel. Treszl Gá-

bor és Magyar Zoltán vetített képes élménybeszámolót tartott a Paks-Peking
Pannónia-expedíció során átélt kalandjaikról.
Svédasztalos vacsora a résztvevõk által
hozott ételekbõl, italokból állt. A klubest
zenével és tánccal fejezõdött be.
Wollner Pál

Szellõk szárnyán
Rangot kéne adnunk világhírû
magyar zeneszerzõink mûveinek

adáson elhangzott régi szép magyar nótákat mi magunk is énekeljük társaságban
egy pohár bor mellett.
Néha megfeledkezünk arról, hogy a
külföldi - egyébként nagyon kiváló - musicalek mellett, mint például Kálmán Imre, Lehár Ferenc mûveinek is. "Nincs
igény rá" - mondjuk sokszor.
Pedig Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ megtöltötték Pakson a Duna Hotel nagytermét,
de nemcsak megtöltötték, hanem betöltötték humorral fûszerezett kiváló elõadásukkal a közönség lelkét is. Mindannyian,
akik ott voltunk, egy remek este hangulatával feltöltõdve távoztunk, remélve, hogy
hamarosan viszontláthatjuk itt Pakson a
két kiváló mûvészt, talán egy nagyobb elõadás keretében.
Berek Gabriella

"Szellõk szárnyán" címmel láthattuk
2008. november 16-án, vasárnap Tóth Éva
és Leblanc Gyõzõ önálló dalestjét.
Sokan sajnálattal állapítottuk meg,
hogy az operett mûfaj manapság nem
kapja meg méltó helyét a médiában, elkoptak a köztudatból a nótaestek, mondván, hogy nincs rá igény a közönség részérõl Valójában e nagyszerû mûvészek
elõadásában hallhattunk számos olyan
dalt, melyre mi paksiak is szívesen ropjuk a táncot egy-egy bálon. Talán fel sem
merül bennünk, hogy a gyönyörû keringõ, amire éppen táncoltunk, eredetileg
valamely operett betétdala, vagy az elõ-

Megnyitott a jégpálya Pakson
A Paksi Atomerőmű Zrt. által
létrehozott jégpálya ismét megnyitotta kapuit az ASE Sporttelep
szomszédságában.
Mikulás napja alkalmából
december 6-án került sor a
megnyitásra.
A jégpályával kapcsolatos
információk:
Nyitva tartás: hétköznap 14.0022.00 óráig, a belépő ára 500
forint, hétvégén, ünnep- és
iskolaszüneti napokon 8.0022.00 óráig, a belépő ára 600
forint, csoportos belépő
hétköznapokon 8.00-13.00 óra
között vehető igénybe, ára 5000
forint óránként - tájékoztatott
Mittler István kommunikációs
főosztályvezető.
Wollner Pál

Turista Mikulás Pakson
Immár hagyomány, hogy a Demeter Egyesület és az ASE Természetjáró Szakosztály Mikulás-túrát szervez Pakson.
December 6-án a Városi Mûvelõdési
Központ elöl indult el a túrázó csapat. A
Mikulással az ASE Sportcsarnok elõtt találkozott a népes csapat.
Tavaly óta az is köztudott, hogy a Paksi Turista Mikulás az igazi, ugyanis meg-

