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Száz éve született Teller Ede
Az elmúlt év nyarán
Benyovszky István antikvárius levélben kért
támogatást az atomerõmûtõl Teller Ede 2008ban esedékes 100. születésnapjának méltó megünnepléséhez. Az antikvárius kiderítette: ahol
az Országház Antikvárium mûködik, abban a
házban élt diákévei
(1913–1926) alatt a világhírû tudós. Ez az
épület Budapesten, az V.
kerület Szalay u. 3. –
Honvéd u. 18. sarkán áll,
ennek az épületnek a falára kellene emléktáblát
elhelyezni 2008. január
15-én, Teller Ede születésnapján. Az erõmû vezetése örült a
megkeresésnek, és felajánlotta, hogy
az emléktábla elkészítésének és kihelyezésének költségeit fedezi, a szervezéshez minden segítséget megad.
Ezek után megkezdõdtek az elõkészítõ munkák, felkérést kapott Farkas
Pál szobrászmûvész az emléktábla
megtervezésére, és megfogalmazódtak a hivatalok felé az engedélyezési
kérelmek. Az emléktábla elhelyezésének engedélyezéséhez hozzá kellett
járulnia a fõváros és a Belváros-Li-

pótváros önkormányzatának, a Budapest
Galériának, a Magyar
Tudományos Akadémia szakbizottságának
és az épület lakóközösségének. A szervezési
és elõkészítési munkák
során a hivatali fórumok minden segítséget
megadtak, nagyon gördülékenyen és idõben
születtek meg az engedélyezési döntések.
A sikeres elõkészítõ
munka végén, 2008.

január 15-én 11 órakor nagy érdeklõdés közepette megkezdõdött az ünnepség. A fõszervezõ Euroshow
szakemberei szerencsére lezáratták a
rendõrséggel a Szalay utcát, így a közel kétszáz fõs érdeklõdõ zavartalanul élvezhette a mûsort. Elõször Tanos Gábor, az ESZI diákja mondta el
Teller Ede Vers cím nélkül címû lírai
alkotását, majd Benyovszky István
antikvárius, az ünnepség házigazdájának bevezetõ szavai után Hargittai
István akadémikus, a Mûegyetem
professzora méltatta Teller Ede életútját. (Hargittai Istvánnak 2006-ban
jelent meg könyve „Az öt világfor-

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum diákjai

máló marslakó” címmel.) A profeszszor úr kutatásai és személyes beszélgetése alapján értékelte a világhírû
tudós életútját, a hidrogénbomba és a
Stratégiai Védelmi Kezdeményezés
(SDI) megvalósításában betöltött
szerepét. Ma már elmondhatjuk,
hogy a H-bomba évtizedekre a béke
tényezõje lett azzal, hogy a „kölcsönösen garantált megsemmisítés”
sakkban tartotta a szuperhatalmakat.
A Csillagháborús Tervek pozitív hozadéka, hogy ennek a kezdeményezésnek szerepe volt a közép-kelet-európai államok, köztük Magyarország
függetlenné válásában. Ezért Teller
Edét azok között tarthatjuk számon,
akik tevékenyen hozzájárultak a magyar függetlenséghez, mondta Hargittai István.
A következõ emlékezõ Kovács József vezérigazgató volt, aki azon benyomásokról beszélt, amelyeket
Teller Ede paksi látogatásai hagytak
az atomerõmûvet üzemeltetõ szakemberekben. Különleges kapcsolat
alakult ki Teller Ede és az erõmû között. Minden látogatásának meghatározott célja volt, amelyek az alapvetõ
biztonsági kérdésekre irányultak. Látogatásai után így összegezte véleményét: Paksnak jó a szakembergárdája,
nyitottak és szakmaszeretetük kiváló.
Végül Mr. Jeffrey D. Levine, az

USA budapesti nagykövethelyettese
„Egy amerikai magyar a szabad világ
szolgálatában” címmel mondta el magyarul a megemlékezését, amelyben
hangsúlyozta Teller szabadságszeretetét és a demokráciába vetett hitét.
A megemlékezõ szavak után
Rogán Antal polgármester és Kovács
József vezérigazgató leplezte le az
emléktáblát, majd a koszorúzás következett.
Másnap a Magyar Tudományos
Akadémián teltházas tudományos
ülést tartottak neves elõadók közremûködésével. A tudományos ülést
Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke
nyitotta meg, és nyolc elõadás keretében kaphattunk információ a „Marslakókról”.

Pályázat a „Legjobb Nõi Munkahely” címre Rangos szakmai elismerés
A címben jelzett pályázatot a Magyar Nõi Karrierfejlesztési Szövetség és a
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium írta ki, és a
PA Zrt. is benevezett a
megmérettetésbe. Errõl a
pályázatról kértem bõvebb felvilágosítást Demeter Károlyné humánpolitikai fõosztályvezetõtõl.
– A pályázati kiírás feltételeit olvasva úgy döntöttünk,
megmérettetjük magunkat,
mert kíváncsiak voltunk hogyan vélekednek rólunk mások. Mi ismerjük a juttatásaink szociális és jóléti rendszerét, tudjuk milyen a gyesen/gyeden lévõ kismamák
visszavételével kapcsolatos
jogi eljárásrendünk és milyen
egészségmegõrzõ programjaink vannak. Tudjuk, hogy a
mi intézményrendszerünk értéket képvisel, ezért ebbõl a
vetületbõl nézve nem lesz
problémánk.
A pályázat másik területe
azt firtatta, hogy a nõi munkavállalóink hogyan vélekednek, hogyan értékelik mindezeket a rendszereket. Mi is
nagyon kíváncsiak voltunk
arra, hogy amit mi jónak értékelünk, azt hogyan méltányolják a nõi munkavállalóink. Ettõl egy kicsit féltünk
is, mert az értékelésnél azo-

nos súllyal vették figyelembe a pályázó cég nõket érintõ szervezeti intézkedéseit, a nõi munkavállalók véleményét,
elégedettségét.
A pályázati feltételek
fontos kritériuma volt,
hogy a nõi munkavállalók felének ki kellett
tölteni egy kérdõívet,

természetesen anonim jelleggel. Esetünkben a nõi munkavállalók alig
több mint felét tudtuk meggyõzni a
kérdõív kitöltésének fontosságáról.
Voltak nagyon negatív vélemények
is, amelyek jelentõsen befolyásolták
az elért eredményt.
– Ennek ellenére ez az eredmény
nagyon szép.
– Igen, és a beérkezett pályázatokat értékelõ bizottság tagjai el is
mondták, hogy õket kellemes meglepetés érte a vizsgálódás folyamán, mert nem
voltak túlzottan jó véleménynyel az iparágról mint foglalkoztatóról. Kellemesen
csalódtak, és az egész iparágra nézve példaértékûnek
tartják a paksi atomerõmûben a munka és a magánélet
egyensúlyának megtartására
fordított energiát, a nõk
egészségének megõrzésére
irányuló programokat, valamint a 45 év felettiekrõl történõ gondoskodást. Ez tükrözõdik az eredményben, hiszen a verseny második helyezettje lett a paksi atomerõmû. Részletes értékelést
csak az ünnepélyes eredményhirdetés után kapunk,
amelyre február 21-én kerül
sor a Parlamentben.
– Köszönöm a tájékoztatót, a parlamenti díjátadásról és az értékelés részleteirõl a márciusi számunkban
számolunk be.
-Beregnyei-

Mittler István, a Paksi Atomerõmû
Zrt. kommunikációs vezetõje kapta a Magyar Szóvivõk Egyesülete
különdíját, melyet 2008. február
28-án, a IV. Szóvivõbálon adtak át.
Az egyesület elnöksége úgy ítélte
meg, hogy Mittler István rendkívül
hitelesen, érthetõen, folyamatosan
végezte sajtókommunikációs és közvélemény-tájékoztatási munkáját a
paksi atomerõmû 2. blokki üzemzavarának sikeres elhárítása során. Ez a
kiegyensúlyozott kommunikációs
munka is hozzájárult ahhoz, hogy
nem generálódott pánik és tömeghisztéria az országban a helyreállítás idõszakában.
A díjat Orodán Sándor, a Magyar
Szóvivõk Egyesületének elnöke adta át.

2. oldal

2008. február

Információs nap a BME-n
A Budapesti Mûszaki
Egyetem
(BME) impozáns,
régi központi épülete adott otthont 2008. január 29-én a
3. FP7-ICT EU-s pályázati felhívás lehetõségeirõl tartott tájékoztatónak. A
számtalan lehetõség közül – melyeket
a nagyvállalati igények és politika generált – két témát emeltek ki, melyben
korábban is sikeresek voltunk: robotika és az Európai Digitális Könyvtár.
Hiába a jó ötlet, a merõben új, korszakalkotó kutatási terület, ebben a
hallatlanul nagy túljelentkezésben,
kiélezett versenyben, ha az EUadminisztráció felé nem megfelelõen
tálalják, a rendkívül bürokratikus,
többkörös értékelési rendszerben a
nyeretlenek között végezhetnek.

Noha a politikusok hatalmas öszszegekrõl beszélnek, a „keleti blokk”
szinte csak a „morzsákat” kapja (3%,
Magyarország 0,28%).
Az EU tagállamai 9,1 milliárd
eurot különítettek el a 7. keretprogram (ICT) támogatására. A pályázókat számos ingyenes szolgáltatással
támogatja a Mûegyetem keretében
mûködõ HAGRID konzorcium. Az
információs és koordinációs tevékenységüknek köszönhetõen, valamint a szélesebb látókörükbõl adódóan a hozzájuk fordulók sikeresebbek.
Bejelentkezések alapján partnerkeresés eredményeképpen a pályázók a
CeBIT-en már tárgyalhatnak kapcsolatfelvételrõl.
-gyulai-

Az MVM Cégcsoport Érdekegyeztetõ és Konzultációs
Fórumának ülése
Az MVM Cégcsoport Érdekegyeztetõ és Konzultációs Fórumának 2008.
január 29-ei ülésén a munkáltatói és a
munkavállalói oldal képviselõi Egyet-

értési nyilatkozatot írtak alá, amely
alapját képezi az MVM Társaságcsoport Kollektív Szerzõdése (TKSZ)
kidolgozásának.

E G Y E T É R T É S I N Y I L AT K O Z AT
amely létrejött az MVM Csoport Érdekegyeztetõ és Konzultációs
Fórum munkáltatói oldala és munkavállalói érdekképviseleti oldala
(a továbbiakban: felek) között az MVM Társaságcsoport Kollektív
Szerzõdésének létrehozása tárgyában
l.) Az MVM cégcsoporton belül a szociális partnerek célja a munkabéke
megõrzése. Ennek érdekében olyan korszerû intézményrendszer mûködtetése, amely lehetõvé teszi a szociális párbeszéd fenntartását. Felek további célja, a társaságcsoporton belül a munkahelyek stabilitásának megteremtése a foglalkoztatás és jövedelemszerzés biztonságának fenntartása.
Felek egyezõen kijelentik, hogy partnerek és elkötelezettek az MVM Zrt.
Közgyûlése által elfogadott „az MVM középtávú stratégiája (kelt: 2006.
10. 27-én, letölthetõ az MVM Zrt. internetes honlapjáról)” címû dokumentumban meghatározottak végrehajtásában.
2.) Az MVM Csoport munkavállalóira vonatkozó MVM Társaságcsoport
Kollektív Szerzõdés (MVM TKSZ) valamennyi társaságra vonatkozóan
szabályozza a kollektív szerzõdésben megállapított tárgyköröket. A cégcsoport szintû KSZ létrehozása során a vállalatcsoport és a felek közös érdekei, valamint a 2006. februári Egyetértési nyilatkozat jelentik a kiinduló alapot. Fentieken túlmenõen az MVM TKSZ kiterjed azon gazdasági
társaságokra is, amelyek nem tagjai az elismert vállalatcsoportnak, de
amelyekben az MVM Zrt. közvetlenül többségi részesedéssel rendelkezik.
3.) Az aláíró felek az MVM Csoport TKSZ keretein belül a csoport egészére vonatkozó egységes bér és szociális megállapodást évente kötnek.
4.) Az MVM TKSZ juttatásai a munkavállalók szempontjából nem lehetnek
kedvezõtlenebbek, mint a VKSZ-ben biztosított juttatások. A felek törekednek az egységesülõ MVM társaságcsoport szintû szociálpolitika elérésére.
5.) A felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülõ vitás kérdéseiket az MVM Csoport Érdekegyeztetõ és Konzultációs Fórum keretén
belül igyekeznek rendezni, amennyiben helyi szinten a felek nem jutnak
megállapodásra.
6.) Az MVM cégcsoport mûködése során minden szükséges információt biztosít a munkáltatói oldal az MVM TSZSZ számára. Az információ átadás
tartalmát és technikáját felek külön megállapodásban rögzítik.
7.) A munkáltató segíti és támogatja azt az elvet, hogy a vállalat, csoportnál,
valamennyi gazdasági társaságnál a szakszervezetek kifejthessék érdekképviseleti tevékenységüket.
8.) Felek támogatják azt az elvet, hogy mindhárom fél bevonásával – társaságcsoport szintû Üzemi Tanács(ok), MVM TSZSZ, munkáltató – megvizsgálják a társaságcsoport szintû szociális vagyonelemek gazdálkodásában, mûködtetésében és hasznosításában levõ optimális lehetõségeket abból a célból, hogy ezen kérdéscsoportban külön megállapodás születhessen.
9.) Az MVM TKSZ tárgyalások során Felek támogatják azt az elvet, hogy –
a TKSZ tárgyalások keretében – egyéb kérdésekben is megállapodjanak.
Budapest, 2008. január 29-én.

Dr. Varga–Szabján László
a munkáltatói oldal
képviselõje

Gál Rezsõ
a munkavállalói érdekképviseleti
oldal képviselõje

Rangos elismerésben részesült
a Magyar Villamos Mûvek
Kármán Tódor-díjat kapott a Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt.
az oktatási és kutatás-fejlesztési
munka, valamint a társadalmi felelõsségvállalás terén kifejtett támogató tevékenységéért. A díjat dr.
Kocsis István vezérigazgató vette át
Hiller István oktatási és kulturális
minisztertõl 2007. december 17-én
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott ünnepségen.
A Magyar Villamos Mûvek a gazdaságban elfoglalt súlyának, illetve
az ország egésze számára kiemelkedõ fontosságú szerepkörének megfelelõen már évekkel ezelõtt felismerte
a vállalati társadalmi felelõsségvállalás fontosságát. Ezt a törekvését alátámasztotta, hogy stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac
meghatározó szereplõjeként tudja és
vállalja – összhangban az Európai
Unió és a kormányzat szándékával, a
helyi, a nemzeti és a globális érdekekkel –, hogy mûködésébe, üzleti
etikájába integrálja a fenntartható fejlõdés, a tudásalapú társadalom és a
szociális problémák iránti elkötelezettséget. Mindezek szellemében,
társadalmi szerepvállalása egyik fõ
irányvonalaként jelölte meg a tudásalapú társadalom elõmozdítását, a
felsõoktatás és a kutatás-fejlesztés támogatását. Ennek megfelelõen célja
az iparághoz kötõdõ felsõoktatási intézmények támogatása, a nagy múltú
oktatási intézmények, szakmai szervezetek segítése, a tudomány, a technológia és az innováció hazai folyamatainak felkarolása, a szakmai konferenciák és a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tehetségek, hátrányos
helyzetû fiatalok felkarolása, valamint az egyetemes kulturális értéke-

ink védelme, szakmakultúránk támogatása.
A Magyar Villamos
Mûvek és a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a magyar mûszaki felsõoktatás
színvonala emelésének,
az oktatói munka minõségének és eredményességének javítása érdekében 1999 óta
mûködik együtt – ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a hazai mûszaki szakemberképzés megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak, és versenyképességét megtartva továbbra is a világ élvonalában maradjon. A közös munka
keretében született együttmûködési
megállapodások a fõbb támogatási területeken túl karokra (Gépészmérnöki
Kar, Villamosmérnöki és Informatikai
Kar, Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézete), illetve projektekre bontva rögzítik a rendelkezésre álló támogatások összegét.
Az Magyar Villamos Mûvek a tudásalapú társadalom fejlesztésében
természetesen számos más szervezettel is együttmûködik. Kiemelendõ
ezek sorából a Budapesti Corvinus
Egyetemmel folytatott, szintén középtávú közös munka, amelynek keretében professzori ösztöndíjakkal támogatja az egyetemi kutatói munkát.
A Kármán Tódor-díjat az oktatási
miniszter rendeletével a társadalmi
felelõsségvállalás (CSR) keretében
az oktatást, tudományt támogató tevékenység elismerésére alapította. Az
elismerés értékét növeli, hogy egy
évben maximum öt díj adható ki. A
CSR területén adományozható legmagasabb elismerést, a Kármán Tódor-díjat olyan természetes, illetve
magánszemélyek kaphatják, akik kiemelkedõ támogatást nyújtanak a ta-

Új vezetõsége
van a Finének
A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (Fine) vezetõségének hároméves megbízása 2007 õszén lejárt,
ezért a Fine tagjai december 17–19. között új vezetõket választottak, akik tisztségüket 2008. január 1jétõl foglalták el.
Az elnök Kósa Péter lett, a VEIKI Zrt. Atomerõmûvi
Divíziójának tudományos munkatársa. Mérnök-fizikusként végzett a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2004-ben. A Fine munkájában 2005 óta vesz részt.
Az egyik titkár Horváth Ákos, aki a Központi Fizikai
Kutatóintézet Atomenergia-kutató Intézetben (KFKI
AEKI) dolgozik, 2005 óta a Reaktoranyagok Kutatócsoport, majd 2008-tól az Anyagszerkezeti Laboratórium vezetõje. 1995-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE), majd 2003-ban PhD-fokozatot szerzett az ELTE Kémiai Doktori Iskolában. 2000tõl a Fine tagja.
A másik új titkár Beliczai Botond, aki a Paksi Atomerõmû Zrt. reaktorfizikai osztályán rektorfizikus. 2002-ben
végzett a BME-n mérnök-fizikusként, jelenleg ugyanott
doktorandusz hallgató is. 2002 óta tagja a Finének.
A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) ifjúsági szakcsoportja. A Fine
célja a tájékoztatás, ismeretterjesztés a nukleáris technika, atomenergetika terén elsõsorban a fiatalok körében. A szakcsoport 2007-ben igen aktív, eredményes
évet tudhatott maga mögött különösen az ifjúsági fesztiválokon (Sziget, Paks&Roll, EFOTT, Egészségliget,
Víz-Virág-Zene Fesztivál stb.), valamint az oktatási
programokon (Bugát Pál Napok, ÁVF-napok, Nukleáris Szaktábor, országjáró konferencia, Magyar Tudomány Ünnepe stb.) való tájékoztatás révén.
Az új Fine-vezetõség feladata lesz az eddigi sikeres
munka színvonalának fenntartása, növelése, a kommunikáció erõsítése, a természettudományok népszerûsítése, a tudásátadás megvalósítása. A szervezet munkáját – több más intézmény mellett – fõleg a Paksi Atomerõmû Zrt., az Országos Atomenergia-hivatal (OAH), a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. és a BME Nukleáris Technikai Intézete támogatja.
Yamaji Bogdán, Pázmándi Tamás, Lukácsi Tibor

nulóknak, hallgatóknak,
oktatóknak és oktatási
intézményeknek; valamint olyan jogi személyek (intézmények, vállalkozások) kaphatják,
amelyek szoros együttmûködés keretében jelentõs támogatással (pl.
ösztöndíjrendszerek,
kétoldalú együttmûködések, tudásközpontok, kooperációs kutatóközpontok stb.) közremûködnek az oktatási intézmények kutatási, oktatási
munkájában. A díjra pályázni lehet,
illetve az oktatási és kutatási intézmények vagy az oktatásban és kutatásban résztvevõ személyek tehetnek
indokolással javaslatot.
A pályázat bonyolítására, a javaslatok értékelésére az oktatási és kulturális miniszter – hároméves határozott idejû megbízással – hattagú, elismert gazdasági szakemberekbõl álló
kuratóriumot hozott létre. A kuratórium elnöke dr. Pakucs János, az Olajterv Holding ügyvezetõ igazgatója. A
kuratórium javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter 2007-ben
a Kármán Tódor-díjat a következõknek adományozta: dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató, OTP Bank
Nyrt., Demján Sándor elnök, TriGránit Kft., Magyar Villamos Mûvek
Zrt., NOVOFER Alapítvány és dr.
Tolnay Lajos elnök, Magyar Alumínium Zrt. A díjat december 17-én adta át Hiller István miniszter a Mûegyetem oktatói klubjában.
A díj megalapítása óta az oktatási
és kulturális miniszter összesen 31
Kármán Tódor-díjat adott át az oktatást, illetve a kutatást kiemelten támogató magánszemélyeknek és intézményeknek az elismerésére.
-Mayer György-

MKB Bank paksi
fiókjának megnyitása
2008. január 25-én péntek délután ünnepélyes külsõségek között nyitották meg az MKB újabb bankfiókját
Pakson, a Dózsa György út 75. szám alatt.
Dr. Balogh Imre, az MKB Bank vezérigazgató-helyettese megnyitójában mondotta: – Az új paksi fiókunkkal
egy olyan térségben erõsítettük meg jelenlétünket, amelyet dinamikus fejlõdése révén méltán nevezhetünk az
ország egyik kiemelkedõ gazdasági központjának. A
bank arra alapoz, hogy Paks a régió egyik legdinamikusabban fejlõdõ térségének központja. A mintegy 21 000
lakosú városban és gazdasági környezetében több mint
1200 társas vállalkozás mûködik. Gazdasági erejét jelzi
továbbá, hogy lakosságának vásárlóereje országos viszonylatban a 6. legnagyobb.
Hazánk egyetlen atomerõmûve a város és egyben a megye legnagyobb munkáltatója.
Kovács József, a PA Zrt. vezérigazgatója megnyitóbeszédében hangsúlyozta: a paksi atomerõmû és az MKB Bank
megbízható partnerei voltak egymásnak a múltban, és kívánja, hogy gyümölcsözõ legyen ez a partnerség a jövõben is.
Fábián Sándorné, az MKB Bank paksi fiókjának a vezetõje kiemelte, hogy számára nagy megtiszteltetés, hogy
élére állhatott egy jó csapatnak, és együtt megvalósíthatják terveiket.
Az MKB Bank szlogenje: Személyesen Önnek!
-Wollner Pál-
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Homok a szélben
Illés Zoltán súlyosan téved vagy szándékosan félrevezeti a közvéleményt
A Vasárnapi Hírek 2008. január 6-i
száma interjút közölt Illés Zoltán úrral, aki sok egyéb téma
között atomenergetikai
kérdésekben is kifejtette álláspontját. A cikkben szereplõ állítások
között sok súlyos tévedés és félrevezetõ információ található, amelyek tényszerûen cáfolhatóak. A Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézetének igazgatójaként kötelességemnek érzem az interjúban szereplõ, a nukleáris energetikát érintõ tévedéseket korrigálni.
A volt parlamenti képviselõ talán
legnagyobb tévedése, hogy szembeállítja egymással a megújuló energiahordózókat és az atomenergiát. Sok
energetikussal együtt magam azt vallom, hogy az elõttünk álló problémák
(klímaváltozás, energiaellátás biztonsága, importfüggõség, gazdaságosság,
környezetvédelem és fenntartható fejlõdés) csak a megújuló energiaforrások és az atomenergia együttes alkalmazásával lesznek megoldhatóak.
Ugyanakkor, ahogy a városi közlekedésben kiváló lehetõség a kerékpárok
elterjesztése, senki sem gondolja komolyan, hogy Budapest és Brüsszel
között kerékpárral kellene közlekedni.
Illés úr azt állítja, hogy 7000 darab
1 megawattos szélerõmûvel ki lehetne
váltani a paksi atomerõmûvet. Ez
egyszerûen nem igaz! A villamosenergia-rendszerben vannak úgynevezett alaperõmûvek, amelyek a rendszer alapterhelését viszik. Ezek tipikusan olyan nagy teljesítményû erõmûvek, amelyek olcsón termelik az
energiát, és az év 12 hónapjából 10-11
hónapon keresztül a névleges teljesítményük közelében mûködnek. A mai
korszerû atomerõmûvek blokkjai –
ide értve a paksiakat is – tipikusan
82% és 92% közötti éves csúcskihasználási tényezõ mellett mûködnek,
vagyis annyi energiát termelnek évente, mintha az év 8760 órájának 8292%-ában a névleges teljesítményen
dolgoznának. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a karbantartási leállás 36 hetes idejét leszámítva gyakorlatilag folyamatosan közel maximális teljesítménnyel üzemelnek.
Ezzel szemben a szélerõmûvek
áramtermelése egyáltalán nem folyamatos, hiszen aktuális teljesítményüket az szabja meg, hogy az adott szélkerék helyén éppen mekkora a szélerõsség. Németországban – politikai
döntésre, óriási állami támogatások
mellett – az elmúlt 8-10 évben igen
nagy szélerõmûvi kapacitást építettek
ki. 2006 végén 20 400 MW szélerõmûvi kapacitás mûködött a német
rendszerben. Az E.ON mint az egyik

legnagyobb német energetikai cég
ezek 40%-át üzemelteti, tapasztalatait évente ún. Windreportban1 teszi közzé. Az
E.ON jelentése szerint a
2006-ban általuk üzemeltett 8112 MW teljesítményû szélerõmûrendszer
évi átlagos teljesítménye
1483 MW volt. Vagyis
ezek a szélerõmûvek az
év átlagában a beépített
teljesítmény mindössze
18%-át adják fel a villamos hálózatra (ld. az ábrát). Tovább bonyolítja a helyzetet,
hogy ennek a 8112 MW-nyi szélerõmûrendszernek a legkisebb teljesítménye 19 MW volt, vagyis a beépített teljesítmény 0,2%-a (két ezreléke)! A teljesség kedvéért a maximális
betáplálási teljesítmény 2006-ban
6798 MW volt, ami a névleges teljesítmény 83%-a. Ez a széles határok
között változó szélerõmûvi teljesítmény és az évi átlagos 18%-os kihasználási tényezõ azt jelenti, hogy
nagy, egyéb forrásra (tipikusan földgázra vagy vízenergiára) alapozott
tartalék erõmûvi kapacitást kell tartani a szélerõmûvek mögött, hogy a
szélerõsség csökkenése esetén kiesõ
villamos energiát azonnal pótolni lehessen. Ellenkezõ esetben a villamosenergia-rendszer összeomlana.
Amikor pedig megfelelõen fúj a szél,
más – általában jóval olcsóbb – termelõket kell visszaterhelni, hogy a
termelés és villamosenergia-fogyasztás egyensúlya fenntartható legyen.
A magyar energiamixben a földgáz
már ma is túl nagy arányban szerepel.
Hollandia után az EU-ban Magyarország támaszkodik legnagyobb mértékben a földgázra, ami különösen kiszolgáltatottá teszi a magyar gazdaságot. Ha 7000 MW szélerõmû mögé
földgáz alapon kellene a szükséges
tartalék kapacitást beépíteni, az még
kiszolgáltatottabbá tenné hazánkat a
magas árú import földgáznak, valamint tovább növelné Magyarország
szén-dioxid-kibocsátását is. Ráadásul
a jövõben – a kõolajhoz hasonlóan – a
földgáznál is további jelentõs áremelkedés várható a világpiacon.
Egy nem szabályozható és széles
határok között változó teljesítményû
szélerõmûvi rendszerrel nem lehet egy
alaperõmûként mûködtetett atomerõmûvet helyettesíteni! Ezt a Mûegyetemen az elsõ éves energetikus hallgatók
tudják. Nem érthetõ, de ugyanakkor elszomorító, hogy Illés úr környezetpolitikusként ezzel nincsen tisztában.
A német tényadatokat Illés úr javaslatára átültetve (eltekintve attól a ténytõl, hogy Németország kedvezõbb
földrajzi adottságokkal rendelkezik
szélenergia-hasznosítás szempontjából, mint Magyarország, hiszen nekik
például van tengerpartjuk) azt mond-

hatjuk, hogy Magyarországon 7000
MW-nyi szélerõmûvi kapacitás az év
átlagában 1260 MW teljesítményt tudna leadni, de lennének olyan idõszakok is, amikor elhanyagolhatóan kicsi,
15-20 MW-ra csökkenne ezek teljesítménye. Egy ilyen rendszerrel nem
lehet kiváltani az alaperõmûként mûködõ paksi atomerõmûvet, amely az
év zömében 1450 és 1950 MW közötti teljesítményen mûködik! Ráadásul
az atomerõmû kb. 9 Ft/kWh áron termeli a villamos energiát, míg a szélerõmûvek esetén a kötelezõ (központilag támogatott!) áramátvételi ár
24,71 Ft/kWh, a paksi áramár 2,75szorosa! A fogyasztóknak ezt az ártöbbletet természetesen meg kellene
fizetniük az Illés úr által javasolt – de
mûszakilag nem kivitelezhetõ – erõmûkiváltás esetén.
A magyar rendszerben ma engedélyezett 330 MW-nyi szélerõmûvi kapacitás jelentõsen növelhetõ lenne,
ha itthon folyami vízerõmû vagy szivattyús tározós vízerõmû épülne. Folyami vízerõmûre lehetõség lenne a