bízó levéllel rendelkezik a nagykarácsonyi fõ Mikulástól, azonkívül a bakancsa
sem egyezik meg egyetlen turista felnõtt
bakancsával sem.
A túrát követõen került sor az évértékelésre, melyen a Túrafüzetben igazoltan
legtöbbet túrázókat jutalmazták.
Az idei évben ismét Ritter Éva gyûjtötte össze a legtöbb pontot.
Wollner Pál
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Bakony-túra
Az Atomerõmû SE Természetjáró
Szakosztálya fantasztikus túrát
szervezett 2008. november 8-án
Kelet-Bakony legszebb részére, a
Burok-völgybe. A völgy a Tésifennsíkot alkotó rideg dolomitlemezek törése útján keletkezett a
jégkorszak táján mûködõ hegyképzõ erõk hatására. Fõága 10 km
hosszú, de számos mellékága is
van. Mélysége 50-90 méter, szélessége a völgytalpon néhol csak 2030 méter. Páratlanul különleges
növény- és állatvilága miatt 1995ben természetvédelmi területté
nyilvánították. Fõleg a magasabb
régiókban számtalan kisebb barlang található (5-8 m), melyek kifagyás útján keletkeztek.
Rég volt ilyen népes csapat kirándulni, bérelt buszunkat (40 fõ) teljesen megtöltötték a turisták.
Bakonykútin - talán százan, ha
lakják -, a falu szélén lévõ szép játszótérnél szálltunk ki. El is kezdett cseperegni az esõ. Behúzódtunk a régi tûzoltókocsit védõ kis
tetõ alá, míg mindenki lekászálódott a buszról, cipõt váltott, "beöltözött" az idõjárásnak megfelelõen. Mire elindultunk, el is állt.
Szépen felújított üdülõfaluba értünk. Itt, ha kiszárad egy-egy fa,
ott helyben szoborrá faragják.
http://www.bakonykuti.hu/viewer/galeria.html
Bakonykútiból Királyszállásig a
völgy legszebb részén túráztunk.
Könnyûnek tûnt a jelölt útvonal.
Szintkülönbséget szinte csak a
völgybe ereszkedéskor kellett leküzdenünk. Borult volt az idõ, sõt
esett is - a turisták hangulatát
cseppet sem befolyásolva. Az évszázados fák még meglévõ lombján keresztül amúgy sem sütne át
a nap. A sziklafalak néhol teljesen
függõlegesek, de a többi helyen is
nagyon meredek. Gyönyörködni
nemigen lehet, részben a tempó,
részben az út miatt. Az avarban
megbúvó kövek, faágak próbára
teszik a bokákat. Számos kidõlt fa
alatt kellett átbújni vagy átmászni.
Ezek némelyikét moha borította,
másokon már a gombák szaporodtak.
Nem lett volna teljes a túra, ha
nem vágunk át Várpalota felé még
egy erdõ lejtõs sétaútján és a régi
harckocsilõtéren. A készenléti lakótelep melletti kis kocsmában
már várt bennünket az elõre megrendelt forralt bor, hogy feledtesse az út fáradalmait, valamint elejét vegye a megfázásnak. Sötétedésre értünk vissza Paksra.
Ezúton is köszönjük a precíz túravezetést Gergely Lászlónak és Török Erzsébetnek. Ismét páratlanul
szép vidékre kalauzoltak el bennünket.
gyulai
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Bajnokságban jó, kupában elégtelen
Idáig nem lehet panasza a szurkolóknak az ASE férfi-kosárlabdacsapatára, ha a bajnoki szereplést
nézzük.
A 2008/2009-es bajnoki szezonra sikerült
megfelelõ képességû külföldi játékosokat
szerzõdtetni, igaz az elején Denis Fajardo,
majd Mateo Kedzo okozott kisebb fejfájást
a szakvezetõknek. A két játékos helyére
végül Ashante Johnson jött. Az október végi rajton a Marso-Vagép NYKK érkezett a
Gesztenyés úti csarnokba. Sitku Ernõék
nem jelentettek különösebb akadályt, sima 82-67-es gyõzelmet aratott az ASE a
nyíregyházai alakulattal szemben. A második fordulóbeli pécsi kirándulás már nehezebbnek ígérkezett, Sztojan Ivkovics
csapata ellen az elõzõ bajnoki idényben
oda-vissza kikapott Sabáli Balázs együttese. Most udvariatlan vendég volt az ASE,
és magabiztosan (PVSK-Panthers - ASE
80-89) gyõzött a Mecsekalján. Épp hogy elkezdõdött a bajnokság, két forduló után
rögtön tíz nap szünet következett, a Szolnok mint házigazda késõbbi idõpontra halasztatta a mérkõzést.
November elején hazai pályán egymás
után három találkozóra került sor. Sabáli
Balázs vezetõedzõ elõzõ együttese, a Körmend ellen Gulyás Róbert sérülés miatt
nem lépett pályára, körmendi oldalon pedig Fodor Gergely volt maródi. A vártnál
sokkal nagyobb különbséggel nyert az
Atom, a vasiak nem tudtak komolyabb ellenállást kifejteni (ASE - PLV-Körmend 8670). A negyedik mérkõzésen a Hódmezõvásárhely jogán induló EnterNet-NTE Hegyvidék volt az "áldozat", a lelkesen játszó
vendégek ellen a paksi cserepad is több lehetõséghez jutott (ASE - Hegyvidék 10063). A zsinórban harmadik paksi mérkõzés
sem állította megoldhatatlan feladat elé
Mészárosékat, magabiztosan hozták a Zalaegerszeg elleni meccset (ASE - Zalakerámia ZTE KK 81-64). A harmadik fordulóból elhalasztott Szolnok elleni mérkõzés
következett, amelyen botrányos körülmé-