A német E.ON szélerõmûvei által a német villamosenergia-rendszerbe feladott villamos
teljesítmény a hálózat maximális terhelése százalékos arányában 2006 során2

Nagymarosi erõmû felépítésével, szivattyús tározós vízerõmûvet pedig
például a Pilisben vagy a Zemplénben lehetne létesíteni. A zöldek természetesen erõsen támadják ezeket
az elképzeléseket, amellyel az általuk
szorgalmazott szélerõmûvek további
elterjesztését is akadályozzák. Pedig
a vízenergia is megújuló. Tiszta, ára
reális, jól szabályozható és rendelkezésre állása magas.
Ausztriában sokkal több szélerõmû
van, mint Magyarországon, ez ténykérdés. Ennek több oka is van: Ausztria gazdagabb, így ezt a drágább áramtermelést megengedheti magának,
másrészrõl Ausztriában óriási, 12 000
MW-nyi vízerõmûvi termelõkapacitás
van (csak a Dunán 9 vízlépcsõ mûködik, összesen 2000 MW névleges tel-

GMF az Európai Parlamentben

A találkozó célja az volt, hogy a
parlamenti képviselõk képet kapjanak a GMF tevékenységérõl és feltehessék kérdéseiket az európai „nukleáris” önkormányzatokat tömörítõ
nemzetközi szervezet vezetõinek.
A fórum – mint nevében is benne
van – a nukleáris energia jövõjét érintõ kérdésekkel foglalkozik. Elnöke
Herczog Edit képviselõ asszony. Õ
kezdeményezte a két szervezet közötti megbeszélések létrejöttét.
A GMF szervezetet Roland Palmqvist elnök mutatta be, aki elõadásban
kiemelte, hogy az önkormányzatok be-

vonása nélkül nem szabad döntéseket
hozni a lakosságot érintõ kérdésekben.
Hangsúlyozta, hogy a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetése az
alapja annak a bizalomnak, ami a létesítmények és az önkormányzatok kapcsolatát jellemzi, továbbá beszélt a tájékoztatás fontosságáról. Rámutatott,
hogy a radioaktív hulladékok végsõ elhelyezésének biztonságos megoldása
kulcsfontosságú mind az ipar, mind
pedig a lakosság szemszögébõl.
Franz Bogovic, Krško polgármestere, a GMF alelnöke a jelenlegi szlovén
helyzetrõl beszélt. Bemutatta a krškói
atomerõmû körüli önkormányzati társulást, és kitért a létesítendõ nemzeti
kis és közepes radioaktív hulladékok
tárolójának aktuális helyzetére.
Ezután a parlamenti képviselõk
tették fel kérdéseiket. A közel kétórás találkozón szóba került többek
között a társulások és a társulásokon
ˆ

2008. január 17-én Strasbourgban
a Nukleáris Energia Jövõéjért Fórum meghívására európai parlamenti képviselõkkel találkozott a
Nukleáris Létesítmények Körüli
Európai Önkormányzatok Szövetségének vezetõsége (GMF).

jesítménnyel!), így a szélerõmûvek által okozott rendszerszabályozási problémákat meg tudják oldani.
Illés úr arról is értekezik, hogy a környezetvédelmi és a gazdasági tárcának
döntenie kellene, hogy támogatják a
megújuló energiatermelési módozatokat. Tény, hogy ma mûködik itthon egy
támogatási rendszer, amely magas kötelezõ átvételi árral dotálja a megújuló
forrásokból elõállított villamos energiát
azért, hogy a magánbefektetõknek
megérje pénzt fektetni ilyen termelõberendezések (szélerõmûvek, gázmotorok
stb.) felépítésébe. Létezik egy kötelezõ
átvételi kompenzációs alap (ún. káp),
amelybõl a kapcsoltan termelt áram és a
megújulókból termelt áram magasabb
kötelezõ átvételi árához szükséges támogatást fedezik. Ebbõl az alapból
2006-ban 47 milliárd Ft-ot fizettek ki,
vagyis minden magyar állampolgár (a
csecsemõtõl az aggastyánig) évi közel
5000 Ft-tal támogatta a megújuló és a
kapcsolt áramtermelési módokat.3,4
Amikor Illés úr az általa preferált termelési módok állami támogatását követeli, akkor egyrészrõl nyitott kapukat dönget, hiszen mûködik támogatási rendszer, másrészrõl pedig közvetve a fogyasztók terheinek további
növekedését javasolja.

kívüli települések viszonya, a társulások létrejöttének okai, az esetleges
atomenergia-ellenes nézetek kérdése
akár a társulásokon belül, tágabb környezetben vagy akár szomszédos ország esetében.

Tényszerûen nem igaz, hogy Magyarországon a nukleáris energia társadalmi támogatottsága folyamatosan
csökkenne. Az évente elvégzett országos közvélemény-kutatások adatai szerint 1991 óta a lakosság minimum kétharmada egyetértett azzal, hogy Magyarországon atomerõmû mûködik.
Az utóbbi években a paksi atomerõmû

társadalmi támogatottsága rendre 70%
fölött volt. Az európai közvéleménykutatásokat készítõ Eurobarometer
felméréseiben az EU tagállamai viszonylatában is Magyarországon mérte a nukleáris energiatermelés legmagasabb támogatottságát, 65%-ot.
Tényszerûen nem igaz, hogy az
atomerõmû meglévõ négy blokkjának üzemidõ-hosszabbítása 10001500 milliárd Ft-ba kerülne, valamint hogy ez az állami nagyberuházásban az adófizetõk pénzébõl történne. Illés úr akkor még országgyûlési képviselõ volt, amikor 2005-ben
a Parlament tájékoztatást kapott az
atomerõmû üzemidõ-hosszabbítási
terveirõl. Ebben is szerepelt, hogy
ehhez nincsen szükség nagy beruházásra vagy külsõ forrásra, az atomerõmû egy gondosan vezetett, állapotfüggõ karbantartási és öregedéskezelési programmal, évi 9-10 milliárd forintos ráfordítás mellett alkalmassá tehetõ az üzemidõ-hosszabbításra. Ez a 20 éves üzemidõ-hosszabbítás alatt összesen 180-200 milliárd
Ft ráfordítást jelent. Egy meglévõ,
gazdasági értelemben leírt (tõkeköltséggel már nem terhelt) atomerõmû
folyamatos karbantartása és továbbüzemeltetése sokkal kevesebbe kerül, mint egy új berendezés megépítése. Ez nagyban segít alacsonyan
tartani a hazai villamos energia árát.
Energetikai szakemberként meggyõzõdésem, hogy a 21. század villamosenergia-ellátása sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem
lesz megoldható atomenergia nélkül,
mint ahogy nem hiányozhatnak az
energiamixbõl a megújuló energiaforrások sem. 2008. január 10-én a
brit kormány politikai hozzájárulását
adta új atomerõmûvi blokkok nagybritanniai felépítéséhez. Új atomerõmûvi blokkok építésének hulláma
rajzolódik ki a nagyvilágban az elmúlt két év energiapolitikai tervei és
döntései alapján. A kérdés ma nem
az, kiváltjuk-e a legolcsóbban termelõ meglévõ paksi blokkokat drágábban és alacsony rendelkezésre állással mûködõ szélerõmûvekkel, hanem
hogy csatlakozunk-e a világ új atomerõmû-építési törekvéseihez! Az
atomerõmûveket felépíteni képes cégek szûkös kapacitásai miatt egyre
inkább úgy tûnik, hogy aki lemarad,
az kimarad!
Budapest, 2008. január 20.
Dr. Aszódi Attila a BME Nukleáris
Technikai Intézet igazgatója,
az MTA Energetikai Bizottságának elnöke

1

A hivatkozott anyag bárki számára elérhetõ az interneten az alábbi linken:
http://www.eon-netz.com/Ressources/downloads/ENE_Windreport_Integration2006.pdf
http://www.eon-netz.com/Ressources/downloads/EON_Netz_Windreport2005_ger.pdf
http://www.eon-netz.com/frameset_german/law/ene_windenergy/ene_win_windreport/
ene_win_windreport.jsp
2 Forrás: http://www.eon-netz.com/Ressources/downloads/ENE_Windreport_Integration 2006.pdf
3 A Magyar Energiahivatal adatai szerint a káp kb. 70%-át a kapcsoltan termelt, míg 30%át a megújuló energiaforrásokból elõállított áram támogatására fordítják. (http://www.
eh.gov.hu/gcpdocs/200710/kp2007iflv.pdf).
4 2008-ban a lakossági áram árát egy 2 Ft/kWh kötelezõ átvétel miatti felár terheli, amely
a megújuló alapú és a kapcsolt termelés támogatására szolgál. Forrás: xww.eh.gov.hu/
gcpdocs/200801/az_egyetemes_szolgltats_rszerkezete_tjkoztat_2.doc.

A találkozó végén mind a képviselõk, mind a GMF vezetõi úgy ítélték
meg, hogy a jövõben folytatni kell a
párbeszédet.
A GMF Strasbourgban megtartotta
idei elsõ elnökségi ülését is.
Az öttagú elnökség véglegesítette
a 2008. évi programtervet. Ennek értelmében idén márciusban Szlovéniá-

ban a krškói atomerõmû körüli önkormányzati társulás ad otthont a
GMF szakmai konferenciájának.
A konferencián a szlovén társulás
részletesen be fogja mutatni tevékenységét. Emellett a szlovén nukleáris
ipar és a hatóság képviselõi is tájékoztatják munkájukról a résztvevõket.
Június elején Finnországban az
olkiluotói atomerõmû közelében található önkormányzatok vendégeként
a szlovéniai konferenciához hasonló
rendezvényt szervez a GMF. A konferencia célja az, hogy az önkormányzati vezetõk megismerkedjenek, egy újonnan épülõ atomerõmûvel és az annak közelében található
önkormányzatok életével.
Mariano Vila d’Abadal fõtitkár beszámolt az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF) alakuló ülésérõl,
amelyen a GMF is képviseltette magát. Döntés születtet arról is, hogy
kik képviselik az ENEF munkacsoportjaiban a GMF szervezetet.
-Dohóczki Csaba-
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A magyar kultúra napján
Paks Város Önkormányzata 2008.
január 22-én ünnepelte a Városi Mûvelõdési Központ (VMK) színháztermében a magyar kultúra napját.

Az ünnepségen Hajdú János polgármester
ünnepi
beszédében
mindazoknak köszönetet mondott, akik munkájukat a múzeumban,
a könyvtárakban, a mûvelõdési házban végzik.
Kijelentette: – További
tisztes munkára buzdítom õket, hiszen jelenleg a kultúra
keveseket érdekel a világban… A
kultúrát, a kulturáltságot mindenütt
kevesen éltetik, kevesen gondozzák,
kevesen tartják fontosnak.
A továbbiakban a polgármester arra
mutatott rá, hogy Pakson igyekszünk
a helyén, az értékén kezelni a kultúrát.
Múzeumot tartunk fenn, olyan múze-

umot, amely programjaival, kutatásaival egyre ismertebb és emlegetettebb lesz a szakmai körökben. A lussoniumi romkert fejlesztésére komoly öszszegeket fordítunk. Kortárs
képzõmûvészeti képtárunk európai
hírû és színvonalú. Mûvészeti iskolánk az elmúlt idõszakban kapott kiváló minõsítést. A VMK színvonalas
programok és tevékenységek
színtere. Rendkívül változatos a civil szféra tevékenysége. Helyi kiadványok sora
jelzi a kulturális aktivitást.
A „Paks Város Kultúrájáért” díjat a képviselõ-testület
döntése alapján Gutai Istvánné, a mûvelõdési központ
könyvtárosa vehette át Hajdú
János polgármestertõl.
Gutai Istvánné több mint
harminc éve szegõdött az olvasók szolgálatába. Nevéhez
azon túl, hogy az intézmény
könyvtárát vezeti, számos
kezdeményezés fûzõdik. Éveken át
bibliaismereti, majd családsegítõ szabadegyetemet vezetett, alkotók tucatjai mutatkoztak be az általa útjára indított könyvtárgalérián, legutóbb pedig hangos könyvet készített.
Az elismerés átadását a Teatro
Társulat Utazások Karinthyába címû elõadása követte.
-Wollner Pál-

Farsangbúcsúztató bál Bátyán
A Bátyai Hagyományõrzõ és Nemzetiségi Egyesület február 2-án rendezte meg a faluházban farsangbúcsúztató bálját. Perity Lajos, a civilszervezet Rozmaring Népdalkörének
vezetõje elmondta, hogy a program
elsõdleges célja a hagyományõrzés
és a társas kapcsolatok elmélyítése.
Az eseményen felléptek; a Fajszi Kerektánc Együttes, a Vodenica tánccsoport, a Kiskunhalasi Népdalkör
tagjai és természetesen a szervezõk; a

helyi Rozmaring Népdalkör is, akik a
bátyai hagyománynak számító „Hordósiratás” és „Bõgõtemetés” témakör
köré fontak egy humorral és dalokkal
megfûszerezett történetet. A közönségsiker természetesen nem maradt
el, így elõrevetíthetõ, hogy az elmúlt
évben felelevenített hagyományt az
elkövetkezõ években is hasonló jellegû rendezvények fogják követni.
A szórakoztató mûsorokat ünnepi vacsora és hajnalig tartó bál követte. -P. Z.-

Száznégy év tapasztalata egy emberben
Január 29-én meghitt
hangulatú ünnepségnek
adott otthont a Miasszonyunkról elnevezett Kalocsai Iskolanõvérek Társulatának zárdaépülete.
Loibl László alpolgármester ezen a napon köszöntötte száznegyedik
születésnapja alkalmából
König Mária Lidvina nõvért, a rend tagját, aki
misszionáriusként évtizedeken keresztül szolgált elõbb Kínában, majd
Ausztráliában. Ezekben az országokban a rend tagjai szociális otthonokat
építettek és tartottak fenn, ahol elsõ-

sorban az utcára került, elhagyott gyermekeket karolták fel, illetve idõs embereket gondoztak. A születésnapját ünneplõ apáca
egy kínai dallal is megörvendeztette a köszöntõket,
hiszen a tevékenységébõl
adódóan jelenleg is jól beszél angolul és kínaiul is.
Lidvina nõvér húga is a
kalocsai zárda lakója, aki
mindössze „csak” kilencvennégy
éves. Lidvina nõvér hatvanöt év „igazolt” munkaviszonnyal rendelkezik.
Ennyi idõn át látta el élelmezésvezetõként a rászorultakat.
-Péjó Zoltán-

Lakomacon mulattak a horvátok
A nagyböjti idõszak kezdete elõtt
egy héttel Lakomacra és mulatságra
várta az érdeklõdõket a kalocsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat. A program
részeként kulturális mûsorra is sor került, melyben felléptek a Racke Zice
tamburazenekar Dusnokról, a bátyai
Rozmaring Népdalkör és a Horvát Hagyományõrzõ Együttes Budapestrõl.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Vesna Njikos Peckaj, a Horvát Köztársaság pécsi fõkonzulátusának vezetõje
is, aki nagy jelentõséget tulajdonít a zenés-táncos hagyományõrzõ eseményeknek, amelyek alkalmat teremtenek
a találkozásra és a horvát nyelv gyakorlására is. Véleménye szerint, azonban a
nyelv megõrzésének elsõdleges színtere a család kell, hogy legyen, hiszen ott
sajátítható el a legkönnyebben. De a
nyelv ápolását és megõrzését szavatolják a horvát nyelvû óvodák, iskolák,
illetve az országban mûködõ mintegy
100 kisebbségi önkormányzat is. A fõkonzul, kérdésünkre válaszolva azt is
elmondta, hogy a civilegyesületek

révén jónak mondható a kapcsolat
az anyaország és a Magyarországon
élõ horvátok között. Nagyon sok hagyományõrzõ egyesület alakított ki
testvérszervezeti kapcsolatot egymással, mely alapja lehet a horvát kultúra
és nyelv magyarországi megõrzésének. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Hepp Mihály, az Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke
is, aki elmondta, hogy a kalocsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat az
egyik legaktívabb szervezet a megyében, amelynek tagjai folyamatosan
szerveznek kulturális eseményeket,
így horvát nyelvû színházi elõadást,
táncházakat, anyanyelvi egyházi programokat, de nekik köszönhetõ az is,
hogy a gyerekek már horvát nyelvet is
tanulhatnak a helyi általános iskolákban. Az elnök, az eddig Kalocsán elvégzett munkát eredményesnek ítélte
és köszönetét fejezte ki Dudás Bertalannak, a kalocsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnökének és a szervezet vezetõségi tagjainak.
-P. Z.-

Városi úszóbajnokság
Általános iskolások részére rendeztek városi úszóbajnokságot január
16-17-én a paksi Tanuszodában. Ez
az úszóverseny közel tizenkilenc
éves múltra tekinthet vissza, hisz az
uszoda 1989-es megnyitását követõen minden évben megrendezik.
A Városi és Városkörnyéki Diákolimpiai Úszóverseny fõszervezõje
Poór József testnevelõ tanár,
aki több mint tíz éve, 1995
óta tölti be a Paks és Városkörnyéki Diáksport Bizottság elnöki tisztét. A lebonyolításban Horváthné Szeip Ildikó szabadidõsport-szervezõ és úszásoktató is részt
vett, aki fõként az uszodai
körülmények biztosításában
és a versenyeredmények
rögzítésében, dokumentálásában mûködött közre.
– Mely iskolák neveztek a
versenyre az idei évben? –
kérdeztem Poór Józsefet.
– Öt iskola indult a versenyen. A négy paksi, azaz a Bezerédj
István, a Deák Ferenc, a II. Rákóczi
Ferenc, a Balogh Antal Általános Iskola mellett a bölcskei iskola is benevezte diákjait. Az elõzõ években
madocsai és dunaszentgyörgyi iskolások is indultak a versenyen. Nagy
többségében paksi iskolákból jönnek
a gyerekek, hisz õk már második osztályos koruktól fogva részt vesznek
rendszeres úszásoktatáson.
– Miért januárban rendezik a döntõt?
– Régebben márciusban rendeztük a
versenyeket, mert akkor még nem kötött bennünket a megyei verseny lebonyolításának ideje. Akkor ugyanis még
nem volt olyan tudású úszó, aki a megyei versenybe eljuthatott volna, és
amatõrként a profik között megállta
volna a helyét. Idén január utolsó hetében zajlik a megyei verseny, ezért mi
az azt megelõzõ héten, vagyis január
végén rendeztük a városi diákolimpiát.
Négy évvel ezelõtt került sor elõször az „A” és „B” kategóriák különkülön történõ indítására. Ez az jelenti, hogy a megyei döntõn a felsõ tago-

zatban külön versenyeznek az úgynevezett amatõrök, a nem igazolt versenyzõk. Így már nagyobb lehetõsége volt a paksi iskolák tanulóinak is
eljutni a megyebajnokságra, ahonnan
általában éremmel tértek haza.
– Milyen korcsoportokban, milyen
úszásnemben mérik össze ügyességüket gyerekek?

– Az úszóversenyt négy korcsoportban rendezzük, melyben külön
indulnak a fiúk és a lányok. Az I.
korcsoportban az 1. és 2. osztályos,
a II.-ban a 3. és 4. osztályos, a III.
korcsoportban az 5-6. osztályos, a

EREDMÉNYEK
I. kcs., lány: gyorsúszás: I. Földesi Fanni
(Deák), mellúszás: I. Földesi Fanni (Deák), hátúszás: I. Prantner Eszter (Balogh),
gyorsváltó: I. Balogh „ A”.
I. kcs., fiú: gyorsúszás: I. Kerti Tamás
(Bezerédj), mellúszás: I. Forster Benjamin
(Bezerédj), hátúszás: I. Orvai Róbert
(Bezerédj), gyorsváltó: I. Bezerédj.
II. kcs., lány: gyorsúszás: I. Fritz Anett
(Bezerédj), mellúszás: I. Pupp Noémi
(Bezerédj), hátúszás: I. Kövesdi Dominika
(Balogh), pillangóúszás: I. Pupp Noémi
(Bezerédj), gyorsváltó: I. Balogh, vegyesváltó: I. Bezerédj.
II. kcs. fiú: gyorszúszás: I. Koleszár Zoltán (Bezerédj), mellúszás: I. Molnár András (Balogh), hátúszás: I. Gyökös Zsombor (Balogh), pillangó: I. Tar Krisztián
(Bezerédj), gyorsváltó: I.-II. Rákóczi, vegyesváltó: I.-II. Rákóczi.

Osztott anyagértékelés
bevezetése
a paksi atomerõmûben
2007 novemberében a paksi atomerõmûben bevezetésre került az
osztott anyagértékelés, mely eljárást az MVM-cégcsoport több tagvállalata is alkalmazza a paksi
megoldással azonos módon. A logisztikai szakterületen ez elsõsorban a raktározási és készletgazdálkodási tevékenység végrehajtásában jelent nagy változást.
Az osztott anyagértékelési eljárás lehetõvé teszi az SAP-rendszerben az
anyagi erõforrások egy cikkszámon történõ, de eltérõ használtsági fokú és egységárú nyilvántartását, forgalmazását.
Az SAP integrált vállalatirányítási
rendszerben egyes programozási feladatok elvégzése után a cikktörzsadattárban lehetõség nyílt az ÚJ, a LEÉRTÉKELT, a FELÚJÍTOTT, a KISZERELT értékelésfajták beállítására és használatára.
Az elmúlt évek során számtalan
cikkszám halmozódott fel (leértékelés, használt termékek visszavételezése, felújítás okán), sok esetben viszont
a hozzájuk tartozó anyagkészletek
funkciójukat, típusukat tekintve azonosak voltak. Ennek felszámolására
egyetlen megoldást jelentett az érintett cikkszámkörben (kb. 10 000 tétel)
az erre a célra íródott programok segítségével a különbözõ ellátási módok
közötti készletátkönyvelések végrehajtása 2007 decemberében és idén januárban. Ennek eredményeképpen
egy adott cikkszámon, de különbözõ

IV. korcsoportban a 7. és 8. osztályos tanulók indulnak együtt. A versenyen mind a négy úszásnem szerepel, vagyis a gyors-, a hát-, a mellés a kicsik kivételével a pillangóúszás. Egyéniben és váltóban is indulhatnak a versenyzõk. A váltóversenyek a legnépszerûbbek, mert a
gyerekek szívesen küzdenek csapatban iskolájukért, és az is
nagy öröm számukra, amikor díjátadáskor négyen állhatnak a dobogóra, és közösen vehetik át az érmeket. A
gyorsváltó mellett a II., III.
és IV. korcsoport vegyesváltóban is összemérhette ügyességét. Idén a III.
korcsoportban összesen hét
vegyesváltó indult.
– Milyen eredménnyel zárult a bajnokság?
– Úgy érzem, hogy a paksi úszási lehetõségeket, az
iskolai kereteket és a tanórán
kívül szervezett heti két
úszást figyelembe véve, ezek az eredmények rendben vannak. Amatõr
szinten a Balogh Antal Iskola úszói
nyerték a megyei váltóbajnokságot.
– További szép eredményeket kívánok!
-Lovásziné Anna-

értékelésfajtán található meg a készletmennyiség. Ily módon válik el az új
és a használt, a kiszerelt és a felújított
anyag egymástól. A cikkszám azonos,
de a használtsági fok és ezzel kölcsönhatásban az ár eltérõ lehet.
A cikkszám-duplikációt a rendszer
bevezetésével és mûködtetésével megszüntették, valamint a különbözõ használtsági fokozatú anyagok készleteinek áttekinthetõsége nagyban javult.
Az SRM és a PassPort rendszerekbõl kezdeményezhetõ anyagigénylési
eljárások nem változtak. Az osztottan
értékelt termékek raktári kiadásánál
és visszavételezésénél új lépésként
jelentkezik az értékelésfajtára történõ
meghatározás, melyrõl a felhasználó
is kap tájékoztatást.
Az osztott anyagértékelés-funkció
bevezetését komoly szakmai munka
elõzte meg, az alkalmazott programok
több hónapig tartó tesztelése zajlott
2007-ben elsõsorban a beszerzés-elõkészítési, beszerzési, raktározási,
pénzügyi és kontrolling szervezetnél
dolgozó kollégák közremûködésével.
Az éles mûködésre való felkészülést a felhasználók számára egyrészt a
portálrendszeren közzétett, másrészt
személyes tájékoztatók alapozták
meg. Elkészült egy felhasználói kézikönyv is, mely a funkció általános ismertetésén túl a bevezetés mûveleti
lépéseit is tartalmazza, s az atomerõmû belsõ elektronikus tájékoztató és
információs rendszerén mindenki számára elérhetõ. -Gyöngyösiné Nyul Petra-

III. kcs. lány: gyorsúszás: I. Fritz Fanni
(Deák), mellúszás: I. Badics Bernadett
(Balogh), hátúszás: I. Fritz Fanni (Deák),
pillangó: I. Adorján Viktória (Deák).
III. kcs., fiú: gyorsúszás: I. Bach Zsombor,
mellúszás: I. Wein Zoltán (Bezerédj), hátúszás: I. Vucsák Norbert (Bezerédj), pillangó: I. Ledneczki Gergõ (Bezerédj), gyorsváltó: I. Bezerédj, vegyesváltó: I. Bezerédj.
IV. kcs., lány: gyorsúszás: I. Kiszli Vanda
(Balogh), mellúszás: I. Weisz Tünde (Balogh), hátúszás: I. Deák Judit (VBG), pillangó: I. Kiszli Vanda (Bezerédj), gyorsváltó: I. Balogh, vegyesváltó: I. Balogh.
IV. kcs., fiú: gyorsúszás: I. Gyökös Gergely (Balogh), mellúszás: I. Blatt Kristóf
(Bezerédj), hátúszás: I. Lukács Bence
(Bezerédj), pillangó: I. Horváth Tamás
(Bezerédj), gyorsváltó: I.-II. Rákóczi, vegyesváltó: I.-II. Rákóczi.

Új épület
az értelmileg
sérülteknek
Az elmúlt év végétõl új, színvonalas épületben látják el a felnõtt korú és gondozásra szoruló értelmileg sérült felnõtteket Kalocsán.
A korábbi években folyamatosan
gondot okozott a szülõknek az, hogy
munkaidõben megfelelõ felügyeletet
biztosítsanak rászoruló családtagja-

iknak. Kalocsa Város Önkormányzata pályázati pénzekbõl valósította
meg a mintegy száznegyvenmillió
forintból megépült új szolgáltató
centrumot. Török Gusztáv Andor, a
város polgármestere az utóbbi évek
egyik legfontosabb beruházásnak tekinti az új épületet, hiszen az ebben
folyó foglalkozási lehetõségekkel
olyan családoknak segítenek, akik az
átlagos családokhoz képest sokkal
többet tesznek meg gyermekük, családtagjuk ellátásáért, fejlõdéséért.
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Baradlai Pál
üzemvezetõ
– Mint mindig, most is arra lennék
kíváncsi, honnan és mikor
kerültél az atomerõmûbe?
– A Veszprémi Egyetem
Radiokémiai
Tanszékén
dolgoztam oktatóként szerzõdéses munkaviszonyban,
és amikor a szerzõdésem lejárt, azt a leépítések miatt
nem hosszabbították meg,
ezért munkahelyet kellett
keresnem. Az interneten
akadtam rá az atomerõmû
által meghirdetett pályázatra, amelyrõl úgy éreztem, mintha azt nekem írták volna ki. Természetesen nem így
történt, hanem a paraméterei illettek
rám. Eredetileg nem volt szándékomban Paksra jönni, bár a szakmai kapcsolat megvolt, mert különbözõ kutatási témákban együtt dolgoztunk. Kíváncsiságból eljöttem az interjúra,
mint utóbb megtudtam, hatodmagammal, rám esett a választás, így 2002.
december 19-én felvételt nyertem.
– Hol kezdted erõmûves pályafutásodat?
– A vegyészeti fõosztály dekontamináló üzemébe kerültem technológus mérnöknek, és ebben a munkakörben dolgoztam 2006 nyarának
végéig, a tényleges elhárítás kezdetéig, amikor is volt fõnököm - Skach
Lóránt – egyéb okok miatt nyugdíjba vonult, és átvettem tõle az üzem
vezetését.
– Nagy a különbség az egyetemi és
az üzemi munka között?
– Ez a terület teljesen más, az
egyetemen kutatási és oktatási feladataim voltak, most pedig az iparban fõleg napi ügyeket kell intéznem. Amivel az egyetemen kutatási

Kállai Lászlóné
Csilla
üzemtechnikus
Kazincbarcikáról költöztek
Paksra. Édesapja 1978-ban
kezdett dolgozni az atomerõmûben, és miután itt lakást kapott, 1980-ban a család is követte. Csilla ekkor
még iskolába járt. Budapesten, az Irinyi János Vegyipari Szakközép- és Szakmunkásképzõ Intézetben szerezte meg gyógyszergyártó
szakmai képesítését.
– Mikor, milyen területen kezdtél
el dolgozni?
– Tanulmányaim befejezése után
1982-ben kerültem az atomerõmûbe,
a vegyészeti osztályra. Azóta is ezen
a területen dolgozom. A vegyészeti
technológiai osztály kémiai technológiai üzemében vagyok üzemtechnikus. Huszonhat évvel ezelõtt ennek
az üzemnek a primer köri víztisztítójában kezdtem, kétmûszakos munkarendben. Akkor indult a víztisztító
egyik rendszerének üzembe helyezése. Jelenleg csak a labor-, zuhany- és
mosodai vizeket tisztítják itt. Innen
1985-ben kerültem ki a szekunder köri pótvíz-elõkészítõbe, ahol három
mûszakban dolgoztam. Gyermekeim
születésekor néhány évre otthon maradtam, közben megszereztem a technikusi minõsítést, és csak 1991 nyarán jöttem vissza az erõmûbe. Ekkor,
mint kisgyermekes anyuka, mentesültem a három mûszakos munkarend
alól, és az akkori üzemvezetõ, Doma
Árpád felajánlotta, hogy az üzem irodai részén, az üzemvezetõ, illetve
mûvezetõk mellett segítsem az õ
munkájukat. Azóta is itt vagyok.

és elméleti szinten foglalkoztam, azzal most itt megvalósítási formában
találkozom. Viszont némi oktatási
feladatot itt is kaptam, mert a területemhez tartozó oktatási feladatokra
felkért az oktatási fõosztály. Éppen most indul
egy minõsített oktatói
tanfolyam, amelyen én is
részt veszek.
– Elmondanád, milyen
tevékenységek folynak az
üzemben?
– Az üzem feladata a
primerkörben radioaktív
izotópokkal elszennyezõdött eszközök dekontaminálása,
köznapi szóhasználattal megtisztítása. Erre a feladatra egy tizenöt fõs
mûszakos csapat áll rendelkezésre, a
mûvezetõvel az élen. Ezenkívül itt
az irodában hárman vagyunk, akik a
mûszaki hátteret biztosítjuk, egy
technológus mérnök, egy technológus és én. Munkánk nagy része a leállásokhoz és karbantartásokhoz
kapcsolódik. Vannak állandóan viszszatérõ munkáink, ilyen az átrakómedence dekontaminálása, amely
minden leálló blokkon megtörténik.
Ezenkívül a gõzfejlesztõk, a fõ-keringtetõszivattyúk és a fõelzáró tolózárak dekontaminálását végezzük
szükség szerint egyéb más munkák
mellett. Normál üzem alatt a kiszállításokhoz kapcsolódó munkák a jellemzõek. Ilyen a kiéget fûtõelemek
kiszállítása elõtti C-30-as szállító
konténer, illetve az átrakáshoz kapcsolódóan a tartalék tálcák dekontaminálása. Ezen nagy munkákra a hatóság által jóváhagyott külön programjaink vannak. Továbbá minden
olyan eszköz, amely elszennyezõdik
a primer körben, az MSSZ szabályai
szerint részben hozzánk kerül
dekontaminálásra.

– Az üzemzavar elhárítása sokáig
emlékezetes marad számotokra is!
– Az elhárítás során a dekontamináló üzem bizonyos szempontból
háttérben dolgozott, nem mi voltunk reflektorfényben. Ezt az embereink érezték is, mert munkájuk
elismerése erkölcsi szinten megtörtént, de anyagi vonatkozásban
igencsak elmaradt, amit többször
jogosan szóvá is tettek. Nekünk
kellett az orosz szakemberek által
használt szerszámokat és az aknából kiszedett különbözõ fém alkatrészeket folyamatosan dekontaminálni. Nekem sok munkát jelentett az elhárítás elõkészítõ fázisa,
valamint harmadmagammal programvezetõként a helyszínen irányítottuk a szlovák VUJE cég munkáját. Más szervezetekkel együtt, nekünk is nagy feladatot jelentett a
sérült üzemanyag eltávolítási munkái befejezése után a tisztítótartály,
valamint az 1. sz. akna és kapcsolódó rendszereinek dekontaminálása, üzemi állapotának visszaállítása. Ez olyan jól sikerült, hogy
véleményem szerint két idõszakban volt ilyen tiszta az 1. sz. akna,
amikor gyártották, és amikor április végére dekontamináltuk.
– Mivel „kétlaki” vagy, gondolom, ez meghatározza a szabadidõd
eltöltését is.
– Igen, hiszen a Veszprémben élõ
családomhoz csak hétvégeken megyek haza, így hobbim a természetjárás háttérbe szorul a ház körüli
munkák és egyéb családi elfoglaltságok miatt. Itt hétköznap munka után
fõleg olvasgatok, és most éppen
nyelvet tanulok. Most készülök szabadságra, síelni megyünk a feleségemmel és a lányommal.
– Akkor stílszerûen: szép idõt és jó
havat kívánok!

– Nagyon aktív embernek ismerlek
Téged. Közösségi tevékenységedért
több alkalommal részesültél a
„Padosz kiváló aktivistája” kitüntetésben. Mi mindennel foglalkozol a
munkaköri feladatodon kívül?
– Közvetlen munkahelyemtõl kiindulva
kezdeném. Nálunk már
régóta hagyomány a
vegyészbál megrendezése, amit minden évben általában februárban tartunk az ASE étteremben. Ez házaspáros rendezvény, és különféle programokkal,
játékokkal színesítjük.
Éppen ennek szervezése az egyik feladatom, ami most foglalkoztat. Mellette minden vegyészeti szervezésbe
belefolyok, mint például a „kávézós”
bulikba, bár annak kolléganõm,
Gombáné Éva a fõszervezõje. A
nyugdíjba vonuló kollégák gyakran
megkérnek, hogy segítsek a búcsúztatójuk megszervezésében, lebonyolításában. A munkahelyi légkört,
kollektívát tekintve szerencsésnek
mondhatjuk magunkat. Munkatársaink igénylik a közös programokat, és
szívesen segítenek, ha kell.
– És mi az, ami nem az osztályhoz
kapcsolódik?
– Mint választott küldött, az atomerõmû munkavállalói részérõl, az õ
képviseletükben részt veszek a VITAMIN Egészségpénztár munkájában,
közgyûlésein. Nem oly régóta a
Padoszban fõbizalmiként is tevékenykedem. Ez a feladat nem ismeretlen számomra, hisz az elõzõ fõbizalmit, aki közvetlen kolléganõm is
volt, Doma Árpádné Jucit korábban
helyettesítettem és segítettem ebben a
munkájában. Az õ nyugdíjazása végett volt szükség új fõbizalmi válasz-

tására, és a kollektíva rám szavazott.
Ezen tisztség mellett a Padoszban
még a sport- és szabadidõ-bizottság
vezetését is ellátom. Éves programjaink között rendszeresen szerepelnek a
horgásznapok, a sportnapok, melynek
lebonyolításában aktívan közremûködök. Az évente megrendezésre kerülõ
VDSZSZ-sportnapon résztvevõ csapatunk összeállítását is én végzem. A
múlt évben – szintén Dománé Juci
helyett – bekerültem a cég kulturális
és sportbizottságába, ahol tavaly egy
nagy közös sportnapot szerveztünk a
másik két érdekképviselettel, a
MÉSZ-szel és a Munkástanáccsal.
– Az energiádból marad otthonra is?
– Marad, sõt most úgy érzem,
hogy nem tudom eléggé hasznosítani, mert az idõjárás még nem engedi
a kertben, a szabadban való foglalatosságot. Van egy telkünk, ahová
szeretek kisétálni, dolgozgatni. Bár
hétköznap kevesebb idõt tudok ott
eltölteni, de nyári estéken néha csak
kilenc óra után jövünk onnan haza.
– Akkor talán a hobbidat, a kikapcsolódásodat is a kert jelenti?
– Igen, ez valóban így van, de azért
szeretek olvasni is. Bár az utóbbi idõben a lakás külsõ és belsõ felújítása
miatt ez eléggé háttérbe szorult, azért
nagyon remélem, hogy hamarosan
lesz elég idõm az olvasásra is.
– Mesélj a gyermekeidrõl, a családodról!
– Linda lányom idén lesz 21 éves.
Õ már két éve Budapesten él. Megszerezte a nemzetközi fittneszoktató
végzettséget, és egy neves fittneszközpontban dolgozik. Mellette fõiskolára jár, a kommunikációs fõiskola másodéves hallgatója. Attila most
elsõéves Pécsett, az ELTE Természettudományi Karának sportszervezõi és sportmenedzseri szakán.
(Folytatás a következõ oldalon.)

Oldal Ottó
mûvezetõ
Ottó egy tokaj-hegyaljai faluban
született 1957-ben. Budapesten végzett a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban mint általános vegyész. Három gyermek, Zsolt, Zita és Ottó
édesapja. Feleségével, aki a Kápolna utcai bölcsõdében dolgozik gyermekgondozónõként, 1984-ben kötött házasságot.
– Mikor és hogyan kerültél az atomerõmûbe?
– 1977-ben az öcsémmel
elindultunk szerencsét próbálni, így helyezkedtünk el
az atomerõmû-beruházáson. A Vegyépszernél dolgoztunk anyagvizsgálóként
közel 10 évig. Én 1986-ban,
Õ kicsivel korábban „igazolt át” a PA Rt.-hoz.
Ismerõseim – akik a Vegyépszernél anyagvizsgálattal foglalkoztak
– hívták fel a figyelmem erre a lehetõségre, amely számtalan elõnynyel kecsegtetett: rugalmas munkaidõ, sok szabadidõ, megfelelõ fizetés. Kedvezõnek ígérkezett az is,
hogy érettségivel vagy technikusi
végzettséggel 1 év alatt anyagvizsgáló-tanfolyamot lehetett elvégezni
Pesten, amely magában foglalta a
további elõnyöket is: több fizetést,
mindezt kedvezõbb beosztással.
Az elmondottak felkeltették az érdeklõdésemet, és testvéremmel arra
jutottunk: próbáljuk meg. Bár én
tovább maradtam a kivitelezõ cégeknél, az események – így az
1000-es blokkok építésének meghiúsulása, az egyéb lehetõségek beszûkülése – arra ösztönöztek, hogy
mással próbálkozzak. Mivel paksi
lányt vettem el, így nem volt kérdés, hogy maradunk.
Ekkor kerestek vegyipari gépészt
a vegyészeti osztály dekontamináló
üzemébe, bár a „dekontamináló”
szóról azt sem tudtam, mit takar.
Így kerültem a dekontaminálókhoz, néhány évig mint szakmunkás,
majd mûszakvezetõ, végül tavalyi
évtõl mint mûvezetõ.
– Munkád során milyen feladatok
ellátása hárul rád?
– 10 évig anyagvizsgáló voltam,
azóta dekontaminálással foglalkozom. Feladatunk a karbantartásra

Furucz János
technológus
Faddon született, jelenleg is
Faddon él. Két fiúgyermek, János
és Gábor édesapja, felesége rokkantnyugdíjas.
Szabadidejét gazdálkodással tölti.
Általános iskolai tanulmányai befejezése után a
pécsi Vegyipari Gépész
Szakközépiskolába jelentkezett és szerzett
technikusi minõsítést.
1985. február 1-je óta az
atomerõmû dolgozója. Jelenleg is az
akkor még vegyészeti osztályon,
most már vegyészeti fõosztályon, a
dekontamináló üzemben dolgozik,
korábban mûszakvezetõként, 2003
óta a vegyészeti fõosztályon mint
technológus.
– Nem szeretted volna az erõmûben más területen is kipróbálni magad?
– Igazából soha nem fordult meg
a fejemben, hogy máshol dolgozzak.
Gépész beállítottságú vagyok. A
kezdeti dekontaminálási eszközeink
fejlesztésében, új eszközök, technológiák kifejlesztésében kisebb-nagyobb mértékben részt tudtam venni. A dekontaminálás eléggé változatos munka, mindig újabb és újabb
feladatokat kell megoldani, amelyekhez technológiát és szükség esetén eszközt is kell készíteni. 2003-ig
a primer körben mûszakvezetõként,

szétszerelt primer köri fõberendezések és ezek alkatrészeinek dekontaminálása, valamint az élettartamhosszabítás és egyéb felújítási munkák során felmerülõ dekontaminálási igények minél magasabb
szintû teljesítése. A dekontaminálás
az egészségre káros, veszélyes és
összetett tevékenység.
Munkatársaim folyamatos három
mûszakos beosztásban dolgoznak.
Az én feladatom a mûszakok tevékenységének koordinálása, a szükséges mûszaki
és személyi feltételek
biztosítása (megfelelõ
létszám, képzettségek,
vizsgák, anyagok megléte; a berendezések állapota). A dekontaminálási
igények sokszínûsége és
folyamatos változása állandó technológiai fejlesztést igényel az üzemtõl. Ebben a
munkában is aktívan részt veszek.
– Volt már valamilyen szakmai elismerésben részed?
– A közelmúltban kaptunk dicséretet a Mûszaki Alkotói Pályázaton.
Jobb is lehetett volna. A munkánk
váza ugyan jó volt, csak az elõadásra nem fektettünk megfelelõ hangsúlyt, amely ezáltal kicsit rövidre sikeredett. Azért dicséretet és némi
pénzjutalmat is kaptunk.
– Mit csinálsz a szabadidõdben,
mivel foglalkozol szívesen?
– Otthon szívesen elvégzem a ház
körüli feladatokat: kertészkedem,
füvet nyírok, barkácsolok, a kutyával foglalkozom. A gyerekek három
korosztályt képviselnek, így ha segítséget kérnek a tanulásban, komoly agytornamutatványra kényszerülök. Szeretem a sportot, így a
kézilabdát, kosárlabdát, de mivel az
egészséges lustaság már megvan
bennem, mostanság inkább csak nézõként. Zsolt fiam Dunaújvárosban
kézilabdázik, vele el szoktam menni
hétvégente meccsre, olykor az egész
családdal. Ez is egyfajta kikapcsolódás, kirándulás számunkra. A közös
programok fontos szerepet játszanak életünkben. Párom és én is népes családból származunk, és a
gyermekeinket is családcentrikus
felfogásban neveljük.
– Köszönöm az interjút, és további sikeres munkavégzést kívánok!
-Pataky Adrienn M.-

majd Gyõrffy József nyugdíjba vonulását követõen technológusként
dolgozom.
– Mennyi emberrel vagy napi kapcsolatban?
– Hogy mennyi emberrel vagyok
napi kapcsolatban, ezt nehéz lenne megmondani. A
dekontamináláshoz köthetõen a karbantartási szervezetekkel, sugárvédelemmel, üzemviteli szervezettel és biztonsági szervezetekkel kerülök kapcsolatba. A dekontaminálási feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok biztosításával kapcsolatban vagyok a beszerzéssel, logisztikával, raktározással,
valamint a beszállítókkal. Szóval
elég széles a kör.
– Gondolom a hosszú évek alatt
sok mindenkivel megismerkedtél, talán barátságok is szövõdtek?
– Igen, sok ismerõsre tettem szert
az eltöltött évek alatt. Tapasztalatom
szerint a munkavégzés területén és
elõkészítésekor (egyeztetéseken,
megbeszéléseken) sokkal könnyebb
konszenzusra jutni, ha a résztvevõk
jól ismerik egymást.
– Mennyi idõd van még vissza a
nyugdíjba vonulásig, várod már?
– Valóban közel állok a nyugdíjhoz, lehetséges, hogy már az idén ez
lehetõvé válik. A nyugdíjas éveim
alatt nem fogok unatkozni, hanem
teljesen az otthoni feladatokra, a
gazdálkodásra tudok majd koncentrálni.
(Folytatás a következõ oldalon.)

6. oldal

2008. február

Kállai Lászlóné Csilla
üzemtechnikus
(Folytatás az 5. oldalról.)

– Úgy látszik, sportrajongásodból
sikerült átmenteni gyermekeidbe.
– Igen, én nagyon örülök ennek.
Tavaly õk is részt vettek a családi
sportnapon, ahol Attila egy fiatalokból álló csapatot szervezett.
Nemrégen kérdezte is, hogy idén
mikorra szervezem a sportnapot,
mert szabaddá teszi magát erre az
idõre.

Furucz János
technológus
(Folytatás az 5. oldalról.)

Bízom benne, hogy a kollégákkal a
kapcsolat nem fog megszakadni, hanem az eddigi tapasztalatoknak
megfelelõen frissítgetni fogjuk.
– Úgy vettem észre nálatok is kezd
már „fiatalodni” a csapat, nem? A
régebbi munkatársaid közül van
még, aki most is kollégád?
– Sokan elmentek már nyugdíjba. A régiek közül talán hárman,

– Ha jól tudom, férjedet is bevonod a rendezvényekbe.
– Szerencsére õ is közösségi ember, és szívesen részt vesz mindenben. A Vörösmalomi tónál rendezett
horgásznapon például õ fõzött a csapatunknak. Mostanában eléggé nyugalmas az élete, ugyanis a múlt évben nyugdíjba vonult. Olyan testületnél dolgozott, ahol eléggé fiatalon
megkapta ezt a lehetõséget, és így
most többet tud nekem segíteni.
– Minden jót kívánok munkahelyi
és családi életedhez!
-Lovásziné Anna-

négyen maradtak. Véleményem
szerint jó, ha fiatalok is dolgoznak
mellettünk, nekik ugyanis új ötleteik lehetnek, amelyekkel elõsegítik
a munkavégzés hatékonyságát.
Összességében mindenki számára
elõnyös a fiatalítás, de szükség van
az idõsebb, tapasztaltabb munkatársakra is. Egy-két év alatt nem lehet évtizedek tapasztalatát továbbadni, megszerezni, ahhoz több idõ
szükséges.
– Köszönöm az interjút és hosszú,
boldog, pihenéssel teli nyugdíjas
éveket kívánok!
-Pataky Adrienn M.-

WANO-utóvizsgálat Pakson
2008. február 18–22. között kerül sor a paksi atomerõmû WANO-utóvizsgálatára
A WANO (Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszövetsége) célja az
atomerõmûvek biztonságát és megbízhatóságát maximális szintre
emelni a tagerõmûvek közötti tapasztalatcsere révén. A WANO megalakulása után az elsõ partneri vizsgálatra 1992-ben
Pakson került sor. A második
vizsgálatot 2005 novemberében folytatta le a vizsgálócsoport igen eredményesen. Akkor a 19 javítandó területen
55 feladatot határozott meg
magának az erõmû.
Az utóvizsgálat célja, hogy
a vizsgálók a helyszínen gyõzõdjenek meg a 2005. évi eredeti vizsgálatuk során megállapított
hiányosságok erõmû általi kezelésének eredményességérõl. A csoport
vezetõje – mint elõzõleg – Jaroslav
Holubec, a mohi atomerõmû vezérigazgatója lesz, aki egyben a szervezeti és irányítási hatékonyságot fogja
vizsgálni. A többi vizsgáló területenként: Marian Falis (Mohi AE): üze-

meltetés, képzés-oktatás, Reijo
Granbacka (Loviisa AE): karbantartás, Alekszej Poljakov (WANO MC),
a vizsgálat koordinátora: sugárvédelem, mérnöki háttér, Szergej Kezin
(WANO MC): üzemviteli tapasztala-

tok, tûzvédelem, Vaclav Hanus
(Temelin AE): vegyészet.
A Paksi Atomerõmû Zrt. képviselõje a WANO-teamben Varju Attila
üzemviteli biztonsági osztályvezetõ,
Hadnagy Jelena biztonsági mérnök
pedig a szervezési kérdésekért felel.
Az utóvizsgálatra való felkészülés
2007 novemberében zárult le, az errõl

szóló cégvezetõi jelentést kiküldték a
WANO Moszkvai Központjába (MC).
A program február 18-án 8.30-kor a
TLK nagytermében kezdõdik Kovács
József vezérigazgató nyitóbeszédével.
A vizsgálat során a vizsgálócsoport
tagjai a 2005. évi partneri vizsgálat során megtekintett területeken végeznek ellenõrzést. A
munkacsoport tagjai helyszíni
bejárásokat, ellenõrzéseket és
személyes interjúkat tartanak.
A paksi munkatársak részérõl folyamatos figyelmet igényel a munka- és tûzvédelmi
elõírások betartása, az üzemviteli személyzet kommunikációja, az üzemeltetési tapasztalatok rendszeres értékelése, a
munkavégzés elõtti eligazítások és a
vezetõi ellenõrzések végrehajtása.
Sikeres lesz a paksi WANO-utóvizsgálat megfelelõ szakmai felkészültség, pontos kommunikáció, a
vizsgálókkal és társszervezetekkel
való hatékony együttmûködés és a
korábban már elismert nyíltság esetén!
-HyL-

HÍREK AZ ATOMENERGETIKA VILÁGÁBÓL

Valóságosan is megkezdõdött a Francia Villamos Mûvek (EdF) beruházása a normandiai Flamanville telephelyen 2007. december 4-én. Ekkor több

Forrás: Nuclear Engineering
International, 2008. január
(A lapban háromoldalas cikk olvasható
Teller Edérõl, bemutatva teljes életútját.)
-Varga József-

Orosz–bolgár szerzõdés
a Belene atomerõmû két
blokkjának megépítésére

blokkra vonatkoztak, további négy
blokk lehetséges megépítésével.
Forrás: NucNet

Négy milliárd euró értékû szerzõdést
kötött az orosz Atomsztrojekszport és
a bolgár Nemzeti Villamos Energia
Vállalat (NEK) a Belene atomerõmû
két VVER–1000 típusú blokkjának
megépítésére.
A NEK 2008. január 18-ai közleménye szerint a fõ alvállalkozó a
francia Areva NP és a német Siemens
konzorciuma lesz. A most aláírt szerzõdés értéke 4 milliárd euró. A NEK
jelenleg is vizsgálja a belga Electrabel, a cseh CEZ, az olasz ENEL és a
német E.On és az RWE ajánlatait,
melyek a projektben való 49%-os részesedésre vonatkoznak. Bulgária
várhatóan pályázni fog 300 millió
euró kölcsönre az Európai Fejlesztési Banknál, valamint további 300

Ünnepeltek a nukleáris kutatók a németországi Garchinban. Ünnepeltek,
mert sikeres ötven évet hagytak maguk mögött; és ünnepeltek, mert biztosítva látják a jövõbeni kutatási lehetõségeket is.
Garchinban, 1957. október 31-én
kezdte meg mûködését a Müncheni
Kutatóreaktor (német rövidítése
FRM). Az Atomtojás – ahogy az
épület formája miatt hívták – volt az
elsõ olyan berendezés, ami elérte a
kritikus állapotot Németországban.
A bajor kormány döntése után tizenhét hónapra volt szükség a létesítmény felépítéséhez. Telephelyként
vidéki környezetet választottak, a te-

millió euróra az Európai Unió Euratom kölcsönbiztosítási programja keretén belül.
Szergej Kirijenko, az orosz Szövetségi Atomenergia-ügynökség (Roszatom) feje úgy nyilatkozott, ha a két
blokk építése sikeres lesz, akár további kettõ is épülhet. Az Atomsztrojekszport 2006 novemberében nyerte
meg a tendert a két belenei blokk felépítésére, megelõzve a CEZ konzorciumát és az amerikai Westinghouse-t.
A román-bolgár határon, a Duna
partján fekvõ Belenében az atomerõmû építése eredetileg 1986-ban kezdõdött, de 1991-ben leállt. Ekkorra
az 1. blokk közel 65%-os készültséget ért el. Az eredeti tervek két

lepülés akkori lakosainak lélekszáma
háromezer alatt volt.
A nukleáris installációt az Amerikai Egyesült Államoktól vásárolták,
az Eisenhower elnök által szorgalmazott Atoms for Peace program keretein belül. Az épületet megjelenése
alapján manapság ipari mûemlékként tartják számon, és könnyen
megfigyelhetõ a Nürnberg-München
autópályáról. A reaktor kutatási
programját Heinz Maier-Leibnitz állította össze, aki késõbb a franciaországi Grenoble-ban található LaueLangevin Intézetben fogott hozzá a
nagy fluxusú reaktor építésének.
Az FRM leállítására 2000. július 28án került sor. A helyébe lépõ FRM-II.