nyek között kapott ki az ASE. A mérkõzés
16. percében a szolnoki "szurkolók" betörték a paksi kispadot a nézõtértõl elválasztó plexit, a játékosokat és a szakmai stábot
inzultálták, leköpdösték, megdobálták. A
játékvezetõk ennek ellenére nem szüntették be a mérkõzést, amelyet végül a hazai
csapat nyert meg (Szolnoki Olaj KK - ASE
73-70). A találkozó után a paksi csapat
óvást nyújtott be, amelyet a kosárlabda-szövetség elutasított. A házigazda szolnoki csapatot 620 000 Ft-ra büntették. Az Atomerõmû SE még nem döntött, hogy megfellebbezi-e az ítéletet. A következõ találkozóra is
idegenben, Sopronban került sor. A hûség
városából gyõztesen tértek haza Gyulyásék, a jó erõkbõl álló sÖrdögök ellen ismét magabiztosan játszottak (Soproni
sÖrdögök KC - ASE 86-96).
A bajnoki fordulók után két kupamérkõzésre került sor a 16 közé jutásért,
amelybõl vesztesen került ki az ASE. Az
elsõ mérkõzést Kecskeméten rendezték,
amelyen kritikán aluli teljesítménnyel,
85-63-ra kapott ki a paksi társaság. A viszszavágón kétszer sikerült akkora elõnyre
szert tenni, hogy kézzel fogható közelségbe került a továbbjutáshoz szükséges arányú gyõzelem, azonban a nagy becsvágygyal játszó Univer mindkétszer erõsíteni
tudott (ASE - Univer-Kecskemét 91-81). A
Magyar Kupában a legjobb 16 közé az
Univer Kecskemét jutott 166-154-es öszszesített eredménnyel.
December elején a tavalyi bajnok
Szombathely érkezett a Gesztenyés útra.
Az idei alapszakasz eddigi legnagyobb
rangadójára a vasi megyeszékhelyrõl is
sokan érkeztek. A feszült hangulatú mérkõzésen a kiváló formában játszó Gulyás
Róbert vezérletével biztosan nyert az ASE
(ASE - Falco-Szova KC Szombathely 9890), és jelenleg azonos pontszámmal második az Albacomp mögött.
Lapzártakor került sor az idei utolsó
hazai mérkõzésre, ASE - Planet-Leasing
Dombóvár KC…
Kovács József

Kozmann és Kiss elismerései
megszépült kispesti Bozsik József
Stadionban meghitt, baráti hangulatú ünnepségen köszöntötték a Kozmann György - Kiss Tamás kenupárost, a
két új magyar "Sportcsillagot". A Sportcsillagok emlékfala, amelyet George Hemingway, alias Szabó György idestova egy
évtizede hozott létre, ma már a testnevelési fõiskolán állít emléket a magyar sport
legjobbjainak. Immár 152 kiválóságra
emlékeznek.
"Megtiszteltetés számomra, hogy már
jó néhány versenyzõnket köszönthettem
hasonló alkalomból. Ez annak bizonyítéka, hogy a kajak-kenu a magyar sport
meghatározó erejét jelenti" - kezdte a kettõs méltatását Baráth Etele, a szövetség elnöke. Elmondta, hogy az olimpiai bronzérmes kettõst életkorban több év választja el, mégis hasonlítanak egymásra.
Rendkívül szorgalmasak, céltudatosak,
szerények, kedvesek és mindig mosolyognak. Külön kiemelte Kozmann György
személyét, aki világbajnok társa, "Koló"
elhunyta után saját sorsának drámáját is
fel kellett dolgozni. De vállalta az olimpiai szereplést, és edzõje, Ludasi Róbert segítségével Kiss Tamás személyében megfelelõ társra talált. A kettõs Pekingben
Kolonics emlékének áldozva, C-3-as hajóként harcolta ki a dobogós helyezést.
Baráth Etele azt is elmondta, hogy Kozmann György minden tekintetben alkalmas arra, hogy a csepeli kenus csapatnak olyan szellemi vezére legyen, mint
volt Kolonics György. Ehhez és a londoni
folytatáshoz kívánt sok sikert. Azt kívánta, hogy négy év múlva olimpiai aranyéremmel térjenek haza, bár a pekingi
bronzérem a sportkedvelõk értékelése
szerint bajnoki címmel ér fel.
A méltatást hagyományos "tenyerelés"
követte. A két kiváló sportember a gyurmába helyezte kézlenyomatát, amit
aláírásukkal hitelesítettek. S a gyors kézmosás után nyilatkozatra is vállalkoztak.