ˆ

Flamanville – az elsõ beton

mint egy napon keresztül terítették le
az 1650 MW-os EPR-blokk elsõ betonrétegét. A reaktorépület padlózataként szolgáló térrész több mint 10 ezer
tonna betont fogadott be. Az elõkészítõ munkálatok 2006 nyarán kezdõdtek
meg, az építkezésre 54 hónapot szánnak, és az üzemkezdetet 2012-re tervezik
a franciák. A Bouygues cég végzi az
építészeti munkákat, az Areva szállítja
a reaktort, az Alstom adja a turbógépcsoportot. Jelenleg kb. hétszáz ember
dolgozik a telephelyen, a létszámot a
késõbbiekben kétezer fölé tervezik
emelni. A projekt teljes beruházási
költségét 3,6 milliárd euróra becsülik.
Eközben az EdF és az olasz Enel
aláírt egy megállapodást arról, hogy
az utóbbi 12,5 százaléknyi részesedéssel részt vesz a Flamaville-3 blokk
beruházásában és az üzemeltetésében.
A megállapodás része az is, hogy
2023-ig az Enel részt vehet további öt
blokk építésében és mûködtetésében.
Az Enel nyilatkozata szerint ez a tény
lehetõvé teszi a cég számára bizonyos
know-how megszerzését, továbbá az
EPR-technológia használatát a tervezés, az építés és üzemeltetés idõszakában. Az Enel szakemberei így könnyen csatlakozhatnak a mostani és késõbb kialakítandó EPR-rendszerekhez. További elõny az olaszok
számára, hogy virtuálisan azonnal termelõkapacitáshoz is jutnak 2008 elején mintegy 600 MW-tal, ami 2012re 1200 MW-ra növekszik. Ezt követõen ez a virtuális kapacitás úgy válik valóságossá, ahogy az EPRblokkok egymás után üzembe állnak.
Ezt a kapacitást az Enel francia végfogyasztóknak fogja értékesíteni. Az
EdF azt is megengedi, hogy az olasz
cég 30-40%-os részesedéssel részt
vegyen két kombinált ciklusú blokk
felépítésében. Ezek együttes teljesítménye kb. 1400 MW lesz, Franciaországban lépnek majd üzembe 2010
és 2012 között. Van még egy érdekes
pontja is az együttmûködésnek. Ha
az elsõ EPR-blokk megépül Franciaországban, az Enel lehetõvé teszi a
franciáknak, hogy beszálljanak az
Enel nukleáris (ha az nincs, akkor
egyéb) beruházásaiba.

ˆ

Tesztelik az üzemanyagot
Temelínben
A cseh Skoda JS néhány hónapig tartó, hidraulikus összehasonlító tesztet
indított a Temelíni Atomerõmûben
alkalmazásra kerülõ üzemanyagkötegek vizsgálatára. A mérési sorozat
célja a jelenleg üzemben lévõ, a Westinghouse által szállított és a TVEL
által szállított üzemanyag összehasonlítása. Mint korábban már nyilvánosságra került, 2010-tõl az orosz cég
látja el az erõmûvet nagy hatékonyságú nukleáris fûtõanyaggal.
A Skoda rendelkezik egy hidraulikus hurokkal, amelyet 1993/1994ben használtak az amerikai üzemanyag vizsgálata során. A berendezésen folytatandó mérések eredményei
alapján lehetõvé válik a két üzemanyag összehasonlítása. A következõ
lépésre már a telephelyen kerül sor,
és tartalmazza majd a szabályozórúdhajtások vizsgálatát is. A mérési sorozat egyúttal fontos állomása annak a
munkának is, amellyel lehetõvé válik
Oroszország számára más szállítások
elõkészítése is. A TVSA-T típusú
üzemanyag magasabb üzemeltetési
megbízhatósággal bír, illetve az új
mûszaki fejlesztés következtében
jobban ellenáll a deformációnak. Ez
utóbbi tulajdonságát az összetett rácsozatnak és a végfokozatba beépített
törmelékszûrõnek köszönheti.
Ezt a típusú üzemanyagot 1998 óta
használják a Kalinyin Atomerõmûben, egy köteg teljes tömege 750 kg.
A vizsgálandó utánzat csak egy dologban különbözik az eredetitõl – urán
helyett ólomból készült pasztillákkal
töltik meg. A próbadarabot már Plzenbe szállították, és számos mechanikai,
hõtechnikai és hidraulikai tesztet sikeresen teljesített Nyizsnij-Novgorodban. Ha ugyanezen teszteket sikeresen
kiállja a Skodánál is, akkor az eredményeket megküldik a cseh nukleáris hatóságnak, hogy megkapják a használatra vonatkozó engedélyt. Az üzemanyagot a TVEL csoporthoz tartozó
JSC Masinosztroitelnyij Zavod gyártja Elektrosztalban.

Az Atomtojás után

létesítésének gondolatát, majd megépítését heves politikai ellenségeskedés
kísérte. Az új reaktor magasan dúsított
uránt használ üzemanyagként. A rendszer lehetõvé tesz számos neutronkutatási tevékenységet, többek között a neutronnyaláb orvosi alkalmazásának
vizsgálatát is. A reaktor kutatási lehetõségeinek kb. 40 százalékát külföldi
szakemberek kötötték le.
Forrás: Nuclear Engineering International,
2007. december -Varga József-

Olaszország is
csatlakozott a GNEP-hez
Olaszország lett a Global Nuclear
Energy Partnership (GNEP) szervezet
tizenhetedik tagja. A nemzetközi csoport az atomenergetika világméretû alkalmazását szorgalmazza, egyúttal
szem elõtt tartja a radioaktív hulladékok kezelését és a fegyverkezési
kockázatok csökkentését is. Samuel
Bodman, az USA energiaügyi minisztere Rómában megerõsítette a csatlakozás hírét a 20. Világ Energia Kongreszszus miniszteriális fórumán. Bodman
szerint Olaszország számára a GNEPtagság azt jelenti, hogy csatlakozott a
tiszta, biztonságos és megbízható jövõbeni energiát szorgalmazó nemzetek
egyre növekvõ táborához. Hozzátette
még a miniszter, hogy a világméretû
energiabiztonság megvalósítása érdekében mind a termelõ, mind a fogyasztó országoknak „hatalmas befektetéseket” kell tenniük a diverzifikált energiaforrások biztosítása érdekében.
A GNEP története 2006 februárjában kezdõdött, amikor az öt alapító tag
(Kína, Franciaország, Japán, Oroszország és az Egyesült Államok létrehozta a szervezetet. Másfél évvel késõbb,
2007 szeptemberében tizenegy ország
csatlakozott: Ausztrália, Bulgária,
Ghána, Magyarország, Jordánia, Kazahsztán, Litvánia, Lengyelország,
Románia, Szlovénia és Ukrajna).
A második miniszteriális találkozón
a szakemberek megegyeztek abban,
hogy létre kell hozni egy, a nukleáris
üzemanyag-szolgáltatással foglalkozó
munkacsoportot. Ennek feladata lesz
az átfogó üzemanyag-tevékenységre
vonatkozó gyakorlati intézkedések és
azok elõnyeinek összehangolása (pl.
üzemanyag lízingelése, a kiégett
üzemanyag kezelésének megoldása).
Forrás: Nuclear Future,
2008. január/február -Varga József-
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Mûszaki Alkotói Pályázat
I. díj
PARKÓ TAMÁS (RFO)
Budapesten, a Mûegyetemen végeztem mérnök-fizikusként 2002-ben.
A reaktorfizikai
osztály az elsõ
munkahelyem. Jó
érzés, hogy bíznak
bennem, ellátnak
feladatokkal.
Megnõsültem, megszületett Tamás
fiunk, most vele foglalkozom.
DR. PÓS ISTVÁN (RFO)
Debrecenben végeztem fizikusként. Az erõmûben
1985-tõl dolgozom. Pakson építkeztünk, három
gyermekünk van.
Hobbim a családom.
A töltettervezõ és ellenõrzõ
rendszer tesztelése
gadolíniumot tartalmazó
kazetták esetén
A paksi atomerõmûben a következõ
években új típusú üzemanyag bevezetését tervezzük. Az új kazetták geometriai és neutronfizikai szempontból
is különböznek az eddig használtaktól. Az egyik legjelentõsebb újdonság
talán az, hogy a nagyobb dúsítás miatti többletreaktivitás kompenzálására
bizonyos pálcákban az üzemeltetés
alatt fokozatosan kiégõ abszorber
anyag (gadolínium) található. Anélkül, hogy a töltettervezés és töltetellenõrzés részleteibe bonyolódnánk
belátható, hogy az alkalmazott módszereket, programokat az új üzemanyaggal kapcsolatos feladatoknak
megfelelõen fel kell készíteni, és a kapott eredményeket ellenõrizni. Utána
a leendõ töltetekre elvégzett számításokkal elõzetesen is igazolni kell,
hogy az elõírt limitek teljesüljenek.
Pályázatunk ennek a szerteágazó
munkának egy részét mutatta be. Felmerülhet a kérdés, hogy mi célt szolgálnak az új típusú üzemanyaggal kapcsolatos erõfeszítéseink, amikor már a
mostani üzemanyaggal is két blokk
üzemel megemelt teljesítményen? A
válasz egyszerû: az erõmû tervezése és
kivitelezése óta eltelt idõben a kutatási
eredmények, valamint az üzemanyaggyártó kedvezõ orientációja lehetõvé
tették a kedvezõbb, nagyobb teljesítményre képes töltettervezést. Ráadásul
a teljesítménynövelés során a gazdaságosabb üzemelés érdekében a villamosenergia-termelést a felhasznált kazetták számának arányos emelése nélkül célszerû megnövelni. Ez a már
emelt teljesítményen üzemelõ blokkok
esetén még nincs így, a jelenlegi kazettatípusokkal nem is oldható meg. Az
üzemanyagköltségek optimalizálásához tehát új típusú kazetták bevezetése
szükséges. Az új típusú üzemanyag bevezetése az éves üzemanyagköltséget
5-6%-kal csökkenti.

II. díj
DOMOKOS ZSOLT (SZIMO)
A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi
Fõiskolai Karán
végeztem
mint
rendszerprogramozó.
Tanulmányi
szerzõdés keretében évente 3-6 hónap gyakorlati idõt
töltöttem az atomerõmû informatikai fõosztályán, és a
fõiskola befejezése után ott is helyezkedtem el. Az informatikai fõosztályon
fõként üzemeltetési és fejlesztési feladatokat láttam el. A paksi atomerõ-

mûnél 17 éve dolgozom. Másfél éve
jöttem át a szimulátor osztályra. Hasonló munkát végzek, de emellett elearning témában is adok informatikai
támogatást az oktatóknak.
Pakson lakom feleségemmel, aki
szintén az erõmûben dolgozik. Két
kisgyermekünk van.
BORBÉLY SÁNDOR (SZIMO)
A Budapesti Mûszaki Egyetemen
gépészmérnökként
végeztem 1979ben erõmûvek szakon. Az atomerõmû az elsõ munkahelyem. Az itt eltöltött idõ jelentõs
részében szimulátorral foglalkoztam.
Nõs vagyok, feleségem a közelmúltban alakult, az ESZI épületében
mûködõ Egészségközpontban dolgozik. Tamás fiunk építõmérnöknek tanul a BME-n.
Szeretetek kajakozni, hacsak tehetem és az idõjárás is engedi, vízen vagyok. Télen uszoda, szauna tart fitten.
Szimulátorcsõvezeték-hálózatot
rajzoló program
A Thermal Hydraulic Load Flow
(THLF) program a modellezett technológia csõvezetékeiben és a vezetékekben lévõ berendezésekben lezajló
termohidraulikai folyamatokat számítja a szimulátoron. A THLF rajzolóprogram lehetõvé teszi, hogy a
szimulátormodell adatfájlokból pontos, kis élõmunka ráfordításával,
gyorsan, egyszerûen elkészíthetõk legyenek a modellek rajzai, amelyek
használata a képzés során mind az
instruktorok, mind a modellfejlesztõk
napi munkáját segíti. Microsoft Net
2.0 verziójával, C# programozási
nyelven íródott, objektumorientált,
moduláris felépítésû, így könnyebb
átlátni és továbbfejleszteni.

JAKAB ALBERT (RTO)
A Moszkvai Energetikai Egyetem elvégzése után 1991-ben kezdtem el
Pakson dolgozni.
Jelenleg a rendszertechnikai osztály üzemellenõrzési csoportjának
vagyok a vezetõje.
Aki kicsit is ismer, az jól tudja,
hogy kedvenc hobbim a túrázás. Feleségemmel évente mintegy 60-70 napot
töltünk el a túrázással. Az idei év nagy
kihívása lesz számunkra, hogy mi rendezzük az 58. Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát-találkozót.

üzem megalapozásához, de néhány
következtetés fontos lehet az üzemidõ-hosszabbítás kapcsán végzendõ
számításokhoz is, illetve minden
forgalomváltozással járó üzem számításához.
LUNG ATTILA (RTO)
A Budapesti Mûszaki
Egyetem
Gépészmérnöki
Kar folyamattervezõ szakán végeztem 1996-ban.
Ez az elsõ munkahelyem. Elõször
1999-ben kezdtem
foglalkozni a hõmérsékleti rétegzõdéssel, a feladatom
egy diagnosztikai célú mérõrendszer
létrehozása volt. 2007-ben korábbi témafelelõsként újra megtalált a feladat, egy sokkal nagyobb és folyamatos üzemeltetésû adatgyûjtõ rendszert
kellett megépíteni.
Szabadidõmben elekronikával, kertészkedéssel, barkácsolással foglalkozom.
Hõmérsékleti rétegzõdés
mérése a 3. blokkon
Egy tóparton mindenki tapasztalhatta
már, hogy hûvös víz mellett erõs felmelegedéssel járó napokban a tó felszíne meleg lesz, lejjebb, szinte átmenet nélkül, pedig hûvös marad. Ez
szélcsendes idõben még jobban érezhetõ, a víz egy melegebb és egy hidegebb rétegre válik szét, és sokáig
nem is keveredik el. E jelenséghez
hasonló folyamatok történnek „pangó” csõvezetékekben is, csak a kiváltó ok nem a napsugárzás, hanem pl.
forró víz lassú beáramlása a kérdéses
területre. A forró víz felúszik a hideg
víz tetejére, a csõ alul hideg marad,
felül felmelegszik. Ez a hõmérsékletkülönbség hõfeszültségként jelenik
meg a szerkezeti anyagokban. A térfogat-kiegyenlítõ csõvezetékeire szerelt hõmérõkkel az üzemidõ-hosszabbításhoz lehet mérési adatokat gyûjteni a különbözõ üzemállapotokban.

Termohidraulikai számítások a
primer köri hõhordozó-forgalom
változására

FENYVESI CSABA (KTO)
A Budapesti Mûszaki Egyetemen repülõ-gépészmérnöki diplomát szereztem 1996-ban.
A Külsõ Technológiai Osztályra
kerültem, ahol jelenleg is dolgozom, mint technológia vezetõ. A
BME-n különbözõ
szakmérnöki képzéseken vettem
részt, most védem majd a reaktortechnikai diplomámat.
Pakson élek feleségemmel és 2
gyermekemmel.
Szabadidõmben
sportolok, és ha idõm engedi madármegfigyeléseket végzek.

A tervezett teljesítménynövelés az
elõírt üzemviteli korlátok miatt
megnövekedett primer köri vízforgalommal valósítható meg. Dolgozatomban a primer köri hõhordozóforgalom növelése után várható
termohidraulikai változásokat vizsgáltam. Ez elsõsorban a 2. blokki
teljesítménynöveléshez szükséges
forgalomnövelés miatt vált fontossá. A számítások során törekedtem
az üzemi, mért paraméterek felhasználásával a lehetõ legpontosabb –
gyakorlatban is jól használható modell megépítésére. Az általam felépített számítási modell a gyártó
orosz cég modelljénél sokkal pontosabban visszaadja a valós értékeket.
A kapott eredmények egyrészt
igen fontosak a 2. blokki fkszjárókerék cseréjét követõ üzem tervezéséhez, valamint a 4. blokki

OROSZ JÓZSEF (KTO)
Elsõ diplomámat a Dunaújvárosi Fõiskolán szereztem, majd elvégeztem
a GAMF gépészmérnöki szakát. A
külsõ technológiai
osztálynál gépészként
kezdtem,
2003 óta technológus mérnökként
dolgozom.
Az
Atomix Kft.-n keresztül kerültem
az erõmûbe 1999-ben, s csak késõbb
lettem a PA Zrt. dolgozója.
Feleségem a beszerzési osztályon
dolgozik, két gyermekem van. A lányom a szegedi egyetem jogi karának
elsõ éves hallgatója, míg a fiam 5. osztályos. A hobbim a sport és azon belül
is a labdarúgás, mivel hosszú éveken
keresztül rúgtam a labdát az ASE-ban.

A Dunába vezetett hûtõvíz
hatására kialakuló melegvízcsóva
hõmérsékletmérési
módszerének meghatározása

zik nemzetközi kapcsolatok, illetve
biológia szakterületen.
Hobbim: az oktatás, a teniszezés és
az ulti.

A teljesítménynövelés a környezetre
is nagyobb terhelést jelent – esetünkben a Duna vizére, mivel rendszereink frissvízhûtésûek – a szivattyúk
segítségével kiemelt Duna-vízzel hûtünk. Ez a víz némileg felmelegedve
a melegvíz-csatornán keresztül jut
vissza a Dunába.
A környezetvédelmi elõírások
megszabják a megengedhetõ hõmérsékletkülönbséget és a kibocsátott víz
abszolút hõmérsékletét egyaránt.
Egyik ilyen kiemelt kritérium az 500
m-es keresztszelvényben a Duna-víz
sehol sem haladhatja meg a 30 ºC-os
hõmérsékletet.
Pályázatunkban egy kétlépéses mérési eljárást javasoltunk. Elõször a
vizsgált keresztszelvény hõfokeloszlását határozzuk meg. (A szelvény mentén oda-vissza közlekedve csónakból
GPS segítségével kb. 5 méterenként
rögzítjük a pillanatnyi értékeket.) Ezután visszatérünk egy-egy meghatározott ponthoz (maximum köztük van),
ott lehorgonyzott csónakból 5 másodpercenkénti 60 méréssel az átlagérték
meghatározható. Ezzel az elõírásnál
pontosabb mérési módszerrel átlagosan 1-1,5 ºC kevesebb hõterhelés mutatható ki, mint a korábbi, az eddig alkalmazott eljárások.

A mérések és mérési módszerek
javításának jelentõsége a
TVV-221-es generátorok növelt
teljesítményre történõ
alkalmassági vizsgálatánál

III. díj
PÁLL GÁBOR
(BRO)
1976-ban végeztem Pécsen elektromûszerészként.
Az erõmûhöz 1987ben kerültem Bonyhádról, a zománcgyárból.
Szabályozástechnikai problémák
orvoslása frekvenciaváltók
alkalmazásával
A pályázat olyan mûszaki megoldást
javasol, aminek bevezetésével az irányítástechnikai szabályozás nagyságrendekkel megbízhatóbbá, kíméletesebbé, precízebbé, ezen felül rugalmassá tehetõ.
A frekvenciaváltó segítségével és a
lágy „start-stop” (rámpa) alkalmazásával könnyen megszüntethetõ a 3 fázisú berendezéseknek ütésszerû indítása-leállítása, ezáltal a hajtómûnek
nemcsak az élettartama nõ meg számottevõen, hanem a szabályozás pontossága is nagyságrendekkel javul.

ÁCS GYÖRGY (RTO)
A Kandó Kálmán Villamos Ipari Mûszaki Fõiskola mûszaki tanár szakán
szereztem tanári
diplomát, majd
üzemmérnöki képesítést. Az atomerõmûnél dolgozom 1982. augusztus 3-a óta.
Üzemmérnökként
kezdtem,
majd
1986-ig villamos szolgálatvezetõként
váltómûszakban dolgoztam az üzemvitelnél. Villamos szakvezetõ voltam
1986-tól 2002-ig az ESZI-ben. Irányítottam az erõsáramú képzést és
oktattam a szakmai tantárgyakat.
Visszajöttem az erõmûhöz az rto-ra,
ahol 1983-tól rendszerfelelõsként,
majd vezetõ mérnökként dolgozom.
Család: Feleségem a Deák Ferenc
Általános Iskola tanára.
Gyermekeim, Péter és Veronika jelenleg felsõfokú tanulmányaikat vég-

A pályázat alapvetõen két, egymással összefüggõ témára koncentrált.
Az egyik, a generátorárnyékoló tárcsák hûtésének hidegebb vízzel történõ megoldásától várható hatékonyság vizsgálatára történõ mérési
módszer kidolgozása. A másik, az
árnyékoló tárcsák hûtésében szerepet játszó hidrogén és víz hõelvonási arányának megállapítása adott
üzemi viszonyok között. A mérési
eredmények segítséget nyújtanak a
generátorok növelt teljesítményû
üzemeltetéséhez szükséges mûszaki
és gazdaságossági döntések megalapozásához.
NYITRAI JÁNOS (RKO)
A paksi Energetikai Szakképzési Intézetben gépszerelõ és karbantartó lakatosként végeztem 1990-ben. Tíz
évig dolgoztam a
reaktor-karbantartó osztály készülék-karbantartó
üzemében lakatosként, majd itt technológus lettem. Az
ESZI-ben megszereztem a gépésztechnikusi képesítést, majd a Dunaújvárosi Fõiskolán a
gépészmérnökit (2006). Azon a területen vagyok mûvezetõ, ahol lakatosként kezdtem (készülék-karbantartó üzem III.).
Nõs vagyok, feleségem a Tolna
Megyei Ruhaipari Szövetkezetnél
dolgozik Pakson. Van egy fiunk,
Marcell, õ még óvodás. Pakson lakunk. Szeretjük a természetet, szabadidõmben kertészkedek, barkácsolok.
BUNKÓCZI ANDRÁS (GKTO)
Az erõmûhöz 1986-ban kerültem, a
reaktor- és készülék-karbantartó
üzembe. A gépész-karbantartás
technológiai osztályon dolgozom
2005 óta. Az évek
során a különbözõ szakterületen
dolgozó kollégák
között baráti kapcsolatok alakultak
ki a pályamunkák
megbeszélése, kidolgozása kapcsán. Nyugdíjba
mentem. Utódommal együtt pályáztunk az idén – a stafétabotot átadtam. Mindenkinek javaslom,
hogy kellõ önbizalommal nyúljon a
szakterületének még megoldásra
váró problémáihoz, mert sok jó ötlet merül feledésbe.
Technológiai kondenzátorok,
valamint a csapadékkigõzölögtetõ páragõzhûtõk
komplett karbantartása
és költségelemzése
az üzemidõ-hosszabbítás
kiszolgálásához
A szekunder köri hõcserélõknél – általában szûrt Duna-vízzel vannak
hûtve – szerzett karbantartási tapasztalatok a vízkövesedést és korróziós
hajlamot mutatták. A pályázatunkban
két igen fontos berendezésnél ezek
megelõzésére dolgoztunk ki mûszaki
megoldást. Nevezetesen a hõátadó
csövek kiváltása jobb anyagminõségû csõre, valamint ezen csövek tisztítása magasnyomású víztechnológiával (500-600 bar).
(Folytatás a következõ oldalon.)
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A hûtõvízzel érintkezõ felületek állagmegóvását folyékony kerámiabevonatolással javasoljuk. Figyelembe véve az üzemidõ-hosszabbítást és a biztonságos üzemvitelt, miközben ezekkel a megoldásokkal a
berendezések élettartama és a megbízhatósága növekszik, karbantartási
költségeik csökkennek. Számításaink
szerint egy 20 éves idõtartamot tekintve a teljes felújítás minimum
67%-os költségmegtakarítást eredményez úgy, hogy a véletlenszerû karbantartások nullára csökkenthetõek.

BELICZAI BOTOND (RFO)
A Budapesti Mûszaki Egyetemen végeztem mérnök-fizikusként 2002-ben.
Elsõ munkahelyem az erõmû. Még
egyedül élek. Levelezõs doktorandusz
vagyok a BME-n.
A dolgozatom a
disszertációm része, melyben sokat
segít mentorom, dr.
Korpás
Lajos.
Hobbiról igazán
nem beszélhetek,
mert igen sok szabadidõmet viszi el a
tanulás. Angol, német nyelven beszélek, így könnyebb áttekinteni az idevágó irodalmat.
Annealing algoritmusok
segítségével végzett
optimalizálás hatása egyensúlyi
kampányok különbözõ
paramétereire
A dolgozatom a 2006-os pályázatom
folytatásának tekinthetõ – mondta
bevezetõképpen az alkotó. Tavaly két
annealing algoritmust vizsgáltam abból a szempontból, hogy lehet-e azokat töltetoptimalizálásra használni,
ha az optimalizálás célfüggvénye
vagy a kampány eleji teljesítményegyenlõtlenségi tényezõ vagy a kritikus bórsav-koncentráció.
A 2006-os dolgozatomban megmutattam, hogy a PMA-algoritmussal nagyon jó eredmények érhetõk el
a fenti célfüggvények szerinti optimalizálás során.
A 2007-es pályázatban azzal foglalkoztam, hogy a fenti módszerrel
kapott optimális töltetek kampány végi és egy megfelelõ módszerrel az
egyensúlyi kampány esetére számolt
reaktorfizikai paraméterei (maximális
kiégés, különbözõ korú kazetták átlagkiégése stb.) hogyan viselkednek.

III. díj
FODOR TAMÁS (OVIT)
Az erõmûhöz 1984-ben kerültem, a
Vertesz vállalathoz. Villamos technikusként üzembe
helyezéssel foglalkoztam.
A
Schneider Electric után jelenleg
az
Ovitnál
üzembe helyezési csoportvezetõ beosztásban dolgozom. Mindig érdekelt az
automatizálás, különösen a PLC vagy
számítógép által mûködtetett eszközök. Pályamunkánk során is egy
ilyen gépet alkottunk.
Szekszárdon élek, két fiam, Balázs
(17) és Nándor (14) még iskolába járnak. Szeretek szõlészkedni és utazni.
KIRÁLY JÓZSEF (OVIT)
Az atomerõmûben 1996 óta dolgozom, elõször a Schneider Electricnél, majd 2007-tõl az Ovit üzembe
helyezõjeként.
Gyermekkoromban kezdõdött a
gépek iránti érdeklõdésem, és azóta is ámulatba
ejt, mi mindenre
képesek az ember
alkotta masinák.
Hobbim az elektronika, de kíváncsi
természetemnél fogva minden érdekel.

Szabadidõmben szívesen járom az
erdõt, kirándulok.
Villamos vezeték és
kábelérjelölõ rendszer
és gyártóberendezés
A villamos és irányítástechnikai
szekrényekben a szerelés, a késõbbi
hibajavítás és a könnyebb áttekinthetõség érdekében a készülékeket öszszekötõ vezetékek végeire érjelölõ tiketteket alkalmaznak. Hogy ez a jelölés olvasható, esztétikus, tartós és
költséghatékony legyen, készítettünk
egy célgépet, ami kétrétegû mûanyaglemezre gravírozza az információkat. A gravírozó plotter alkalmas
az erõmûben lévõ karbantartások és
létesítések során a villamos érjelölõk
legyártására.
Lám, az elsõ „külsõ” cég, mely
ezen a területen is szorosabbra fogta
az kapcsolatait.

SZÁMEL LÁSZLÓ (ÜIO)
Az erõmûbe 1990-ben jöttem. Primer
köri gépész, fõgépész, reaktoroperátor, majd blokkügyeletes munkaköröket töltöttem be.
Jelenleg az üzemirányítási osztályon technológus
munkakörben dolgozom. Fõ feladatom a reaktor üzemeltetéséhez, leállításához, lehûtéséhez, illetve a reaktor felfûtéséhez,
indításához kapcsolódó kezelési utasítás karbantartása, új korlátozások,
technológiák kialakítása.
Primer frekvenciaszabályozás
megvalósítása az emelt
teljesítményû blokkon
Pályázatommal arra akartam felhívni
a figyelmet, hogy az eddigi frekvenciaszabályozási gyakorlat az emelt
teljesítményû blokkokon könnyen a
„hurkonkénti belépõ hõmérséklet”
korlátjába ütközhet, melynek betarthatóságához a szakmai szervezetek
kompromisszumra törekvõ együttmûködése szükséges.

Dicséretet
kaptak
FURUCZ JÁNOS (VTO)
A Pécsi Vegyipari Gépész Szakközépiskolában végeztem
technikusként
(1981). A dekontamináló üzemben
dolgozom 1985 óta.
Nõs vagyok, van
két fiunk. Mindét
fiú már dolgozik,
János villamosmérnök az IBMnél, hálózati rendszerekkel foglalkozik, Gábor gépészmérnök, és a BHG
szekszárdi gyárában tervezõ mérnök.
A munkaidõ után növénytermesztéssel foglalkozom, ami több mint
hobbi.
OLDAL OTTÓ (VTO)
Budapesten, a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban végeztem (1976)
vegyészként. Egy
évig a gumiiparban voltam, utána
kerültem Paksra,
a
beruházásra,
ahol roncsolásmentes
anyagvizsgálóként dolgoztam, közben
megszereztem a képesítést is. A vegyészetre jöttem át 1986-ban, rövidesen a dekontamináló üzem mûszakvezetõje, majd mûvezetõje lettem.
1984-ben paksi lányt választottam
társamnak, és itt telepedtünk le. Feleségem a Kápolna utcai bölcsõde dolgozója. Csecsemõ- és gyermekgon-

dozónõ 26 éve. Paks óvárosában, kertes házban élünk, három gyermeket
nevelünk. Zsolt 22, Zita 16, Ottó 12
éves, mindhárman tanulnak.
Szeretem a természetet és az állatokat. Szabadidõmben barkácsolok,
kertészkedek, közös családi programokat szervezünk. Kedvenc sportom
a kézi- és a kosárlabda.
Jódszûrõk dekontaminálási
technológiájának kifejlesztése
és alkalmazása
A leszerelésre került jódszûrõházak
aktív hulladékként történõ tárolása
nagy gondot okozott az erõmûnek. A
jódszûrõházakat a szabad zónába kiszállítható szintre kell dekontaminálni. A használatban lévõ technológiákkal és vegyszerekkel kezdtük, amivel
általában 1/10, 1/20-ára csökkentjük
a dózist. De a jódszûrõházak többszöri ciklus után sem kerültek kiszállítható szintre. Az alkalmazott módszerek a karbantartási mûveletekhez
ki-, beszerelésre kerülõ alkatrészek
dekontaminálására lettek elsõsorban
kidolgozva, aminek természetesen
meg is feleltek.
Összeállítottunk egy új technológiát, amely az ellenõrzött zónában
is engedélyezett vegyszer alkalmazására épül. Ezzel kezelve már kiszállíthatóak lettek a jódszûrõházak.
Az új technológia nemcsak hatékony, de jelentõs mûveleti és elmaradó hulladékkezelési költségmegtakarítást is jelent.

CSAPÓ BALÁZS (GMO)
Rendszerszervezõ üzemmérnökként
végeztem Dunaújvárosban. Az erõmûbe kerültem
1983-ban és az
informatikai fõosztályon dolgoztam, ahol számos
érdekes feladatot
oldottam meg.
Vonzottak a mûszaki jellegû feladatok,
ezért
1996-ban a gépész mûszaki osztályra
kértem át magam.
Nõs vagyok. Feleségem középiskolai tanár. Gábor fiam egyetemista,
Dorina lányom középiskolás. Hobbim a munkám, a számítógép. Nagyon sokat vagyok az interneten.
ODOR ERVIN (TFKO)
Vegyipari gépész üzemmérnökként
végeztem Pécsett, késõbb mérnökközgazdász képesítést is szereztem.
Pályakezdésem óta (1988) a forgógép-karbantartó
osztályon dolgozom. Az elsõ idõszakban a szivattyúk karbantartásával, majd
az erõmûben található
teljes
forgógépállomány karbantartásával foglalkozom, mivel én lettem az osztályvezetõ. Célom, hogy
ezen gépegységek mûködtetését a
legmagasabb mûszaki színvonal
mellett a lehetõ leghatékonyabban
biztosítsuk.
Feleségem szintén a PA Zrt.-nél, a
big közvetlen állományában dolgozik, jelenleg elsõ kislányunkkal a legszebb idõszakát tölti otthon.
KOVÁCS LAJOS (TFKO)
1983 nyarától dolgozom az erõmûben a szivattyúkarbantartás területén.
Három
évig karbantartó
lakatosként, majd
1986-tól a jelenlegi beosztásomban technológusként. A sokéves
kedvezõtlen tapasztalat indokolta a programunk
elkészítését, a minél gyorsabb életrajzi adat és dokumentum képernyõre hívását.

Nõs vagyok, két gyermek apja. Feleségem a Dunaújvárosi Városi
Ügyészség vezetõje, Vanda lányunk
formatervezõnek, Róbert fiunk agrármérnöknek tanul.
ZÁMBÓ LÁSZLÓ (TFKO)
1985 nyarától dolgozom az erõmûben. Kezdettõl fogva a szivattyúkkal foglalkozom. Lakatos voltam
(14 év), majd technológus (7). Másfél éve mûvezetõ
vagyok. Az osztályhoz több száz
berendezés tartozik a kicsiktõl a
nagyszivattyúkig.
Folyamatos dokumentálással rengeteg
életrajzi
adattal rendelkezünk. Ez a nyilvántartási rendszer,
amelyet kialakítottunk, egyszerûbbé, átláthatóbbá, és nyomon követhetõvé teszi a javításokat.
Feleségem az Ovit dolgozója,
minõségellenõr. Húszéves fiunk
egy kommunikációs fõiskola hallgatója.
Forgógépek számítógépes
nyilvántartási rendszere
A forgógépek számítógépes nyilvántartási rendszere már egy több
verzióban továbbfejlesztett rendszer. Lényege, a forgógépek élettörténet szerinti nyilvántartása. Az
adatok tárolása Oracle táblákban
történik, ami biztosíthatja akár a
Passport, az SAP vagy a humán
rendszerrel történõ együttmûködést
is. 10 évre visszamenõleg megtekinthetõek az egyes forgógépeken
végzett ciklikus munkák, hibajavítások és az ezekkel kapcsolatban
keletkezett jegyzõkönyvek részletes adatai. A 2.2. verzió újdonsága,
hogy a forgógép-alfanumerikákat
már a gyári számaikkal együtt tartja nyilván, és a karbantartási információk feldolgozása is ennek megfelelõen történik. Új elemként került a rendszerbe az is, hogy az
elõbb említett dokumentumok
(mindig a megfelelõ helyen) szkennelt formában megtekinthetõk.

II. díj
BUGLYÓ NORBERT (NBO)
Debrecenben születtem, az iskoláimat
is ott végeztem: a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban érettségiztem, az
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolában vegyésztechnikusi képesítést szereztem, majd a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen lettem
fizikus.
Az egyetemen
elõbb a mágneses
Barkhausen-zajnak az anyag mechanikai állapotától való függésének vizsgálatával,
majd a felületszerelési technológia
(SMT) során felmerülõ forrasztási
problémákkal foglalkoztam. Utóbb
a hullámforrasztások során felmerülõ ún. secondary reflow hibajelenségnek a gyártási paraméterektõl
való függésének vizsgálata volt a
diplomamunkám tárgya.
Diplomám megszerzése után pályakezdõként 2005. szeptember 1-jétõl dolgozom az erõmûben. Mivel pályakezdõ vagyok, még sokat kell tanulnom.
Két nõvel élek együtt, az ifjabb a
lányom, másfél éves. Kedvesemmel
együtt a gyerektartás a hobbink, ez
hamarosan két fiúgyermek születésével fog kiteljesedni. Így természetesen értelmetlen arról beszélni, hogy
mivel foglalkozok szabadidõmben.
Vélhetõen idáig csak barátaim, ismerõseim fogják elolvasni bemutatkozásomat, ezért ezúton üdvözlöm
õket.

HERNÁDI LÁSZLÓ (NBO)
A Budapesti Mûszaki Egyetem Energetikai Fõiskolai Szakán végeztem
energetikai mérnökként. Pályakezdõként az erõmûben 2002 augusztusától dolgozom. A sugárvédelmi osztályon
kezdtem,
majd
2005 májusában
kerültem át a nukleáris biztonsági osztályra mint biztonsági mérnök.
Szabadidõmet mostanában a 10
hónapos kisfiam tölti ki, ezen kívül
hobbiszerûen kosárlabdázom.
PÁSZTOR TIBOR CSABA (NBO)
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán fizikusként végeztem 1997-ben. A diplomám megszerzése után pályakezdõként tanárként dolgoztam. Az erõmûbe 2002 augusztusában kerültem a nukleáris
biztonsági osztályra, kezdetben biztonsági mérnökként, majd 2005tõl biztosítéki felügyelõként tevékenykedem.
Szabadidõmben a gyereknevelés
mellett rendszeresen karatézok és alkalmanként futballozok.
VARGA PÉTER (NBO)
A Szegedi Tudományegyetem alkalmazott fizikusi szakán 2004-ben végeztem. Most a Budapesti Mûszaki
Egyetem reaktor szakmérnöki szakán
tanulok, már mint
végzõs diák. Az
atomerõmûbe az
Atomix Kft. alkalmazottjaként 2005
márciusában jöttem, és mint a big
bifo nbo biztonsági mérnöke helyezkedtem el. Azóta is ebben a beosztásban dolgozom,
immár mint a PA Zrt. alkalmazottja.
A szabadidõmben a kertem ápolása
és a nemrégiben vásárolt lakásunk
felújítása adja meg a kikapcsolódás
örömét. Régebben versenyszerûen atletizáltam, kajakoztam. Az utóbbit
nyaranként szívesen gyakorlom a régi évfolyamtársaimmal egy kis bográcsozással egybekötve.
Nukleáris anyagmérleg
meghatározása súlyméréssel
A vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályok egyértelmû követelményeket határoznak meg a nukleáris anyagok nyilvántartását illetõen. A paksi
atomerõmû a nukleáris anyagok
mennyiségét kazettánkét tartja nyilván és jelenti az illetékes szervek irányába. A 2003. április 10-ei üzemzavart megelõzõen 11 db munka- és 19
db szabályozókazettára nyilvántartott
nukleáris anyagok, a helyreállítást követõen más konfigurációban, illetve
kissé módosult mennyiségben 28-as
és 29-es típusú tokokba kerültek.
Anyagunkban a helyreállítás alatt,
a törmelékkel megtöltött tokok víz
alatti súlyméréseinek eredményeire
támaszkodva határoztuk meg az
egyes tokokban lévõ nukleáris anyagok mennyiségeit, a módszer adta
korlátokkal. A munka során a lehetõ
legalaposabban kellett meg határoznunk a törmelék összetételét. Figyelembe kellett vennünk veszteségeket,
növekményeket. Fáradságos munkánkat nehezítette, hogy több olyan,
a tömeget befolyásoló effektust is figyelembe kellett vennünk, melyeknek mennyiségi jellemzése csak korlátozott mértékben lehetséges. A felállított anyagmérleg a nukleáris mérések kiértékeléséig elõzetes nukleárisanyag-leltárt szolgáltat a tokokra
vonatkozóan, illetve a meghatározott
hibával igazolja, hogy az eltávolított
anyagmennyiség megegyezik az eltávolítandóval.
-Gyulai-
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Biztosítéki felügyelet – I.
A paksi atomerõmû biztonsági fõosztályának nukleáris biztonsági osztálya felelõs az aktív zónára vonatkozó
feltételek ellenõrzéséért, a nukleáris
üzemanyaggal kapcsolatos safeguards (biztosítéki) tevékenységekért,
és részt vesz a nukleáris biztonsági
követelmények teljesítését biztosító
szabályozások és üzemeltetési dokumentációk meglétének, megfelelõségének és betartásának ellenõrzésében. Legfontosabb feladata az üzemeltetés nukleáris biztonsági
szempontú felügyelete. Az Atomerõmû újságban egy sorozatot kívánunk elindítani a nukleáris biztonsági osztály safegards-programjával, tevékenységével kapcsolatban.
Az elsõ, jelen tájékoztató anyag
„1. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló
szerzõdés, az atomsorompó-szerzõdés” c. témakörre terjed ki. A következõ számokban a 2. Tájékoztató a
nukleáris biztosítékok rendszereirõl, 2.1. Teljes körû biztosítéki
egyezmény – hagyományos biztosítéki rendszer, 2.2. Kiegészítõ jegyzõkönyv, 2.3. Integrált biztosítéki
rendszer, 2.4. Az Európai Unió biztosítéki rendszere, 2.5. Nukleáris biztosítékok rendszere Magyarországon,
2.6 A PA Zrt. nukleáris biztosítéki
rendszerre c. fejezetre tér ki a szerzõ.
Absztrakt
A nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásáról szóló szerzõdés
végrehajtásának biztosítékaként a részes államok a nukleáris tevékenységüket nemzetközi ellenõrzés alá helyezték, és errõl egyezményt kötöttek
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ). A meglévõ biztosítéki

rendszer hatékonyabbá tételére a
NAÜ a biztosítéki egyezmény kiegészítéseként – mint új egyezmény –
bevezette a Kiegészítõ Jegyzõkönyvet. A legnagyobb nukleáris hasadóanyagot szállító országok irányelveket fogalmaztak meg, hogy összehangolják az egyezmény III. 2. cikke
szerinti export-ellenõrzési kötelezettségek értelmezését. Az Átfogó Atomcsendegyezmény megtilt bármilyen
kísérleti nukleáris robbantást, míg a

nukleáris anyagok fizikai védelmérõl
szóló nemzetközi egyezmény meghatározza a nukleáris anyagok különféle csoportjára vonatkozó védelmi
szinteket, és a nemzetközi együttmûködés kereteit.
1. A nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozásáról szóló szerzõdés,
az atomsorompó-szerzõdés
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerzõdést az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyûlésének XXII. ülés-

szaka 1968. június 12-én határozta
el, és 1968. július 1-jén Moszkvában, Washingtonban és Londonban
írták alá. Célja a nukleáris fegyverek
további elterjedésének megakadályozása volt.
A szerzõdésben a nukleáris fegyverrel rendelkezõ államok kötelezik
magukat arra, hogy sem közvetlenül,
sem közvetve senkinek nem adnak át
nukleáris fegyvereket vagy egyéb
nukleáris robbanószerkezeteket, illetve nem engedik át az ellenõrzést
az ilyen fegyverek vagy robbanószerkezetek felett. Továbbá
semmilyen módon nem segítenek, bátorítanak vagy ösztönöznek nukleáris fegyverrel nem
rendelkezõ államot nukleáris
fegyver vagy egyéb nukleáris
robbanószerkezet elõállítására
vagy más módon történõ megszerzésére, sem pedig az ilyen
fegyverek vagy robbanószerkezetek fölötti ellenõrzés megszerzésére.
A nukleáris fegyverrel nem
rendelkezõ államok kötelezik
magukat arra, hogy sem közvetlenül, sem közvetve senkitõl sem
fogadnak el nukleáris fegyvereket
vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, illetve nem vállalják ilyen
fegyverek vagy robbanószerkezetek
ellenõrzését; hogy nem állítanak elõ
és más módon sem szereznek nukleáris fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, és hogy
nem kérnek és nem fogadnak el semmiféle segítséget nukleáris fegyverek
vagy más nukleáris robbanószerkezetek elõállításához.
Az atomsorompó-szerzõdésben részes valamennyi állam kötelezi magát arra, hogy elfogadja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel kötött
egyezményben (biztosítéki egyezmény) megállapított, alapüzemanyagokra és különleges hasadóanyagokra vonatkozó biztosítékokat.
A szerzõdésben részes valamennyi
állam kötelezi magát arra, hogy nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ
egyetlen államnak sem ad át olyan
alap- vagy különleges hasadóanyagokat, illetve olyan berendezést vagy
anyagot, amelyeket kifejezetten arra
szántak vagy készítettek, hogy segítségével különleges hasadóanyagokat
békés célokra feldolgozzanak, felhasználjanak vagy elõállítsanak, ha
erre az alap- vagy különleges hasadóanyagra nem terjednek ki a NAÜ-vel
kötött egyezmény szerinti biztosítékok.
-Pásztor Csaba-

A Magyar Atomfórum
Egyesület közgyûlése
A Magyar Atomfórum Egyesület
2008. január 25-én tartotta közgyûlését, amelynek napirendjén szerepelt
az elmúlt év munkájáról szóló beszámoló és az egyesület ez évi programjának meghatározása.
A közgyûlésen Herczog Edit európai parlamenti képviselõ elõadást tartott az európai energiapolitika aktuális kérdéseirõl, amelyben kitért a harmadik energiacsomag
kidolgozásának elõzményeire és elemeire. Külön kiemelten szólt az
európai energiastratégia
létrehozásának hosszú
folyamatáról és annak
egyes fázisairól. Az elsõ
két szakaszban az energia belsõ piacának megteremtése és a monopóliumok felbontása, a szabályozás megerõsítése
és a részleges liberalizáció megvalósítása után a tavalyi év
második felében elkezdõdött jogalkotási eljárás eredményeként rendeletek és irányelvek készülnek a villamos energiáról és a gázenergiáról,
valamint az energiapiac felügyeletének európai koordinációjáról.
Az atomenergia kilátásairól szólva
a képviselõ asszony hangsúlyozta,
hogy a nyílt, objektív és átlátható politikai vita eredményeként az Európai
Parlamentben az atomenergia támogatottsága növekszik. Ebben fontos
szerepet játszik „A Nukleáris Energia
Jövõjéért” nevû fórum, amely az Európai Parlamentben helyet ad a nukleáris energiáról folytatott párbeszédnek. Az elõadás következtetése, hogy
a nukleáris reneszánsz tény, amelyben a földön élõ népesség kétharmada érintett, és további régiók is keresik az atomenergia helyét a biztonságos és környezetkímélõ villamosenergia-termelésben. A vélemények
jelenlegi kedvezõ változása jó kezdet
a nukleáris ipar számára, amelynek
lehetõségeit Magyarországnak is ki
kellene használni.
A közgyûlési beszámolót Katona
Tamás tartotta. A tavalyi munka öszszegzéseként megállapítható volt,
hogy 2007-ben az egyesület teljesítette a munkaprogramban elõirányzott
legfontosabb feladatait, és hatékonyan segítette az atomenergiával kapcsolatos vélemények formálását, valamint annak távlati szerepének helyes megítélését. Jól mûködött a PA

Zrt. és az egyesület közötti munkamegosztás tájékoztatási kérdésekben.
Megerõsödtek az egyesület kapcsolatai a politikai és gazdasági döntéshozókkal, és ezen a területen sikerült az
egyesületet, mint az atomenergia mellett elkötelezett, de szakmailag igényes
és korrekt szervezetet elfogadtatni.
A közgyûlésen elhangzott, hogy az
atomenergetika jelenlegi társadalmi és
politikai támogatottsága
jónak mondható, azonban ez a helyzet a körülmények alakulása vagy
a közhangulat ingadozása miatt megváltozhat.
Ezért további folyamatos erõfeszítésekre van
szükség az elfogadottság szintjének fenntartására, illetve növelésére.
Az egyesület 2008-ban
az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:
– Az atomenergia reális helyének
bemutatása a hosszú távú villamosenergia-termelésben a (az üzemidõhosszabbítás és teljesítménynövelés).
– A radioaktív hulladékok és kiégett
fûtõelemek elhelyezésére vonatkozó
stratégia végrehajtásának támogatása.
– A villamosenergia-piac mûködésének figyelemmel kisérése a megváltozott szabályozási körülmények között,
az iparági álláspontok képviselete.
– A klímaváltozással és a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos kommunikációban az atomenergia elõnyeinek bemutatása.
– Az Európai Nukleáris Fórum munkájának támogatása és az EU energiapolitikájának kidolgozása során a nukleáris opció szerepének hangsúlyozása
és elfogadtatása, s az ennek érdekében
dolgozó politikai erõk támogatása.
A közgyûlés ezután tisztségviselõket választott, mivel az elnökség és a
számvizsgáló bizottság négyéves
mandátuma lejárt. A jelöltekre Bajsz
József a jelölõbizottság elnöke tett javaslatot. Az egyesület tagvállalatait
képviselõ résztvevõk egyhangú szavazással az elnökség tagjának választotta Csombok Imre (Vegyépszer
Zrt.), Gábor József (Gépkar Kft.),
Takáts Ferenc (TS Enercon Kft.) és
Volent Gábor (Paksi Atomerõmû
Zrt.) urakat. A számvizsgáló bizottság elnöke Zelenák Pál (FejérdunaÉp. Kft.) lett, tagjai pedig Pelle Gábor (MVM Zrt.) és Hadnagy Lajos
(Paksi Atomerõmû Zrt.).

Ajánlások a GKM által kidolgozott
„Magyarország energiapolitikája 2007–2020” tervezethez
A Magyar Mérnökakadémia (MMA)
igen nagy jelentõséget tulajdonít annak, hogy a magyar gazdaság és társadalom fejlõdését alapvetõen befolyásoló energetikában helyes pályák
alakuljanak ki. Az MMA – a Magyar
Tudományos Akadémia illetékes osztályával karöltve – már 2004 nyarán
konferenciát tartott a magyar energetikai stratégiáról szakmailag kiemelkedõ meghívott elõadókkal és népes
résztvevõ szakértõkkel. A viták alapján ajánlásokat dolgoztunk ki, amelyet megküldtünk az érdekelt kormányzati szervezeteknek (mellékelve). Az ajánlásokat ma is érvényesnek tekintjük, jelenleg csupán kiegészítõ javaslatokat fûzünk hozzá, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) által közreadott energiapolitikai tervezethez kapcsolódva.
A Magyar Mérnökakadémia elfogadja és egyetért a liberalizáció
szükségességével, de elengedhetetlennek tartja, hogy az energiapolitikai koncepció véglegesítését széles
körû, transzparens párbeszéd elõzze
meg a kormány, a társadalom és a be-

fektetõk között azzal, hogy súlyponti
kérdésként és rendezõ elvként tekinti
– elsõdleges szempontként az ellátásbiztonság garanciáját,
– együtt azzal, hogy a liberalizáció
eredményeként a fogyasztó nem kerülhet az eddigieknél rosszabb helyzetbe,
– biztosítani kell a fenntartható
fejlõdés és a környezetvédelem indokolt elvárásainak az érvényre jutását.
Hatékony és technikai szempontból is elfogadható hosszú távú (a
2007-2040 idõszakra kiterjedõ) energiapolitika csak szakaszokra (3 év,
15 év, 40 év) bontott elemzések és
forgatókönyvek alapján alakítható ki
úgy, hogy
– meghatározzák az azonnali (3
éven belüli) beavatkozást igénylõ rövid távú feladatokat,
– a következõ, középtávú idõszakra
(3-15 év) végrehajtandó (elsõsorban)
taktikai feladatokat fogalmaznak meg,
– végül mindezek alapján – az elõzõ két ciklus eredményeit is figyelembe véve – alakítják ki a hosszú távú
energiastratégiát és határozzák meg
ennek fõ paramétereit, sarokpontjait.