A

Kozmann György a tõle megszokott
mosolygós arccal, szerényen köszönte
meg az elismerést. Elmondta, hogy a pekingi napok óta számtalan meghívásnak
kell eleget tenniük, de õk vállalják, hiszen Kolonics elvesztésének tragédiájával s ennek tanulságaival minél több embert szeretnének megismertetni. Kiss Tamás meghatottan csak annyit mondott,
minden tekintetben egyetért Kozmann
Györggyel, s bizony nem gondolta volna,
hogy világhírû versenyzõ helyére kell beülnie a karcsú kenuba.
Végül Kamuti Jenõ, a Nemzetköz Fair
Play Bizottság elnöke örvendetes hírrel
lepte meg a Sportcsillagok ünnepségének
résztvevõit. Bejelentette, hogy a pekingi
olimpia bronzérmes kenusa Kozmann
György, Fair Play oklevél elismerésben
részesül. A nemzetközi testület nagyra
értékelte, hogy Kolonics György váratlan
halála után is vállalta az olimpiai részvételt, s kiválóan szerepelt fiatal társával,
Kiss Tamással.
A 2008. évi Nemzetközi Fair Play Díjra
- amint Kamuti Jenõ elmondta - negyvennyolc javaslat érkezett. A testület elnöksége párizsi ülésén a következõket részesítette elismerésben:
Sportszerû cselekedetért: Pavel Kostov,

Peter Cupac és Ivan Bulaja horvát vitorlázók. A horvát sportemberek, mikor értesültek arról, hogy a 490-es hajóosztályban az esélyes dán J. Warrer és M. Kirketerp hajójának árbocát az utolsó futam
rajtja elõtti szélvihar eltörte, azonnal átadták hajójukat dán olimpikonoknak,
akik így végül meg is nyerték az olimpiai bajnokságot.
Sportszerû életútért: Eduardo Mangiarotti, az immár 90 esztendõs olasz párbajtõrvívó, aki öt olimpiai szereplése alkalmával hat bajnokságot nyert, és nem csak
kiemelkedõ tudásával, hanem sportszerû
viselkedésével is mindig példát mutatott
a fiataloknak.
A Fair Play szellemiségének népszerûsítéséért: az UEFA, az Európai Labdarúgószövetség, amely az idei Eb-mérkõzések
elõtt kiváló játékosokat kért fel arra, hogy
fogadalmukkal hívják fel társaikat a
sportszerûségre, bíztatták a résztvevõket
az erõszak, a rasszizmus elleni küzdelemre.
Kamuti Jenõ azt is elmondta, hogy Kozmann György mellett Biros Péter, az immár háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is oklevél elismerésben részesül, hiszen a pekingi olimpia elõtti orvosi vizsgálat szerint szíve mellett cisztát fedeztek
fel. Ezt a diagnózist azonban csak Kemény Dénes kapitánnyal osztotta meg, titokban tartotta, vállalta a játékot, mert
úgy érezte, hogy a sorrendben harmadik
olimpiai bajnokság elnyeréséhez nagymértékben segíteni tudja társait.
A MOB Etikai és Fair Play Bizottsága a
hazai javaslatokról november 24-i ülésén
hoz döntést, s ezt követõen még a karácsonyi ünnepek elõtt, december közepén
késõbb megjelölt idõpontban és helyen
köszöntik a díjazottakat.
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(A cikk a http://www.mob.hu/Engine.aspx anyagainak felhasználásával
készült.)

Koló árnyékában Kozmann György könyve
Koló árnyékában címmel könyvet írt
egykori társával, Kolonics Györggyel
való kapcsolatáról Kozmann György
olimpiai bronzérmes kenus. A könyv
társszerzője a válogatott gyorskorcsolyázó, ismert sportriporter, Kaszala
Claudia.
"Már Budapestre kerülésemkor,
2002-ben felvetődött bennem a gondolat, hogy jó lenne valamilyen formában megörökíteni azt a rengeteg élményt, amit átéltem, átéltünk" - fogalmazott a könyvbemutatón Kozmann,
aki kétszeres ötkarikás bajnok társa július 15-i tragikus halálát követően Kiss
Tamással indult és nyert bronzérmet
Pekingben.
"Aztán a sajnálatos esemény, Koló halála, majd az olimpia után nekikezdtem,
és úgy érzem, kijöttek belőlem azok az
érzések, gondolatok, amelyek még
bennem maradtak. Tegnap, amikor a
könyvet átvéve visszaautóztam, olyan
érzés volt, mintha éppen egy versenyről
jönnénk haza együtt."
Kaszala Claudia, aki az utolsó rádió- és
újságinterjút készítette Koloniccsal, elmondta: a főszereplő Kozmann által
egyes szám első személyben előadott
történetben mulatságos és érdekes
részletek váltják egymást, és meglepő
titkok is.
A bemutatón Koló kedvenc színésze,
Rudolf Péter olvasott fel részleteket a
könyvből.
A Pallas Antikvárium Kft. által kiadott,
220 oldalas, fényképekkel illusztrált
mű csütörtöktől kapható országszerte
a könyvesboltokban és a hipermarketekben, az ára 1990 forint. A bevétel jelentős részét a hamarosan létrejövő
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Kolonics Alapítvány kapja.
(A cikk a www.hirstart.hu anyagának
felhasználásával készült.)