Nagy súlyt kell fektetni az energiahatékonyság növelésére – ebben fontos kormányzati feladat az energiatakarékos épületszerkezetek, eszközök,
berendezések, jármûvek használatának preferálása az elfogyasztott energia árán keresztül. Ehhez csatlakozik
a rossz hatásfokú és környezetrontó
erõmûvek kiváltása korszerû technológiájú újakkal. Lényeges a többi
fennmaradó erõmû fejlesztése, kapacitásának bõvítése, mivel ez gazdaságosabb lehet, mint az adott célokra
tervezett zöldmezõs beruházás.
Az ellátásbiztonság, a környezeti
hatások és a gazdasági versenyképesség alapkritériumaiból kiindulva
továbbra is határozottan kiállunk az
atomenergia alkalmazása mellett.
Ezért nagyon lényeges, hogy a paksi
erõmû üzemidõ-hosszabbítási folyamata minél elõbb megkezdõdhessen
a megfelelõ engedélyezések birtokában. Egyúttal kiemelkedõen fontosnak tartjuk a nagy aktivitású radioaktív hulladékok tartós elhelyezésével
kapcsolatos – ez évre pénzügyi
okokból felfüggesztett – munkálatok

újraindítását, figyelembe véve, hogy
a tároló megnyitásáig az átfutási idõ
legalább három évtizedet igényel.
Helyesnek tartjuk a megújuló energiaforrások alkalmazásának bõvítését.
Ugyanakkor nem derül ki, hogy milyen
számítások, szimulációk alapján javasolja a tervezet ezek részesedését a hazai ellátásstruktúrában. Nem látszik reálisnak, hogy a 2005. évi 3,6%-ról –
villamos energiára vonatkozóan 5%-ról
– 2020-ra, tehát 15 év alatt ezt a részesedést több mint négyszeresére kívánják emelni. A tervezetet ki kell egészíteni azzal, hogy milyen energiaforrásstruktúra rejlik a 15%-os részesedésben, és azt milyen mûszaki és fõleg
gazdasági számítások alapozzák meg.
Fontosnak tartjuk, hogy modellvizsgálatok készüljenek arra, hogy a prioritásokban megfogalmazott céloknak milyen összetételû energiamix (fosszilis,
nukleáris, megújuló bázison történõ
energiatermelés) felel meg a legjobban.
A szélenergia tömeges hasznosítása esetében két alap-probléma megoldása szükséges, (I.) rendszerirányíthatóság, a stabil üzemelés bizto-

sítása végett szivattyús tározós erõmû megépítése, valamint (II.) a rendszerbe visszatáplált többletenergia
átvételének rendezése. Hasonlóképpen, a bioenergia esetében számítások és modellezések szükségesek,
különös tekintettel a termõterületek
gazdaságos felhasználásával, valamint a megnövekedett víz- és talajerõpótlásból eredõ környezeti hatásokkal kapcsolatban.
Az energetikai piac liberalizálását a
tervezet lényegében kész tényként kezeli. Ezzel összefüggésben is hiányoljuk, illetve kiegészítésre javasoljuk a
számítási hatáselemzést, figyelembe
véve, hogy nem egy fejlett országban
drágulást, illetve az ellátásban fennakadásokat idézett elõ a liberalizáció
(például Norvégia, Kalifornia).
A fenntartható energetika állandó
kutatást-fejlesztést igényel, ezért egy
középtávú kormányzati tervben pontosabban meg kell határozni, milyen
erõforrásokat szán a kormány az energetikai K+F mûhelyek és az oktatásképzés stratégiai támogatásának.
2007. október
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CeBIT 2008 – Elõzetes

A világ legnagyobb informatikai
szakvására, a CeBIT korábban a szokottnál, 2008. március 4–9. között
gazdag programmal várja látogatóit
Hannoverben. Huszonegy hangárméretû csarnokban 6100 kiállító 70
országból már önmagában is egy látványosság. A majd 500 000 m2 fedett
kiállítási terület mellett az 58 000 m2
szabad területre is jut látnivaló.
A standokon kaphatjuk a legközvetlenebb információkat az új termékekrõl, néha egyenesen a fejlesztõktõl.
Nagyon szép szokás, hogy az egyetemeket is meghívják kiállítani, hogy az
oktatásuk, kutatási területeik színvonalát bemutassák. Nem ritka, hogy a professzor és a diák egymás mellett érvel.
Mindent megtesznek a rendezõk
azért, hogy az idelátogatók a legteljesebb képet kapják a jövõ legnagyobb
hajtóerejének fejlõdésérõl, lehetõségeirõl. A tematikusan rendezett kiállítás
üzleti, közösségi, otthoni és mobil szolgáltatások, valamint a technológia és
infrastruktúra fogalomköreibe csoportosul. Harminckilenc fórumot rendeznek a standok között kialakított elõadótereken. Három témában rendeznek világkonferenciát (kulcskérdések, szoftver-hardver fejlõdési irányok, és akik
ezt majd létrehozzák – a fejlesztõkkel
szemben támasztott követelmények),

ahol a téma szakavatott értõi avatják be
a résztvevõket a „titkokba”.
A „zöld informatika” a 9-es csarnokban hívja fel a figyelmet a környezetre
veszélyes informatikai hatásokra, melyeket a gyártás, mûködés és hulladékká váláskor fejt ki. Úgy is csökkenthetjük a környezetterhelést, ha korszerûbb
berendezéseket vásárolunk, üzemeltetünk, melyek már ezen szempontok figyelembevételével készültek.
Idén a kevésbé ismert informatikai nagyhatalom, Franciaország lesz
a díszvendég. Sokat segít az eligazodásban a katalóguson kívül az 1986
óta megjelenõ, naponta friss hírekkel szolgáló vásári újság német és
angol nyelven, melyeket már a bejáratnál nyomnak a kezeink közé.
Annak ellenére, hogy az interneten szinte minden információ rendelkezésre áll magáról az informatikáról, a rendezõk félmillió szakmai
érdekeltségû látogatóval számolnak,
melybõl minden ötödik külföldi. A
jegyárak borsosak: napijegy elõvételben 33 euró/ a pénztárnál 38 euró;
hetijegy 71/81 euró, diákjegy 17, de
csak szombat-vasárnap érvényes. A
belépõjegyek egyben az összes tömegközlekedési lehetõségen utazási
jegyként is szolgálnak Hannover
közigazgatási határán belül. -gyulai-

Életmentõ adomány az újszülöttek ápolására
Az MVM Trade Villamosenergia-kereskedelmi Zrt. 10 millió forint értékû
adománnyal támogatja a Semmelweis
Egyetem Perinatális Intenzív Centrumában (PIC) folyó gyógyítást, mellyel
a rászoruló újszülötteknek nyújtott terápiás eljárást segítik. Az MVM Trade
adományát, a hat darab világszínvonalú betegõrzõ monitort Mártha Imre vezérigazgató adta át január 16-án.
Magyarországon elsõként a Semmelweis Egyetemen alkalmazták azt
a nemzetközi sikereket elért módszert, amellyel jó eséllyel kivédhetõ
a születéskor elszenvedett oxigénhiány következményeként létrejövõ
légzési, keringési, idegrendszeri károsodás. Az újszülöttek testhõmérsékletének átmeneti csökkentése,
egy új, a klinikai teszt idõszakában
lévõ terápiás eljárás, mely növeli annak az esélyét, hogy a csecsemõk
teljesen meggyógyulhassanak.
A PIC látja el Budapesten és annak vonzáskörzetében (az ország
szüléseinek mintegy 1/3-a) azon újszülötteket és koraszülötteket, akik
intenzív ellátást igényelnek. Az éves
betegszám 600-700 fõ. Az MVM
Trade adományának értéke meghaladja a 10 millió forintot.
Az adomány átadását követõen
dr. Tulassay Tivadar, az egyetem
rektora és dr. Szabó Miklós, a PIC

osztályvezetõje elmondta, hogy az
új terápiás eljárás alatti és utáni betegmegfigyelésben nyújt segítséget
az MVM Trade legújabb adománya,
az IntelliVue MP2 hordozható betegõrzõ monitor, amely rendkívül
könnyû, ütésálló és akkumulátorról
is üzemel. Mártha Imre ezt követõen
azt hangsúlyozta, hogy a társaságtól
nem szokatlan az ilyen irányú felelõsségvállalás, hiszen megalakulása
óta igyekszik lehetõségeihez mérten
támogatni a rászorulókat, elsõsorban beteg gyermekek gyógyításában
és életkörülményeik javításában
nyújt segítséget. Az adomány átadását követõen Tulassay Tivadar, az
egyetem rektora átadta Mártha Imrének az egyetem oklevelét, amelyet
a társadalmi felelõsségvállalásban
kiemelkedõ cégeknek alapítottak.
Az MVM Trade Magyarország
egyik legjelentõsebb villamos energetikai társaságcsoportjának, a Magyar Villamos Mûvek csoport tagja.
A hazai villamosenergia-nagykereskedelem 70 százaléka az MVM
Trade-en keresztül zajlik. A társaságnak meghatározó szerepe van abban, hogy Magyarországon kedvezõ
árú, biztonságos villamosenergia-ellátás van a versenypiacon is, és a
cég mindent megtesz azért, hogy ez
így is maradjon.
-Mayer György-

10 éves a Magyar Roncsolásmentes
Vizsgálati Szövetség
2007. november 30-án ünnepelte megalakulásának 10 éves évfordulóját a
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati
Szövetség (Marovisz). Magyarországon a roncsolásmentes vizsgálat alapjait Gillemot László rakta le az 1930-as
évek végén, amikor röntgenvizsgálatot
alkalmazott hegesztési varratok ellenõrzésére. A roncsolásmentes vizsgálat mûszaki eljárások kifejlesztése
és alkalmazása berendezések anyagának (különös tekintettel azok hegesztési varratainak) a vizsgálatára
oly módon, hogy a vizsgálat végrehajtása ne akadályozza a berendezés
késõbbi felhasználhatóságát és üzemeltethetõségét. A roncsolásmentes
vizsgálattal foglalkozó szakembereket az 1950-es évektõl a Gépipari
Tudományos Egyesület (GTE)
Anyagvizsgáló Szakosztálya fogta
össze. Miután azonban az 1990-es
években kialakult új gazdasági környezetben a helyüket keresõ laboratóriumok problémáira a GTE nem tudott megnyugtató választ adni, a
roncsolásmentes vizsgáló szakma
1997-ben megalapította önálló szövetségét, a Maroviszt.
A Marovisz azért dolgozik, hogy
összefogja tagjai szakmai és érdekképviseleti tevékenységét, megteremtse és elfogadtassa a szakma tekintélyét, segítse a roncsolásmentes vizs-

tûzoltósággá. Mindez 1994-ben történt, és azóta is töretlen fejlõdés jellemzi mûködésüket, tevékenységi körük pedig folyamatosan bõvül. A parancsnok úr tájékoztatást adott a feladataikról, a tûzmegelõzési, tûzoltási
és mûszaki mentési tevékenységrõl, a
tûzvédelmi ellenõrzésekrõl és a sürgõsségi betegellátásról. Mint mondta,
a múlt évben vezették be azt a 6 hónapos, munkakörbe beillesztõ programot, ami a budapesti tûzoltószakképzõ
elvégzése után az új felvételisekre vár.
A tûzoltóknak számos évente ismétlõdõ képzésen kell részt venniük és vizsgát tenniük, és meg kell felelniük a negyedévente sorra kerülõ felkészítõ
képzés vizsgakövetelményeinek is.
Nagy számban tartott gyakorlataik közül kiemelkednek az üzemi személyzettel közösen folytatott gyakorlataik.
Bõhm Péter 210 riasztásról számolt
be, ami megegyezik az elmúlt évek átlagával. Az atomerõmûvön belül 178
esetben vonultak, ebbõl 72 alkalommal

képviselje a magyar roncsolásmentes
vizsgáló szakembereket a hazai és
nemzetközi szakmai közéletben.
A 10 éves jubileumi ünnepségre a
monori Nyerges Hotelben került sor,
mintegy hetven szakember részvételével. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével az osztrák és a német szövetség vezetõje, mindkettõ egyúttal
az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség igazgatóságának tagja.
Az ünnepségen elõadások hangzottak

el, majd elsõ alkalommal átadták az
újonnan alapított Marovisz-díjat, továbbá emléklapot vehettek át az alapító tagok. A születésnap végül kulturális mûsorral és vacsorával zárult.
Az elõadások közül ki kell emelni
Becker István „Visszapillantás a hazai roncsolásmentes vizsgálat kezdeteire” címû rendkívül színes, személyes élményekkel tarkított elõadását. Az elõadó munkássága
egybeesett a roncsolásmentes
vizsgálat intenzív fejlõdési szakaszával és hazai elterjedésével.
Nem véletlen, hogy dr. Trampus
Péter, a szövetség elnöke, a
Marovisz-díj kuratóriumának javaslatára Becker Istvánnak adta át
a díjat, elismerve ezzel a díjazott
munkásságát a roncsolásmentes
vizsgálat módszereinek szakszerû
ipari alkalmazása területén, továbbá hozzájárulását a szakmai közösség hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez.
Becker István 1982 és 86 között a
Paksi Atomerõmû Vállalat tanácsadója volt anyagvizsgálati kérdésekben,
valamint 1992 és 94 között a Paksi
Atomerõmû Részvénytársaság igazgatóságának tagja. A fotó Tóth László
professzort, a Marovisz- díj kuratóriumának elnökeként, a díjazottat és a
Marovisz elnökeként mutatja.

Parancsnokváltás a paksi tûzoltóságon
Pakson, a Polgármesteri Hivatal
nagytermében január 25-én a Paksi
Önkormányzati Tûzoltóság rendkívüli állománygyûlést tartott.
Sátor Géza eddigi parancsnok
nyugdíjba vonult, és utódja Bán Attila vette át a stafétát.
– Hány évet töltöttél el a paksi tûzoltóságon? – kérdeztem Sátor Gézát.
– 27 éve szereltem fel a Paksi Tûzoltóságon. 1994-ben neveztek ki parancsnoknak, így közel 14 évet töltöttem el annak élén.
– Az eltelt 27 évbõl mi volt az, ami
nagyon emlékezetes volt számodra?
– Voltak, amik közvetlenül a tûzhöz, a tûzoltáshoz kapcsolódtak, és
voltak olyan emlékeim, ami a pályafutásomhoz tartozik. A legnagyobb
tûzeseti élményem az a szekszárdi
Nagyvilág mozi tüzének oltása volt.
Ekkor még fiatal kezdõ szolgálatvezetõ voltam 1986-ban. Itt a tûzoltás
szervezetében rajparancsnokként vettem részt. Nagyon hosszan tartó és
nagyon kimerítõ tûzoltás volt. Pakshoz kötõdik a másik emlékezetes tûzesetem, a Budapest Bank épületének
égése. Gyakorlatilag sikerült az épületet úgy megmenteni, hogy csak a te-

Tûzoltóink tevékenységérõl
Január 28-án tartotta állománygyûlését
az Atomerõmû Tûzoltóság – az Atomix
Kft. Tûzoltási és Kárelhárítási Szakágazata –, ahol a tûzoltóság és az Atomerõmû Mentõszolgálat 2007. évi tevékenységérõl hangzott el beszámoló.
(A mentõszolgálatot a tûzoltóság a
Nukleo-Med Kft.-vel közösen üzemelteti. A tûzoltóság biztosítja a gépkocsivezetõt és a mentõápolót, és ellátja a rohamkocsi (mentõ) mûszaki felügyeletét, a Nukleo-Med Kft. pedig a
mentõorvosok és mentõtisztek alkalmazásáról gondoskodik.)
Az évértékelõ gyûlésen az állomány tagjain kívül meghívottként jelen voltak az atomerõmû vezetõi, felügyeletei és a hatósági szervek képviselõi, valamint a megye tûzoltóságainak parancsnokai is.
Bõhm Péter parancsnok beszámolóját a tûzoltóság jogi helyzetének áttekintésével kezdte. Mint mondta, az országban elsõként váltak hivatásos testületbõl fõfoglalkozású létesítményi

gálók képzését és minõsítését, közremûködjön a területét érintõ szabványosítási tevékenységben, információs bázisával hozzájáruljon a roncsolásmentes vizsgálók szaktudásának
folyamatos gyarapításához, szakmai
konferenciákat és bemutatókat szervezzen, kiadványokat adjon ki, és

mentõs riasztás alapján. Magas még a
liftbõl mentések száma is, ami 44 esetben történt. Külsõ területen 32 alkalommal volt szükség az atomerõmûves tûzoltók beavatkozására. Tûzjelzés miatt
21-szer, mûszaki mentés miatt 9-szer, a
mentõ riasztása miatt 2 alkalommal vonultak erõmûvön kívüli helyszínre.
A továbbiakban Bõhm Péter a híradó és ügyeleti szolgálat mûködésérõl, az állomány fizikai és pszichikai
állapotát ellenõrzõ egészségmegõrzõ
programról, az állomány védõeszköz-ellátottságáról, a tûzoltóság technikai felszereltségérõl, minõségügyi
rendszerérõl, valamint a külsõ szervekkel és a médiával való kapcsolattartásáról adott ismertetést.
Az Atomerõmû Mentõszolgálat tevékenységérõl dr. Szvitán Gábor, az Országos Mentõszolgálat orvosa tartott
beszámolót. A múlt év eredményei
alapján kiemelte, hogy a mentési rendszer eredményesen mûködik, biztonságot adva a dolgozóknak, és elismerést

Sátor Géza

Bán Attila

tõszerkezet égett le és a lépcsõ szakadt le. Sajnos egy kollegánk megsérült. Ekkor megtapasztalhattam azt az
érzés, milyen, amikor egy kollégánk
közvetlen életveszélybe kerül.
Pályafutásom során számtalan sok
olyan élményem és emlékem volt, amikor az elvégzett munkám alapján minõsítettek és soron kívül elõléptettek.
Kaptam dicséretet és jutalmat is. Emlékezetesek a belügyminiszteri elismerések és a tanácsosi cím adományozása.
Ezek mind olyan emlékek, amik
szerintem egy életen át elkísérnek.
– Vannak terveid a nyugdíjas évekre?
– Nem idõs korban vonultam
nyugdíjba, így le kell, hogy kössem
magamat. A vállalkozói szférában
hozva az atomerõmûnek. Elmondta,
hogy a múlt évben a mentõszolgálat
111 beteget látott el, közülük 55 beteget
baleseti sérülés, 24-et belgyógyászati
jellegû és 24-et egyéb bajok (idegrendszeri, szemészeti stb.) kapcsán. Az
atomerõmûvön kívülre történõ vonulás
során két sikeres újraélesztést hajtottak
végre. Említésre méltó eredmény az is,
hogy a mentõ négyfõs csapata a múlt
évben ismét sikerrel szerepelt azon az
országos mentõversenyen, ahol a professzionális mezõnyben 3. helyezést ért
el, és megkapta a legjobb gyakorlati
megoldásokat mutató csapat különdíját.

próbálok meg dolgozni, a tûzvédelem területén.
– Mióta vagy az állomány tagja?
– kérdeztem Bán Attilát, az újonnan
kinevezett parancsnokot.
– Tudni kell, hogy én is 18 éve vagyok az állomány tagja. Ebbõl 14 évet
parancsokhelyettesként tevékenykedtem. Terveim szerint a fõ irányvonal
az nem fog változni. Természetesen
vannak olyan jellegû dolgok, amiben
mindenképpen kell lépni. Az idei évben 11 fõ szerelt fel, és úgy néz ki, hogy
márciusban még hat fõ érkezik. Gyakorlatilag a tûzoltóság 1/3-a újoncokból
fog állni, így a képzés tekintetében mindenképpen szeretnék lépni.
– Milyen állapotban van a tûzoltóság eszközállománya?
– A tûzoltóságunk felszerelése az
országos átlaghoz tartozik. Két gépjármûfecskendõ áll szolgálatban, illetve könnyû mûszaki mentõszer.
Azt szeretném, ha kollégáim együtt
tudnának dolgozni, és az állampolgárok
megelégedésére szolgáljon munkánk.
– Sátor Gézának egészséges nyugdíjas éveket, Bán Attilának pedig
eredményes munkát kívánunk!
-Wollner Pál-

A beszámolókat követõen a Kovács József, a Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatója, Gergelics István, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese és dr.
Ótos Miklós, a Nukleo-Med Kft. fõorvosa szólt a jelenlévõkhöz. Kovács
József vezérigazgató elismerését fejezte ki az atomerõmû tûzoltóságának munkájával kapcsolatban. Kiemelte a tûzoltóság által végzett tûzmegelõzési munka fontosságát, valamint a tûzoltóság és az atomerõmû
közötti együttmûködés jelentõségét.
-Lovásziné Anna-
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MUNKATÁRSAINK, AKIK ZENÉLNEK

A citerás: Kovács Lajos
A zene õsi eredetét hangszerleletek
bizonyítják. Az emberi kultúra
ilyen irányú mûvelését igazoló zeneszerszámok egyike a citera. Eredetét Ázsiából származtatják, onnan
terjedt el használata. A citera régi
magyar pengetõs hangszer, melyet
már a honfoglalás kori magyarok
magukkal hoztak – ami persze még
sokban különbözött mai utódaitól.
– Örömmel készültem a veled való
beszélgetésre, hiszen a sokrétû és ma
divatosnak mondott zenei irányzatok
mellett kivételesnek számít a népzenét mûvelõ ember. Hogyan kerültél
kapcsolatba ezzel a mûfajjal?
– A népzenét manapság nem a megfelelõ helyen kezelik hazánkban, a
popipar által uralt zenei kínálatba ritkán kerül be a hagyományokat követõ
népzenei produkció. Véleményem
szerint azonban el lehet érni a mai fiatalokat is, ha esélyt kapnak arra, hogy
megérintse õket a népzene. Nálam 93ban, 33 éves koromban történt ez az
érintés, amikor a fiam az iskolából hazahozta a citerát. Népi muzsikát korábban is szívesen hallgattam. Sõt
gyerekkoromban egy kõfaragó ismerõsöm, aki saját maga készítette citerán játszott, mindig megbûvölt.
– Állítólag úgy tartják, hogy a citera viszonylag nem bonyolult hangszer,
és a rajta való játszás is gyorsan elsajátítható. Te kitõl kaptál segítséget?
– A hangszer lakásba kerülésével
vágyat éreztem, hogy játsszak is rajta.
Mivel zenei képzettségem nem volt
hozzá, így a kezdeti próbálkozások
után a szakirodalom tanulmányozása
következett. Ezt megtuningoltam azzal, hogy a gyerekeimmel elutaztam
Kunszentmiklósra a nekik szervezett
nyári népzenei és népmûvészeti táborba. A szervezõknek köszönhetõn
itt a hangszer megismertetését és nép-

szerûsítését a gyakorlati és elméleti
elõadások is erõsítették. Szabadságot
vettem ki, és naponta beállva a gyerekek közé megkaptam az elsõ kiképzést. Itt találkoztam Magyar Mihály
bácsi citerakészítõvel, aki beavatott a
hangszerkészítés alapjaiba is.
– Nem érezted magad zavarba,
hogy megtermett emberként a gyere-

kek közt „bohóckodsz”? A citera azon
kívül, hogy népi hangszer talán kevesen tudják, de egykor maguk az ügyes
kezû citerások készítették (több-kevesebb sikerrel) saját hangszerüket.
– Ezek a táborok korosztálytól függetlenek, így „nagyságom” nem okozott riadalmat. Sõt magam részérõl
megnyugtató volt, hogy hasonló kezdõ
pengetõk álltak mellettem. A közönség
számára az egyik legmegragadóbb élmény, amikor a zárókoncerten a „profik” mellett a kisgyermekek együtt
muzsikálnak a felnõttekkel, legyenek
azok kezdõ vagy haladó hangszeresek,
énekesek. Aztán az elsõ táborozást követte évenként a többi, de ezeket már

Lajosmizsén rendezik meg. Magyarországon a sokféle formájú citeraváltozat között három alaptípust lehet
megkülönböztetni: vályú-, kölökfejes,
illetve hasas citerát. Mindhárom forma
ma már megtalálható (a moldvai
csángókat kivéve) a teljes magyar
nyelvterületen. A citerakészítés sokáig csak érlelõdött bennem, de hozzá
fogni nem volt merszem. Aztán elkezdtem faragni az elsõ citerát, és alig
vártam, hogy megszólaltassam (ezzel
a mai napig is így vagyok). Szakmai
körökbe bemutatva a vélemények arra ösztönöztek, hogy folytassam. Az
elsõt követõ darabok mind ajándékba
készültek. Az a néhány darab, melyet
évente készítek határon belül és a határon kívüli magyarlakta területeken
is hallatják hangjukat. A saját készítésû és a gyûjtött hangszereimet a mûvelõdési központban sikerült már kiállítás keretében bemutatnom.
– A hangszerkészítés szépségérõl,
rejtelmeirõl szívesen beszélgetnék
még tovább, mert számomra a fa egy
csodás alapanyag. De térjünk vissza
az indulást követõ történésekhez.
Gondolom, nem buktál meg a kötelezõ tananyagokból, és kitartóan haladtál a „citerás úton”.
– Az úgy van, hogy érzi az ember,
amikor eljutott egy szintre, és további
segítség kell ahhoz, hogy fejlõdjön.
2001-ben megkerestem Lehõcz
Józsefné népzeneoktatót, hogy legyen
segítségemre. Nagy megtiszteltetés
volt számomra, hogy felkérésére tagja lettem a zeneiskola citerazenekarának. 2003-ban megkerestek olyan
paksi citerások, akik már korábban is
mûvelték a mûfajt. Örömzene okán
rendszeresen összejöttünk. Aztán jött
az ötlet, hogy alakítsunk egy zenekart. Így 2005-tõl „Vetõvirág” néven
mûködik az együttesünk. Fellépéseink folyamatosak a mûvelõdési ház-

Márpedig, enni kell!
Az erõmû konyhája közelebbrõl
A táplálkozás fontos szerepet játszik
az életünkben. Ebbõl következik,
hogy a feltálalt ételekkel szembeni
elvárásoknak sok esetben még családon belül is nehéz megfelelni és az
elégedettséget kivívni. Ez fokozottan
érvényesül egy 1500 adagos konyha
üzemeltetése esetében. A cikk nem
véleményt kíván közvetíteni és formálni az erõmûkonyhán készített
ételekkel kapcsolatban, inkább bepillantást enged abba, hogy mi van
az átadópult túloldalán. Az üzemi
konyhánkról, az ott dolgozó szakemberek munkahelyérõl beszélgetek: Váradi Ilonával, az Atomix Kft.
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakágazatának vezetõjével.
– Elsõként beszéljünk röviden a
szakágazat tevékenységérõl.
– A szakágazat 2005 májusában alakult. Ekkor kapott megbízást az
Atomix Kft. az erõmûtõl, hogy üzemeltesse a konyhát. 2006-tól bõvült a
tevékenységi körünk: az erõmûkonyha és a sportétterem mellett hozzánk
tartoznak a balatonfüredi vendéglátócsoport és a Tájékoztatási és Látogatóközpontban mûködõ idegenforgalmi
csoport Atomix-állományú munkavállalói is. A legnagyobb feladatot természetesen az üzemi étkeztetés jelenti,
amely mellett jelentõs szerepet kapnak a különbözõ rendezvényszolgáltatásaink. Ezek lehetnek állófogadások,
szabadtéri rendezvények, üzleti ebédek, hidegtálak készítése és kiszállítása. Saját cukrászmûhelyt is mûködtetünk, az itt megrendelt süteményeket
és tortákat akár házhoz is szállítjuk.
– A különbözõ funkciójú konyhák
kialakítása az élelmezés típusától

függ, ám a végeredmény mindenütt
azonos: az élelmiszeripari alapanyagokat a különbözõ technológiai mûveletekkel fogyasztásra alkalmas ételekké és italokká alakítják. Ez egyszerûen hangzik, de hogy is van ez az
erõmû konyhája táján?
– A konyha feladata a PA Zrt. területén dolgozók ebédeltetése elõfizetéses és a’ la carte rendszerben munkanapokon. A több hétre elõre elkészített
étlap ad lehetõséget az ételek kiválasztására. Úgy gondolom, hogy az a választék, melyet nyújtani igyekszünk,
és aminek újítására folyamatosan törekszünk országosan is megállja a helyét. Egy átlagos napon 1000-1200 fõ
veszi igénybe konyhánkat. Az üzemi
étkeztetésen túl kiszolgáljuk az erõmûbe egyénileg és csoportosan érkezõ
látogatókat és a betérõ vendégeket is.
A meleg ételek mellett a friss alapanyagokból készített salátáink és süteményeink is gazdagítják a választékot.
Mindezek elkészítésén egy 31 fõs
szakképzett konyhai dolgozókból álló,
jól összeszokott csapat munkálkodik a
szakágazat-vezetõ, a konyhafõnök és
helyettese irányítása alatt. Az ételeket
öt szakács készíti. Az elõkészítést egy
hentes, egy kézilány, hat konyhai kisegítõ személy és két cukrász végzi. A
protokolláris rendezvények ételsorát
protokollszakácsunk állítja össze.
Nem lehetnénk sikeresek a háttérben
tevékenykedõ takarítók, pénztárosok,
adminisztrátorok és a raktáros munkája nélkül. Õket is dicséri, hogy már
délelõtt 11 órakor ebéd kerülhet az
asztalokra, és megvalósulnak az elvárt
higiéniai követelmények.
– A konyhai mûveleteket a beszállítástól a készételig szigorú szabályok

határozzák meg, aminek folyamatosan meg kell felelni.
– Ott kezdem, hogy 2003-ban az
erõmû komoly anyagi ráfordítással
korszerûsítette az éttermet. Amikor
átvettük üzemeltetésre, az Atomix
Kft. új eszközök beszerzésével továbbfejlesztette. A vezetés elveinek
megfelelõen a szakágazat 2006. november 1-jétõl az MSZ EN ISO
22000:2005 Élelmiszer-biztonsági
Irányítási Rendszer alapján mûködik.
Az élelmiszer-biztonsági minõsítést a beszállítóinktól is megköveteljük, mert ez is garantálja, hogy
tevékenységünkkel kiváló minõségû készterméket állíthatunk elõ.
A szabvány szigorú elõírások betartására kötelezi alkalmazóit a
mikrobiológiai/biológiai, kémiai,
fizikai veszélyek kezelése, megelõzése és azok kiküszöbölése terén. A mûködtetés megfelelõsége
évente felülvizsgálatra kerül. Nálunk ez decemberben megtörtént,
melyen „csont nélkül” átestünk. A
rendszeres hatósági ellenõrzések
során sem volt még problémánk
(ÁNTSZ, Tolna Megyei Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság, Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség). Az étkezést igénybe
vevõket biztosíthatom arról, hogy az
elõállított ételek egyenletes minõsége
és biztonsága egészségüket szolgálja.
– Ha valami jól mûködik, ott nélkülözhetetlen a jó vezetõi elvek érvényesülése és az elõremutatás.
– Én 1993-tól folyamatosan a
szakmában dolgozom valamilyen vezetõi beosztásban. Mindig jó volt a
kapcsolatom a munkatársakkal. Ez
ma is így van. Amikor rendezvényre

ban, általában gyerekmûsorok keretében, valamilyen ünnephez kapcsolódóan, de már tartottunk elõadást szüreti napokon, falunapokon. Most kezdünk igazából ismertté válni. Ezek a
kihívások folyamatos tanulást, gyakorlást igényelnek. Annál is inkább,
mert az igazi citerás nemcsak hangszere tudója, de jól kell énekelnie is.
– Milyen adalékot ad életednek ez
az önmegvalósítás?
– Nagyszerû megtapasztalni az
együtt élést, gondolkodást, ami a népzenei táborokban jelen van. Itt minden együtt van, amire a kezdõnek, haladónak szüksége van. Példamutató a
tábor társadalmi, hagyományõrzõ értéke. A szeretet, a törõdés megnyilvánulása felbecsülhetetlen. Elõadók,
oktatók nevét nem sorolom, mert
hosszú lenne, és bánnám, ha bárki is
kimaradna. A jó hangulatú mulatságok mellett barátságok alakulnak,
amit természetesen hazavisz a résztvevõ, és ebbõl él sokáig. A népzene
szeretete, a népi kézmûvesség megismerése tudatosítja bennünk, hogy ne
hagyjuk elveszni mûveltségünk, kultúránk alapjait, de adjuk tovább és
népszerûsítsük tudásunk szerint.
– Környezeted hogyan fogadja sikereidet?
– A családban egyedül maradtam,
aki hangszeren játszik, de folyamatosan biztatást kapok tõlük. 1983-tól dolgozom a forgógép-karbantartáson. Természetesen meglepetést okozott munkatársaimnak, amikor hosszú évek után
kiderült, hogy mibe kezdtem. Ma már
egy-egy „pincés” összejövetelen elõkerül a citera, hogy a beszélgetések hangulatát egy kis népzenével feldobjuk.
– Kívánom, hogy a továbbiakban is
sikerrel közvetítsd a népzene hangulatát és az együttmuzsikálás örömét
az utódoknak és a hallgatóidnak.

Január 28-án farsangi hangulatban telt
a délelõtt az Energetikai Szakközépiskola menedzserasszisztens szakán.
Ezen a napon különleges gépírásórák
voltak. A lányok ugyanis nem a megszokott formában gyakoroltak, másoltak, hanem rendhagyó módon.
Azonban senki ne gondolja, hogy
csupa tréfa, móka, kacagás jellemezte a farsangi órát, hisz most rendkívül szokatlan, nagy figyelmet összpontosító feladatokkal szembesültek.
A feladatsor abból állt, hogy egy
farsangról szóló szöveget a folyamatos, balról jobbra írás helyett, jobbról
balra, vagyis betûnként visszafelé
kellett írniuk. Nagyon kellett figyelni, hogy fõleg a rövid szavakat, névelõket, kötõszavakat ne a megszokott
formában (és, de, az), hanem visszafelé írják. De talán még ennél is nehezebb feladatnak bizonyult, amikor a
szavakból csak a mássalhangzókat
kellett leírniuk, a magánhangzókat
nem, mert bizony többször is becsúszott egy-egy magánhangzó. Ezenkívül még idegen nyelvû (angol, német) szöveget is gépeltek.
A lányok kedvét a feladatok nehézsége nem vette el, sõt kihívást jelentett számukra, amit örömmel oldottak meg. Néhányan alkalomhoz
illõ, farsangi kiegészítõket viseltek,
mellyel a nap különlegességét, hangulatát még vidámabbá, emlékezetesebbé tették.
-Lovásziné Anna-

-Szabó Béla-

készülünk, azt csak a napi munka
mellett tehetjük, de együtt ezt is megoldjuk. Fontos ügynek tekintem az
adott nyersanyagnormából a legjobb
minõség kihozatalát, vendégeink
megelégedettségét, illetve az elvégzett feladatok széles körû dokumentálását. Az elõzõekben már említett
követelmények sikeres teljesülését
garantálják rendszeres belsõ felülvizsgálataink. A jövõt tekintve fontos, hogy minél magasabb szinten
szolgáljuk ki vendégeinket. Most
februártól néhány változtatás is ezt a
célt szolgálja: bõvítjük az ételválasztékot a menükben és az a’ la carte
rendszerben; az étlapon feltüntetjük a

kínált ételek kalóriatartalmát; a PA
Zrt. Egészségközpont javaslatára a
„B” menü kísérleti jelleggel úgynevezett kímélõ menü lesz. Ez annyit
jelent, hogy mennyiségében az étel
ugyan kevesebb lesz (leves, köret),
de a felhasznált alapanyagok tartalmazzák a normaárakat. A minõséget
a korszerû táplálkozási elveknek
megfelelõen egy dietetikus szakember tanácsadásával biztosítjuk. Felsorolok néhány jellemzõ változtatást:
tejföl helyett joghurt, kefír; cukor helyett édesítõszer; búzaliszt helyett
grahamliszt kerül az ételbe; a barna
rizs és a diabetikus befõttek mellett

sokféle zöldség kerül még felhasználásra. Remélem sikere lesz ezeknek
az újításoknak.
– Mivel tud a sikeres konyha mûködéséhez hozzájárulni a konyhafõnök?
Ezt már Farnek Istvántól az erõmû
konyhafõnökétõl kérdezem.
– Azt tudni kell, hogy az üzemi
konyhán dolgozó szakács és konyhafõnök alkotói szabadságának, fantáziájának határt szabnak a gazdasági
számítások: lehetõség szerint minél
alacsonyabb árból kihozni minél magasabb minõséget, de ez adja a szakma szépségét. A konyhai személyzet
irányítása mellett az ételkínálat bõvítése is feladatom, odafigyelve a munkatársak javaslataira is. Ismereteink bõvítéséhez, új ételek
megalkotásához a szakkönyveket és az internetet használjuk
segítségül. Ezután következik
az ételek „kikísérletezése” és
bevezetése nagyüzemi körülmények között.
– A kísérletezést és a bevezetést követõen jöhet már az elején említett kritika. Milyen lehetõség van a vendégnek véleménye kinyilvánítására?
– Ennek lehetõsége eddig is
adott volt a pénztárnál található
Fogyasztók könyvében. A februári
újításaink között szerepel egy „Vendégkönyv” elhelyezése az étterem
bejáratánál, ahol minden kérés nélkül
mindenki beírhatja tapasztalatait.
– A Vendégkönyvben megjelenõ vélemények mindig tanulságosak az alkotók számára, legyen az negatív
vagy a munkájukat megerõsítõ pozitív
visszajelzés, de akár szóban tett véleményekkel is hozzájárulhatunk ahhoz,
hogy jó ízekkel távozzunk az ebéd elfogyasztása után. Márpedig enni
kell! Ehhez kívánnak jó étvágyat, jó
egészséget a konyha dolgozói.
-Szabó Béla-
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TELLER EDE: Üzenetek egy marslakótól
– Válogatott tanulmányok
Teller Edétõl származik az alábbi idézet: „Kármán Tódornak nagyszerû érzéke volt a humor iránt. Õ vallotta be
a nagy titkot: mi öten nem is vagyunk
magyarok. Mi marslakók vagyunk. De
marslakókat nem fogadnak be az emberek, ezért szükséges volt,
hogy valahogy földinek
tûnjünk. Amerikaiak próbáltunk lenni, de tisztességes (amerikai) angolul soha nem tudtunk beszélni.
Ezért elhatároztuk, hogy
magyarnak valljuk magunkat. Magyarok voltunk,
magyarok leszünk, és magyarok maradunk az emberek emlékezetében.” Az
öt marslakó – Neumann
János, Wigner Jenõ, Szilárd Leó, Kármán Tódor és Teller Ede – igazán jelentõs szerepet vállalt a XX. század
történelmének alakításában is. Érdemes minél többet megtudni róluk.
Teller Ede (1908–2003) vegyészmérnök, az egyetemes és a magyar tudomány egyik nagy alakja, a kvantummechanika és számos tudományág kivételes tekintélyû mûvelõje is Budapesten született. Elsõsorban a magfizika, a
termonukleáris folyamatok elméletében elért kutatási eredményei voltak jelentõsek. Teller Ede születésének 100.
évfordulóján, a Magyar Tudományos
Akadémián rendezett emlékülésen mutatták be az Üzenetek egy marslakótól –
Válogatott tanulmányok címet viselõ
könyvet. Körmendy-Rácz János, a
LiLLi Kiadó vezetõje vállalkozott a
300 oldalas A-5 méretû mû megjelentetésére. Tóth Eszter és Sükösd Csaba
szerkesztõk jól ismerték Teller Edét,

így rá emlékezve válogattak a Fizikai
Szemlében 1989 és 2001 között megjelent írásokból. A szándékuk az volt,
hogy akik ezt a kötetet kezükbe veszik,
értõbben tájékozódjanak a világban azáltal, hogy Teller kristálytiszta logikáját
és az erkölcsi tépelõdéseit
megismerik. A Fermi-díjas
világhírû atomfizikus az
anekdotáival fizikatörténetet,
világtörténelmet tanít, és segít
magyarságunk tartalmasabb
megélésében is. A közölt tanulmányokban vannak ismétlõdõ részletek is. Olyan gondolatok, emlékek, amelyeket
Teller különösen fontosnak
érzett, melyeket több alkalommal is szükségesnek tartott felidézni. A szerkesztõk az ismétlõdéseket nem szüntették meg, hiszen
Teller Ede minden írása egy jól felépített, logikus gondolatmeneten alapult.
Bármely rész elhagyása a gondolatmenet sérülését okozhatta volna. A Tellertanulmányok után, epilógusként, Marx
György Teller Ede 90 és Tóth Eszter
Személyes emlékek c. írásait közli a
Kiadó. E két személy volt, akiket élete
utolsó évtizedében Teller Ede nagyon
közel engedett magához.
Az olvasmányos kiadványt tanulmányozva, nemcsak Teller Edét ismerhetjük meg jobban, hanem a természettörvényeket, az emberi döntések mozgatórugóit és a barátság biztonságot adó élményét is.
Az ajánlott könyv beszerezhetõ a
LiLLi Kiadó internetes honlapjára
(www.LiLLi.hu) lépve. A kedvezményes ár: 2800 Ft + postaköltség.
-Sipos László-

„Moszkva 2007” fotókiállítás
Január 18-án Pakson, a Városi Mûvelõdési Központban nyílt meg Wollner

Pál újabb fotókiállítása, melynek címe: Moszkva 2007.
A kiállítást Hadnagy Lajos
nyitotta meg, majd Turánszki
Larisza elevenítette fel a 2007.
augusztusi Kijev-Moszkva kirándulás élményeit, aki a csoport vezetõje és a kirándulás
megszervezõje volt.
A fotók a Paksi Orosz Klub
tavalyi kirándulásán készültek, és ízelítõt adnak Moszkva
szépségeirõl.
A kiállítás február 22-ig látogatható.
-WP-

Törzsgárdatagsági elismerések
2008. január
20 éves
Németh Gábor vezérigazgató közvetlen, 1988. január 18.; Farkas Sándorné
huig hufo jóléti osztály, 1988. január
19.; Tunczinger Rudolf üvig üvfo külsõ
technológiai osztály, 1988. január 15.;
Varga József üvig üvfo külsõ technológiai osztály, 1988. január 8.; Kolozsvári

Csuti János
(1953–2008)
Mélyen megrendültünk a hír hallatán:
kollégánk, Csuti János 2008. január
12-én feleségével együtt
utazott, amikor Aba külterületén személygépkocsijukkal egy szabálytalanul
közlekedõ jármûvel frontálisan ütköztek. János a helyszínen életét vesztette, feleségét kórházba szállították.
Csuti János Nagylókon,
1953. március 28-án született. A Kandó Kálmán Villamos Ipari Mûszaki Fõiskolán villamos üzemmérnöki diplomát szerzett. 1986-ban került a társasághoz,
mûszaki területeken elõkészítõ mérnökként, rendszerfelelõsként, tervezõmérnökként dolgozott. 2000 óta a
mig lfo villamos és irányítástechni-

Sándor kaig szfo gépész szerviz osztály, 1988. január 4.

30 éves
Kern János kaig kafo reaktor- és készülék-karbantartó osztály, 1978. január 1.;
Vájerné Dömötör Zsuzsanna mvigh logfo
raktározási osztály, 1978. január 2.

kai osztályon létesítményfelelõsként a villamos beruházások koordinálásával kapcsolatos feladatokat
látta el. 2007. december 3-tól felmentési idejét töltötte, nyugdíjazását már nem érhette meg.
Életvidám, jó humorú
ember volt, szakmai tapasztalatait, segítõkészségét
kollégái nélkülözni kényszerülnek. Németkéren élt
feleségével, szabadidejében
a ház körül tevékenykedett,
barkácsolt és borászkodott,
de a falu közösségi életébõl
is kivette részét. 2007 novemberében boldogan élte
meg kisunokája megszületését.
Jánost 2008. február 9-én kísérték
utolsó útjára. Gyászolják: szeretõ
felesége, lányai, unokája, s mindazok akik szerették és tisztelték.
Csuti János kollégánk emlékét
megõrizzük.

Hasznos tanácsok a szoláriumban
Sugárözönben élünk, lépten-nyomon kapcsolatba kerülünk az
elektromágneses terekkel és hullámokkal. A korábban megjelent
„Elõvigyázatosság elve az elektromágneses sugárözönben” c. cikkben a mobiltelefonok használata
során kezelendõ veszélyforrásokra
igyekeztünk felhívni a figyelmet. A
Nap és a szoláriumok fénycsövei
által kibocsátott ultraviola sugarak
esetén sem árt a fokozatosság és az
elõvigyázatosság, ugyanis ezek is
elnyelõdnek az emberi testben.
Minden sugárzástípus esetén fontos
feladat, hogy a meghatározzuk a mérhetõ fizikai mennyiségeket és a hozzájuk
tartozó biológiai hatás
szempontjából fontos mennyiségeket. Az ultraviola,
ultraibolya fény, röviden:
UV, a látható fénynél rövidebb, de a röntgensugárzásnál hosszabb hullámhosszú
elektromágneses sugárzás.
A hullámhossz-tartománya:
200–400 nm. Az UV-A
(315-400 nm): jótékony hatású az emberi szervezetre,
elõsegíti a csontképzõdést
és a barnulást. Az UV-B
(280-315 nm): normális esetben elnyeli a Föld ózonrétege. Bõrrákot
okozhat. Az erõs napsugárzás a szemet is károsítja. Az UV-C (200-280
nm): teljesen elnyeli a földi légkör,
csak az ûrbe kilépõ embereknek kell
védelmet biztosítani. A biológiai hatás szempontjából fontos mennyiség
az emberi testet érõ UV-sugarakból
származó energiakorlát. Az embereket érõ sugárzásoknak természetes
eredete a Nap, a mesterséges forrása a
szolárium. Divattá vált a télen-nyáron
barna bõr, nagyon sokan az egészség
jelképének tekintik, így egyfajta státusszimbólum lett. A sajtótermékek-

ben néha riogató, néha túlságosan
megengedõ cikkek jelennek meg a
napfürdõzés, illetve a szoláriumozás
káros és hasznos hatásairól. Vannak
persze makacs tények, így az ózonréteg elvékonyodásának következtében
megváltozott UV-sugárzás, valamint
az emberi figyelmetlenségek miatt elkezdett növekedni a bõrrákos megbetegedések száma. A természetes és a
mesterséges UV-sugárzás legnagyobb
hányada már a szemünk legkülsõ rétegén, a szaruhártyán és a környezõ
részeken elnyelõdik. A kötõhártyán
okozhat gyulladást, a hosszan tartó és
ismétlõdõ besugárzás szürkehályogot

okoz. Most télen a szoláriumok tudják biztosítani a nyáron természetes
és egészségünkre pozitív hatással lévõ napfényt. Jó tudni, egy bevizsgált
szolárium által kibocsátott sugárzás
összetétele optimális. A napozás során tapasztalható leégés elkerülhetõ,
és rövid idõ alatt le lehet barnulni. A
lebarnulás mellett a készülék alkalmazása a szervezet vitamintermelése
szempontjából is elõnyös lehet, gyógyító hatással van az anyagcsere-betegségek, megfázásos betegségek és
egyes bõrbetegségek esetén. A betegségek esetén minden esetben meg kell
kérni az orvos tanácsát is. A paksi

tanuszodában az FF 2005 Bt. üzemeltet egy Turbó 60 típusú álló szoláriumot. Itt bevizsgált, a LightTech
Kft. által gyártott csövek üzemelnek,
melyek üzemideje számlálóval ellenõrizhetõ, és a gyártó által garantált
ötszáz üzemóra elérése elõtt a csövek
cseréje megtörténik. Fehér Imre mérnök kollégánk, a készülék avatott
gazdája készségesen vállalta, hogy
segít közreadni a szolizás közben betartandó tanácsokat: – Mivel a gyermekek nem ismerik a veszélyeket,
ezért felügyelet nélkül ne engedjünk
a szolárium közelébe! – Tizennyolc
év alatt, leégésre hajlamos bõrrel,
nagyszámú anyajeggyel és
fényérzékenységgel
nem
ajánlatos a szoláriumban próbálkozni. – A szemünket minden esetben védeni kell, nem
elégséges becsukott szemmel
szolizni. A besugárzás alatt
védõszemüveget kell használni! – Besugárzás elõtt a bõrt
alaposan meg kell tisztítani. –
Nincs szükség napozás elleni
védõszer használatára, a
szolizás után tanácsos bõrápolót használni. – Minden
esetben ki kell kérni az orvos
tanácsát, a gyógyszerek szedése esetén fennáll a bõr- és a
szemsérülés esélye. – A fokozatosság
elvét követõ próbálkozások és az orvos által közölt ajánlások alapján
pontosan meg kell határozni az egyén
bõrtulajdonságainak megfelelõ besugárzási idõtartamot. – Ha a bõr a besugárzás után kivörösödik, az idõtartamot le kell rövidíteni.
Nem kívánom sem lebeszélni, sem
rábeszélni az olvasót a szolárium
használatára, az egészséges kockázatvállalás érdekében azonban érdemes megfogadnunk a felsorolt tanácsokat és alkalmaznunk a fokozatosság és az elõvigyázatosság elvét.
-Sipos László-

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!
Az Egészségközpont mindenkit vár
Különösen így, a télvégi hónapokban
van nagy szükségünk a frissítõ, kondicionáló, alakformáló testgyakorlatokra. Bizonyára többen emlékeznek
a televízióból ismert régi tévétorna
dalocskájára: „Egy kicsi mozgás
mindenkinek kell, a karosszékbõl álljanak most fel…” Hát én is egy kis
mozgásra szeretném buzdítani, lelkesíteni lapunk olvasóit, annál is inkább, mert az atomerõmû Egészségközpontjában többféle torna közül
választhat ki-ki kedve szerint.
Az Egészségközpont 2006 tavaszán alakult. A programokat a humán
igazgatóság személyzetfejlesztési csoportja koordinálja. Kezdetben csak
gyógytorna, de ma már
pilates, medence- és gerinctorna, gyógy- és relaxációs
torna is szerepel a kínálatban, ez év február 7-tõl pedig a hatha jóga is beindult.
A központ szakképzett
gyógytornászokkal, oktatókkal és megfelelõ felszereléssel, eszközökkel várja
az egészségükért tenni akarókat. A tornára érkezõknek
semmit nem kell magukkal
hozni, hisz matracok és különbözõ
fitball labdák várják õket, csupán
megfelelõ, kényelmes ruházatról kell
gondoskodniuk.
Az Egészségközpont, mivel az
egészséges életmódra helyezi a hangsúlyt, így a testmozgás, a helyes táplálkozás mellett még sok más, érdeklõdésre számot tartó területen különbözõ elõadásokkal kíván segítséget
nyújtani.
A pszichoterápiás tanácsadás keretében például lehetõség nyílik életvezetési, stressz- és konfliktuskezelési
ismeretek szerzésére, a mindennapok

nehézségeinek, a családi problémák
és veszteségek feldolgozására. Az ismeretközlõ elõadások témája mindig
más és más, az utóbbi alkalmak egyikén a fényterápia egészségre és szépségre kifejtett hatása került a középpontba. A helyes életmód, helyes táplálkozás elsajátításához személyre
szabott tanácsokhoz, egyéni étrendhez, speciális receptekhez juthat az
érdeklõdõ. A tanácsadás elõzetes jelentkezés és idõpont egyeztetés után
vehetõ igénybe. Igen sikeresen mûködött a 2006. évi Fogyiklub, hisz
akkor a jelentkezõk nagy száma miatt

négy csoportot indítottak. Jó hír a
fogyni vágyóknak, hogy 2008. február elejétõl ismét elindul a klub.
Az Egészségközpont a hét elsõ
négy napján összesen nyolc alkalommal várja tornára az atomerõmû
munkavállalóit és családtagjait. A
pilates torna a mély- és tartóizmokra
fejti ki hatását. Fokozódik az izmok
nyújthatósága, az izületek mozgékonysága, nõ az izomerõ, optimalizálódik a szívtevékenység és a keringés, és a rossz testtartás következtében kialakult hátfájás elmúlik. Az
edzés hozzájárul a jobb alaphangulat-

hoz, jobb koncentrációkészséghez. A
medence- és gerinctorna a kismedencei mélyizmokat megmozgató intenzív tornával kezdõdik, majd a gerincoszlopra, hátra, derékra, vállra, nyakra koncentráló mozgássorral folytatódik. A torna ajánlott azoknak, akik alhasi mûtéten estek át, vagy a csontritkulással kapcsolatos problémákat
szeretnék megelõzni, csökkenteni. A
tornán résztvevõk a gyógytornász tanácsaival és segítségével egy jobb
életminõség kialakításához kapnak
hasznos segítséget. A gyógy- és relaxációs torna az izületeket átmozgató,
„bemelegítõ” mozgássorozatot (különbözõ erõsségû
gumiszalag és labda segítségével)
követõen gerinctornával, gimnasztikával folytatódik. Egyéni
probléma esetén a gyógytornász személyre szabott
mozgássor összeállításában nyújt segítséget. A torna zenével kombinált relaxációs 10-15 perccel zárul.
A hatha jóga segít a mindennapi stressz és feszültség oldásában, a jó légzéstechnikák elsajátítása pedig az ellazulásban. A „ha” a napot
jelenti, a „tha” pedig a holdat. A
hatha jóga célja, hogy egyensúlyt találjunk a két energia, a yang /aktív/ és
a yin /passzív/ energia között. A kis
létszámú csoportos foglalkozásokon
az oktató minden résztvevõvel egyénileg is tud foglalkozni.
Befejezésül hadd idézzek ismét a
tévétorna énekébõl: „Ez a kis torna,
ugye jól esett, mindenki frissebb, fiatalabb lett!” Ne hagyjuk hát magunkat elkényelmesedni! Az Egészségközpont mindenkit vár!
-Lovásziné Anna-
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Évértékelés és tervek az Atomerõmû
Az AGROSTER-nél jártunk
Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályánál
Beszélgetés Bedecs Ferenc vezetõedzõvel
– Az elmúlt év értékelését bizonyára
a két világbajnokunkkal kezded…
– Igen, a 2007. évi eredmények felsorolását Kozmann György kenu kettesben 500 méteren és Boros Gergely
kajak négyesben 200 méteren nyert
világbajnoki aranyával kell nyitni.
– Ezek mellett további szép eredmények is születtek, amelyek a vbaranyak csillogása mellett talán egy
kissé elhalványulnak.
– Gyuri felnõtt Európa-bajnoksági
ezüstje és bronza vagy Gergõ U23-as
Európa-bajnoki címei önmagukban is
kimagasló eredmények a sportegyesület életében. Gergõ esetében
külön ki kell emelni, hogy a
18-23 éves korosztály legjobbjai már igencsak csipkedik a
felnõtt mezõny elejét, s Gergõ
közöttük tudott nyerni kajak
egyesben és párosban 500 méteren, alig félórát pihenve a két
szám között. Edzõszemmel
nézve ez nagyon bíztató, noha
a legtöbben, érthetõ módon,
csak a világbajnoki címekrõl
beszélnek. De hát annál nagyobb gondunk ne legyen,
mint hogy kiváló eredmények
a még kiválóbbak árnyékába kerülnek.
– Hogyan hat a bajnokok példája
az utánpótlás-korosztályra, a gyerekekre és az ifikre? Egyáltalán, eredménycentrikusak a velük szembeni elvárások vagy inkább tömegsportszerû a felkészítésük?
– Egy-egy világraszóló eredmény
mindig nagy hatással van a gyerekekre,
a bajnokok példaképekké válnak elõttük, sõt, sokan vannak, akik ilyen indíttatásból kezdenek el sportolni. Elsõsorban az evezést, a vizet akarjuk mindenkivel megszerettetni. Ha egy gyerek ráérez a mozgás örömére, és ez rendszeressé válik az életében, már nyert vele.
Persze idõvel, fõleg ha valaki komolyabb tehetséget és lelkesedést mutat,
az edzések mindinkább teljesítményés eredményorientáltakká válnak.
– Milyen korosztályokkal és hány
csoportban zajlottak az edzések az elmúlt évben?

– Immár évek óta két elõkészítõ és
két utánpótláscsoporttal dolgozunk,
elkülönítve a kajak és a kenu szakágat. Az elõkészítõ csoportokba a 813 évesek tartoznak. A kajakosokkal
Gutai Dániel, a kenusokkal Feil Imre
foglalkozik. Az utánpótlás-korosztályba 14 éves kortól lépnek a gyerekek, illetve ezekkel a csoportokkal
edzenek a felnõtt korú versenyzõk is.
A kajakosok edzõje Meczker András,
a kenusok hozzám tartoznak.
– Melyek voltak az elmúlt évi felkészülés jelentõsebb fázisai?
– A módszer a régi. Téli alapozás

úszással, futással, erõfejlesztõ edzésekkel. A tavaszi vízre szállást követõ idõszak jellemzõen a hosszú evezéseké. Aztán a távok rövidülnek, az
edzések intenzitása nõ, s így érkezünk el a nyár közepére-végére a legfontosabb versenyekhez. A felkészülés szerves része volt továbbá a már
hagyományos tavaszi és nyári edzõtábor Domboriban. Ezeken kb. 50-50
gyerek vett részt. Tavasszal a PA Zrt.
üdülõjében kaptunk szállást, nyáron
a céltoronyban laktunk.
– Hogyan szerepelt a csapat a versenyeken?
– A legfontosabb versenyünk a Síkvízi és a Maraton Országos Bajnokság, valamint az Országos Diákolimpia. Ezeken számos bíztató eredmény
született mind a kajakosoknál, mind a
kenusoknál. Még az elõkészítõ csoportok is meg-megvillantak. A Dejczõ
Bálint – Sohonyai Zoltán kenupáros
mind a maratoni, mind a síkvízi ob-n

ezüstérmet nyert. A hazai siker mellett Bálint a nemzetközi porondra is
kilépett. Mind az Ifjúsági Európa-bajnokságon, mind pedig az Európai
Olimpiai Reménységek Versenyén értékes helyezéseket szerzett. Bálint
egyébként bátyjával, Balázzsal együtt
elnyerte a „Magyar Köztársaság jó tanuló – jó sportolója” címet. Nem kis
dolog ez, mert 4,8 feletti tanulmányi
átlagot és kiemelkedõ sporteredményt
kell hozzá produkálni. Megemlíteném még Rohn Ricsit is, aki nemrégen kezdett kenuzni, de tavaly már az
utánpótlás-válogatott ajtaján kopogtatott.
– És a felnõtt korosztály
eredményei?
– 2007-ben még szervezettebbé vált a sárkányhajósportunk. Ezt jelzi többek között, hogy a paksi hajó kijutott a sárkányhajó-csapatvilágbajnokságra. A hazai kajak-kenu versenyek kapcsán
az amatõr ob-t említeném,
ahol több helyezés született,
sõt, a Lõrincz Zoltán – Feil
Imre, és a Fehér Imre –
Prancz Zoltán kenupáros
egyaránt magyar bajnoki címet nyert.
Még a slalomsportban is képviseltettük magunkat Viktor Endre révén, aki
kijutott a slalom-világbajnokságra.
– Hogyan foglalnád össze a 2008.
évi terveket?
– A gyerekekkel szemben az az általános elvárás, hogy mindenki lépjen elõre a tavalyi teljesítményéhez
képest. A Sohonyai – Dejczõ párossal
az ifjúsági Eb-t célozzuk meg. Azonban természetesen az olimpia áll az
ez évi tervek középpontjában. Kozmann Gyuri már kvalifikálta magát.
Ennek ellenére, Boros Gergõvel együtt
bizonyítaniuk kell még a hazai válogatási rendszerben a kijutáshoz. A tavalyi eredmények alapján viszont teljes joggal reménykedünk, nemcsak a
kijutásban, hanem abban is, hogy az
olimpiai dobogóra állva örvendeztetik meg Magyarországot, s természetesen városukat, egyesületüket és az
atomerõmû dolgozóit is.
-P.R.Z.-

Hajrá a pekingi olimpiáért
Több-kevesebb esélye minden paksinak van
Igen nehéz idõszak kezdõdött azon
sportolók számára, akik még nem
szereztek olimpiai indulási jogot.
Pakson is õk vannak többen: négy
az egyhez. Mészáros Anetten kívül –
aki a cselgáncs-világbajnokságon
elért bronzérme révén már biztos
induló – névre szóló kvótát még
egy paksi sem szerzett. Erre a jelölteknek eltérõ, de mindenkinek reális esélye van.
Kezdjük a sort kétszeres
világbajnok kenusunkkal.
Kozmann György és párja,
Kolonics György – mint világbajnok – védettséget élvez
500 méteren. Nekik ezen a távon elegendõ, ha a június 57-én Szegeden megrendezendõ világkupán az elsõ kettõben végeznek úgy, hogy megelõzik magyar riválisukat. Ha
ez összejön, akkor a kínai fõvárosban õk „mennek” 500
párost. Ha csak harmadikok
stb., de õk a jobbik magyar
egység, akkor úgy kell venni,
hogy van egy válogatós sikerük, a nevesített repülõjegyhez azonban meg
kell nyerniük a 2. válogatót – egyben
bajnokságot - is június 27-29-én
(szintén Szeged a helyszín).
Némiképpen egyszerûbb a helyzet
1000 méteren. Itt el kell indulniuk
már az elsõ válogatón (május 9-11.,
Szeged) is. Ezen kvalifikálhatják ma-

gukat az Eb-re (május 15-18., Milánó) és a fent már írt világkupára. Az
olimpiai induláshoz a hosszabbik távon két „magyar” elsõség kell Gyuriéknak, itt nincsen védettségük. Az
ezres részvételi jogot végsõ esetben a
2. válogatón lehet megszerezni, de
eredményeiket ismerve meglepetés
lenne, ha odáig húzódna a procedúra.
Cselgáncs: Lapzártánkkor a két
versenyzõnk közül Bor Barna (+100
kg) állt jobban. Õ a párizsi Szuper

Világkupa elõtt 72 pontjával a kvalifikáció 5. helyezettje volt – 32 ponttal többet szerzett, mint a legjobb,
már nem „olimpiás” helyen tanyázó
riválisa. Barna sansza tehát jó, igaz,
még két kisebb és három nagyobb értékû verseny elõttünk áll.
Utóbbi tény ad reményt Braun
Ákosnak (73 kg). Az ASE világbajno-

ka jelenleg csak 20. 42 megszerzett
pontjával. Ákos január végén 24 egységre állt Pekingtõl. Önbizalma és
humorérzéke mindenesetre a régi (e
sorok írója errõl újfent meggyõzõdhetett beszélgetésük alatt), és remélhetõen keze is az. Sérülése elmondása szerint nem hátráltatja, s amondó:
bármi megtörténhet. Az õ súlycsoportjában a párizsi versenyen hatot
kell nyerni egy éremhez, de hangsúlyozta azt is, hogy 73 kg-ban nincsenek esélyek. Erre példa a
legutóbbi grúz verseny,
ahol egy szinte ismeretlen
ember nyerni tudott – 60
pontot kasszírozva ezzel.
És végül kajak. Boros
Gergely (K-I 500 m) számára adott a lehetõség, de
az olimpiára több olimpia
bajnok testén keresztül vezet az út. 500 egyesben a
Vereckei Ákos által megszerzett – és megvédeni kívánt – nemzeti kvótáért
Geri is eséllyel indul – persze nem könnyíti meg helyzetét Storcz Botond visszatérése.
Õket, és a tavaly legyõzött Benkõ
Zoltánt, kell a válogatókon legyõznie, magyarán csak rajta múlik, ott
lehet-e a Játékokon.
Nem kis esély mutatkozik tehát arra, hogy minden idõk legnépesebb
paksi delegációjának szoríthassunk
augusztusban.
-Vöröss Endre-

A Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete
Nukleáris Szakosztálya Komornik Ferenc ügyvezetõ elnök vezetésével Kõbányára, az AGROSTER Besugárzó
Zrt.-hez látogatott 2007. november 8án. Ki gondolná, hogy az alföldi jellegû táj hegyeket alkotó mészkövet rejt.
Kõér földjét IV. Béla adományozta
Pest városának, hogy az onnan bányászott kövekbõl védfalat építhessen. A
több kilométernyi tárnákat azután felfedezték maguknak érlelésre a sörgyártók az 1800-as évek közepén.
Ide, Kõbánya egyik barlangjába –
mivel a biológiai védelem szinte
adott volt – települt a cég elõdje,
mely az Élelmiszer-ipari Kutatóintézet telepeként mûködött. A kidolgozott technológiák alapján ionizáló sugárzással csomagolóanyagok, orvosi
és laboreszközök, fûszerek, szárítmányok, gyógyászati termékek, kozmetikumok és alapanyagai csíramentesítését végezte és végzi.
A kutatások kimutatták, hogy 10
MeV energia alatt – az atommag kötési
energiája – ionizáló sugárzás nem képes létrehozni radioaktív izotópokat,
tudhattuk meg a tájékoztató során Bánréti Miklós vezérigazgatótól és Láng
Zsuzsanna fejlesztõ technológustól. Az
itt alkalmazott Co60 izotóp csak 1,33
MeV energiájú gammasugárzást bocsát
ki a lapforrásokba rendezett ceruza formájú rozsdamentes tokokba töltött
pasztillákból. Üzemszünetben a besugárzó tér alatt lévõ kútba süllyesztik
azokat, ott 6 m víz véd a sugárzástól.
Az elsõ élelmiszer-besugárzások
1905-ben, az elsõ szabadalmi bejelentés 1921-ben történt. Széles körû
kísérletek 1946-tól, a magyarországi
kísérletek 1950-tõl kezdõdtek. 1976,
1980: FAO-, WHO-, IAEA-deklaráció és ajánlás – ezek szerint az ionizáló sugárzással kezelt bármilyen
élelmiszer fogyasztása nem jár veszéllyel, az ártalmatlanság további
vizsgálata szükségtelen.
Az élõ szervezetek fejlettségi foka
a károsító dózissal fordítva arányos:
Vírus > spóra > baktérium > rovar > emlõs
200
50
10
2
0,01 kGy

A hatás mértéke lehet halálos, félhalálos vagy csak a szaporodóképesség
elvesztése. A FAO, WHO egészségügyi és élelmezési programját veszélyeztette egyes károkozó rovarfajok
elszaporodása (hús-, gyümölcs- és cecelegyek). Sugárkezelt (szaporodásképtelen) hím legyeket eresztettek szabadon nagy számban a veszélyeztetett
területeken, így kipusztultak vagy
egyedszámuk jelentõsen lecsökkent. A
dózis a kívánt hatás eléréséhez könynyen beállítható: kihajtásgátlás (0,05-

0,1 kGy), rovartalanítás (0,5-2), utóérés késleltetése (1-2,5), csíraszámcsökkenés (2-10) és sterilizálás (> 15).
Az õsszel besugárzott hagyma,
burgonya csírázás nélkül eláll tavaszig, sõt azon túl is. Gyümölcsök,
zöldségek utóérésének késleltetésére
alkalmazzák, fõleg õszibarack és
szamóca esetében. A „tenger gyümölcsei”: halak, rákok és egyéb puhatestûek már szállítás közben megromlanának kezelés nélkül.
A besugárzás megöli a baktériumokat, penész- és élesztõgombákat,
így az eltarthatóság megnõ, miközben az élelmiszerek semmit nem veszítenek élvezeti és tápértékükbõl.
Húsok jobbára fagyasztott állapotban
kezelhetõk, belõlük a galandféregfertõzés kipusztítható, a baromfihúsokban is megöli a szalmonella-, coli- és egyéb baktériumokat, de ilyen
tevékenységgel jelenleg az EU-korlátozás alapján nem foglalkoznak,
noha a hazai forgalomba kerülõ baromfihús 30-50%-a fertõzött. Habár
ez a fizikai eljárás kedvezõen hat a
szavatosság idõtartamára, romlott
termékek, romlásnak indult folyamatok nem fordíthatók vissza, tüneteik
nem fedhetõk el, mert ezek kémiai,
biokémiai folyamatok – csak a jóból
lehet még jobbat létrehozni.
Némely esetben technológiai nyereséget is elkönyvelhetünk: a besugárzott árpából 15%-kal több maláta
és jobb minõségû sör nyerhetõ.
Minden besugárzott tételbe meghatározott kritikus helyekre speciális recept
szerint összeállított, ampullákba forrasztott klór-benzol kémiai dozimétereket helyeznek el, amiket azután kiértékelnek. A kiértékelés alapja a sugárzás
hatására keletkezõ sósav, aminek jelenlétét nagyfrekvenciás oszcillotitrálással
mérik meg, és egy kalibrációs görbérõl
olvassák le az elnyelt dózist.
A terméken kötelezõ jelezni, hogy
besugárzásnak vetették alá. Ma már
az is kimutatható, ha egy termék volt
már sugárkezelve.
A világ több mint 50 országában alkalmazzák sikerrel a módszert helyenként változó termékskálára. Hasonlóan fizikai behatással más források is alkalmasak sterilizálásra, például az elektrongyorsítók vagy a röntgensugárzás. A vegyi eljárásokkal is
végeznek sterilizálást. Ezek kedvezõtlen tulajdonsága, hogy vegyszermaradékkal számolhatunk és a beavatkozásnak általában várakozási ideje van,
míg a vegyszer lebomlik és az élelmiszer fogyasztható lesz.
A vásárlók megfelelõ informálásával a besugárzott termék jobb minõségét magasabb áron is elfogadják.
Példa rá az USA és Kanada. -gyulai-

Aktuális információk, évfordulók
2008. február közepétõl március 1-jéig
Február 16. – Mérnökbál Szekszárdon – A Tolna Megyei Mérnöki Kamara február 16-án Szekszárdon, a Gemenc Hotelben rendezi a hagyományos Farsangi Mérnökbált. Bõvebb információ: www.tmmk.hu.
Február 19. – Labortechnika-kiállítás Budapesten – Február 19–22. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont „F” jelû épületében rendezi a Labortechnikai Egyesülés az immáron 10. Labortechnika-kiállítást.
Bõvebb információ: www.labortechnika.hu.
Február 21. – Az anyanyelv nemzetközi napja – A Föld hatmilliárd lakosa kb.
háromezer nyelvet beszél. Az UNESCO szakemberei szerint a XXI. században az anyanyelvek nagyméretû visszaszorulására lehet számítani, ezért hirdették meg még 2000-ben február 21-re az anyanyelv nemzetközi napját.
Február 24. – Szökõnap – Ahogyan ezt négyévente megszoktuk, ismét egy
nappal bõvül a február. A rómaiak kezdetben 10 hónapból álló, 29-30
napos éveket használtak, késõbb 12 hónapra bõvítették a naptárt. A 365
és 1/4 napos luniszolár évet Julius Ceasar vezette be. Caesar ie. 46-ban
elrendelte, hogy az év 365 napból álljon a hónapoknak ma is szokásos
hosszával, de az 1/4 nap miatt minden negyedik évben február 23. után
egy napot iktassanak közbe.
Március 1. – Polgári védelem világnapja – A Nemzetközi Polgári Védelmi
Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. A polgári védelem világnapja megrendezésérõl 1992-ben határoztak. A felhíváshoz hazánk is csatlakozott, 1989-ben hirdették ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzõkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius
jellegét. A polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitõl való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek e napon.
-Sipos-

14. oldal

2008. február

Túra a Tolnai-hegyhátra
Január 26-án az ASE Természetjárószakosztálya túrát szervezett a Tolnai-hegyhátra.
A kirándulás kiindulási helye Lengyel, Annafürdõ, Vadászház volt.
A reggeli hidegben közelrõl láthattuk a vadasparkban a szarvasokat
és a kövér vaddisznókat.

A reggeli fagyos talajt a tavaszra
emlékeztetõ napsütés hamar felolvasztotta, és dagasztó sárban értünk túránk
végpontjára, Mucsiba. A faluba érkezve sikerült a templomot kinyittatni, és
megtekintettük a nevezetes római harcos szarkofágját, meghallgattuk a falu
rövid történetét.
-Wollner Pál-

„DELELÕ” baráti társaság
Még 2007. május 3-án Pakson, a
Városi Mûvelõdési Központban
(VMK) „DELELÕ” néven önszervezõdött baráti társaság alakult.
Célja a szabadidõ tartalmas eltöltése, szabadidõs foglalkozások szervezése, elsõsorban a lakótelepen élõ,
ráérõ, nem aktív dolgozók, nyugdíjasok és nemnyugdíjasok számára a
délelõtti és délutáni órákban.
Az elmúlt idõszakban kirándulásokat szerveztünk, ismerkedtünk Paks
nevezetességeivel, a környezõ gyógyfürdõkben jártunk. Havonta batyus,
táncos összejöveteleket szerveztünk.
Igény alapján számítógépes tanfolyamot szerveztünk tagjaink részére.

Bekapcsolódtunk a VMK-ban
már mûködõ egyéb klubokba, önképzõkör, filmklub, zenei klub.
A legutolsó összejövetelünkön, január 31-én pótszilvesztert szerveztünk élõzenekarral, mely nagy sikert
aratott.
Jelentkezés: a VMK Ifjúsági irodájában, minden megkötés nélkül.
Klubtagsági díj nincsen.
Találkozunk minden hétfõn 10 órakor a VMK-ban, ahol a következõ
idõszak programjait egyeztetjük, elsõsorban a felmerülõ igények alapján.
Klubfoglalkozásunkat minden
szerda délután 16 órától tartjuk a
VMK kisklubjában, ahol lehet beszélgetni, kézimunkázni, különbözõ
társasjátékokat játszani és rendszeresen különbözõ elõadásokat meghallgatni.
A baráti társaságba várunk minden
érdeklõdõt, de számítunk a fiatalon
nyugdíjba vonult
erõmûves dolgozókra is!
-Wollner Pál-

Újévköszöntõ a Nemzetiben
Hagyományainkhoz híven, ebben az
évben is a Nemzeti Színházban köszöntöttük az új esztendõt és mindazokat a partnereinket, akik közremûködésével eredményesen zártuk az elmúlt évet. Az ünnepi mûsor megkezdése elõtt ismét aláírták azt a szerzõdést, amelyben a nemzet erõmûve támogatja a nemzet színházát az új évben is. Ezt követõen Kovács József
vezérigazgató úr köszöntötte a vendé-

geket, és egy rövid évértékelést tartott, majd Jordán Tamás, a Nemzeti
Színház leköszönõ igazgatója szólt a
vendégekhez, és konferálta fel az est
gálamûsorának vendégeit, az élõ koncertet adó Zoránt és zenekarát.

2008. évi villamosenergia-ipari
sporttalálkozók
Kiemelt figyelemmel kísérjük a több
évtizedes hagyománnyal rendelkezõ
villamosenergia-ipari, közkedvelt nevén az iparági szabadidõsport rendezvényeit, különös tekintettel paksi
kollégáink kiemelkedõ sikereire. E találkozókról az olvasóink érdeklõdését
méltányolva rendszeresen tudósítunk, így igazán jó híreket közölhetünk: elkészült az elmúlt évi értékelés,
a Villamosenergia-ipar a Sportért
Alapítvány internetes honlapja és az
iparági sporttalálkozók idei versenynaptára. Három éve a sorrendben 36.
sakkverseny gazdája voltunk, két éve
mi szerveztük Balatonfüreden a 35.
iparági vitorlástalálkozót, 2007-ben
Pakson rendeztük a horgászok 25.
jubileumi versenyét, így 2008. július
4–6. között Bátaapátiban és Szekszárdon mi rendezhetjük az idei természetbarát-találkozót, közismert
nevén az immáron 58. VOTT-ot.
– A Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége elsõsorban azzal a
céllal hozta létre a Villamosenergiaipar a Sportért Alapítványt, hogy támogatója, szervezeti háttere legyen a
több évtizedes hagyományokkal ren-

delkezõ villamosenergia-ipari sporttalálkozóknak – tájékoztatta szerkesztõségünket Szabó Zsolt, a Paksi Atomerõmû Zrt. jóléti osztályának vezetõje,
az alapítvány kuratóriumának paksi
tagja. A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma és a
Villamosipari Sportértekezlet tagjai,
így a gazdálkodó szervezetek és a
sportági bizottságok képviselõi 2007.
december 14-én együttes ülésükön értékelték az elmúlt évet, több kisebb jelentõségû módosítással elfogadták az
Általános Versenyszabályzatot, az
elõzetes egyeztetések alapján véglegesítették a 2008. évi iparági sporttalálkozók idõpontjait, helyszíneit, és ismerkedtek az alapítvány frissen készült internetes honlapjával.
Az iparág munkavállalói részérõl a
sport terén tapasztalható érdeklõdés –
a cégeknél végbement komoly változások ellenére – töretlen, így várható,
hogy a meghirdetett sportágban idén
is közel kétezer kolléga fog vetélkedni, ezzel is erõsítve az iparági összetartozást.
Az elmúlt években nagyon sok pozitív visszajelzést kapott cégünk, így
mintaértékûnek tekintik az iparági

kollégáink az általunk rendezett 2005.
évi sakkversenyt, a 2006. évi vitorlástalálkozót, valamint az elmúlt évi horgásztalálkozót, ahol megalakulásának
30 éves évfordulóját ünnepelte a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület.
Idén is „bejelentkeztünk”, így lehetõséget kaptunk, hogy július 4-6.
között Bátaapátiban és Szekszárdon
rendezzük az immáron 58. VOTT-ot,
a természetbarátok idei találkozóját,
nemes versengését.
A bõvebb információt igénylõ kollégák számára jelezni szeretnénk, hogy a
Mûszaki könyvtárban tanulmányozható „A VOTT 55 éve” címû gazdag ismeretanyaggal rendelkezõ, igényesen
kivitelezett kiadvány, és legvégül bátorítani szeretnénk az interneten szörfözõket, hogy feltétlenül tanulmányozzák a Villamosenergia-ipar a Sportért
Alapítvány (www.vitsport.hu) frissen
készült honlapját is.
Szerkesztõségünk idén is jó sportolást, korrekt versenyeket kíván minden iparági kollégának! -Sipos LászlóA 2008. évi iparági
sporttalálkozók számai,
idõpontjai, helyszínei és rendezõi
39. Sakk – május 23–25. Siófok. – Rendezõ: Vértesi Erõmû Zrt.
19. Asztalitenisz – június 20–22. Szeged
– Rendezõ: DÉMÁSZ Elektromos SE
58. Természetbarát-találkozó – VOTT –
július 4–6. Szekszárd, Bátaapáti – Rendezõ: Paksi Atomerõmû Zrt.
26. Horgásztalálkozó – július 18–20.
Galánta (Szlovákia) – Rendezõ: E. ON
ÉDÁSZ Zrt.
23. Tenisz – augusztus 14–17. Pécs –
Rendezõ: E. ON DÉDÁSZ Zrt.
30. Vízi találkozó – augusztus 29-31.
Szeged – Rendezõ: DÉMÁSZ Nyrt.
37. Vitorlástalálkozó – szeptember
11–14. Alsóörs – Rendezõ: ELMÛ Nyrt.
26. Labdarúgás – szeptember 26–28.
Százhalombatta – Rendezõ: Dunamenti
Erõmû Zrt.
19. Teke – 40–42. hét Tata – Rendezõ:
Mavir Zrt.

Reform Fõzõklub hírei
Ötödik évfolyamába lépett Pakson a Reform Fõzõklub. Ebbõl az
alkalomból beszélgetek Kovács
János mesterszakáccsal, a fõzõklub mentorával.
– Az alakulás – ha visszaemlékszem – ismerkedés volt a fõzéssel.
Elsõsorban az egészséges táplálkozás ételeit készítettük el. Asszonyokból és háziurakból kialakult a
Reform Fõzõklub, melynek ma már
közel harminc állandó tagja van.
– Hogyan bonyolódik le egy-egy
foglalkozás?
– Megérkezünk, kipakoljuk a
megvásárolt nyersanyagokat, megismerjük a nap munkáját. Az öntevékeny csoportokat megalakítjuk,
és az irányításommal elkészítjük az
ételeket.
Általában egy menüétel összeállítást készítünk el. Vigyázunk azokra
az alapokra, amik szakmai alapok.
Vigyázunk arra, hogy a nyersanyagok ne ismétlõdjenek, a fõzési technika se ismétlõdjön, minden egyes ké-

szítménynél más legyen a technológia. Nagyon fontos a szakszerûség.
A szabadidõ hasznos eltöltése nagyon fontos a csapatnak. Figyeljük a
gasztronómiai rendezvényeket, megpróbáljuk felkeresni a rendezõszerveket. Paks térsége az elsõ, de megpróbálunk egy kicsit távolabb lépni,
és fõzési tudományunkat bemutatni.
Havi egy alkalommal találkozunk
a fõzõprogramunkon. Ezenkívül
rendszeresen részt veszünk a városi
rendezvényeken is. Külföldön is jártunk már, itt elsõsorban Paks testvérvárosait céloztuk meg.
– Mûködnek-e fõzõklubok a térségünkben, és mi történik az ételek
megörökítésével?
– Összesen négy fõzõklub mûködik a környéken, három Szekszárdon és egy Pakson.
Öt év alatt nagyon sok recept öszszegyûlt, mely óriási mennyiségû
étel leírását jelenti. Ezeknek a feldolgozása folyamatos. A folyamatosság azt jelenti, hogy egy-egy fõzésnek a receptúráját megbeszéljük,
leírjuk. Ezek a receptek
a honlapunkon megjelennek.
Hosszú távon én úgy
gondolom, hogy a fõzõklubok receptjeit egy
könyv formájában kellene
megjelentetni,
mely életem fõ mûvét
is jelenheti.
– Köszönöm a tájékoztatást! A Reform
Fõzõklubhoz bárki csatlakozhat, aki új konyhai
fogásokra is kíváncsi.
-Wollner Pál-

Orosz
konyha napja
Január 19-én, szombaton egész napos rendezvényre invitálta tagjait a
Paksi Orosz Klub. Délelõtt a korcsolyapályán mérhették fel tudásukat a
klub tagjai. Igaz, a csöpögõ esõ sokakat elriasztott a csúszkálástól.
A hidegbõl betérve a nyugdíjasklubba, a szauna gõzfürdõjében
eredeti nyírfaággal lazították testüket az arra vállalkozók.
A klubos összejövetel fõszervezõje Matviján Vologya volt. Az õ
irányításával a legszorgalmasabbak Kurucsó Ica és Turánszki Jani
szorgoskodott a fõétel, a szoljanka
elkészítésében. Estére már megérkezett a vendégsereg, a klub tagjai,
akik hozták magukkal a különbözõ
orosz ételeket.
Az ételverseny kezdetét már igazán jó étvággyal és hangulatban
várta mindenki. A saláták után következett a fõétel, a szoljanka. Ezalatt a pártatlan és objektív zsûri
összesítette a szavazatokat, melynek eredményeként három Marina
étele bizonyult a legfinomabbnak.
A gyõztes Petovári Marina lett különleges ízesítésû gombáival, a két
másik dobogós helyet Berta és
Szucsán Marina szerezte meg.
Az est fénypontja az orosz karaoke volt, melyre igazi tánccal szórakoztak a jelenlévõk.
-Wollner Pál-

