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„Találjuk fel a jövõt”

(GÁBOR DÉNES)

Héliosz-díjasok 2007-ben Gábor Dénes-díjat kapott dr. Kocsis István

A hagyományos évzáró cégkarácsonyi ünnepségen adták át december
17-én az ASE étteremben – immár
hetedik alkalommal – a Héliosz-díjakat. A díjat 2001-ben alapította az
atomerõmû „az erõmû biztonságos
üzemeltethetõsége, a kitûzött stratégiai célok megvalósítása, a társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében
kifejtett tevékenység elismerésére”.
Az elnevezés a Nap és az egymáshoz
kötõdés, a közös szellemi energiatermelés folyamatát szimbolizálja.
Az idei díjazottak: Bátaapáti Község Önkormányzata a paksi atomerõmû kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának végleges el-

helyezési ügyét az
ófalui meghiúsulás
óta támogatja.
Az atomerõmû már
1989 decemberében tájékoztatási irodát nyithatott a településen a
lakosság szakszerû tájékoztatása érdekében.
A település önkormányzata és képviselõi kezdettõl fogva
hittek a tudományban,
az atomerõmû szakembereiben, és nem az érzelmekre
alapozták álláspontjukat.
Az önkormányzat szakmai kérdésként és országos feladatként kezelte az
ügyet, amely egy évtizednyi elõkészítés után az utolsó fázisához érkezett.
A paksi atomerõmû vezetése
megköszönve ezt a kitartó és megoldást eredményezõ magatartást, Bá-

taapáti Község Önkormányzatának
Héliosz-díjat adományozott.
A másik díjazott dr. Gadó János,
a Magyar Tudományos Akadémia
Atomenergia-kutató Intézetének
igazgatója, címzetes egyetemi tanár,
a hazai reaktorfizikai kutatás nemzetközileg elismert személye.
Kiemelkedõ szerepe volt a Központi Fizikai Kutatóintézet kutatóreaktorának rekonstrukciójában, tudományos kutatási lehetõségeinek világszínvonalra emelésében, valamint a paksi atomerõmû biztonságát
növelõ intézkedések tudományos
megalapozásában, amelyért 2002ben Wigner Jenõ-díjban részesült.

A kimagasló szellemi alkotásokat
létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültetõ szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében létesített Gábor Dénes-díjakat december 20-án az Országház
Fõrendházi Termében adták át.
2007-ben, a saját területén kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
hét díjazott között volt dr.
Kocsis István, a Magyar Villamos Mûvek Zrt. vezérigazgatója, aki dr. Kákosy
Csaba gazdasági és közlekedési minisztertõl és Garay
Tóth János, az alapító
NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnökétõl vehette át e rangos kitüntetést.
Az innováció folyamatában
alkotó módon tevékenykedõk
erkölcsi elismerése céljából
létrehozott alapítványi díjukat
Gábor Dénesrõl, a holográfia
felfedezõjérõl, a Római Klub alapítójáról, századunk egyik legnagyobb
humanista gondolkodójáról, az 1971ben Nobel-díjjal kitüntetett tudósról
nevezték el. Mérnökként, a gyakorlattól soha el nem szakadva jutott a
tudomány olyan régióiba, mely elismerendõ és követendõ példát állít valamennyi, mûszaki területen dolgozó

szakember számára. A NOVOFER
Alapítvány (www. novofer.hu) kuratórium döntése alapján kiválasztott
kiválóságok méltók az elismerésre,
õk, akik találmányaikkal, a létrehozott mûszaki-szellemi alkotások bevezetésével, fejlesztési eredményeikkel, illetve a széles értelemben vett

innováció infrastrukturális hátterének
megteremtésével, az új technológiák
honosításával, a felnövõ generáció
kreatív gondolkodásának fejlesztésével, a szakmai ismeretek magas színvonalú átadásával maguk is tevékenyen hozzájárulnak a magyar gazdaság sikeresebbé tételéhez. Az immáron tizenkilencedik alkalommal meg-

hirdetett Gábor Dénes-díjra javaslatot tehettek a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással,
fejlesztéssel, oktatással foglalkozó
intézmények, a kamarák, a mûszaki
és természettudományi egyesületek,
a különféle szakmai szervezetek vezetõi, valamint a korábban már e
díjjal kitüntetettek.
A jelzett kuratórium döntése
alapján 2007-ben Gábor Dénes-díj elismerésben részesült:
Dr. Kocsis István gépészmérnök, a Magyar Villamos
Mûvek Zrt. vezérigazgatója;
Szoboszlai György gépészmérnök, a Magyar Suzuki Zrt.
igazgatója;
Dr. Arányi Péter okleveles
vegyész, a Chinoin Zrt. alelnöke és K+F igazgatója;
Farkas József gépészmérnök, a Sanametal Kft. tulajdonos igazgatója;
Dr. Kálmán Erika vegyész, az
MTA Kémiai Kutatóközpont igazgatója;
Dr. Fésüs László orvos, biokémikus, a Debreceni Egyetem rektora;
Dr. Hadlaczky Gyula agrármérnök, az MTA Szegedi Biológiai Központ tud. tanácsadója.
(Folytatás a 2. oldalon.)

19. Mûszaki Alkotói Pályázat 2007

Az atomerõmûben bekövetkezett súlyos üzemzavar felmérésében, értékelésében, a helyreállítási munkák megtervezésében és
annak tudományos megalapozásában kifejtett érdemei elismeréseként a paksi atomerõmû vezetése
Héliosz-díjban részesítette Gadó
Jánost.

Ünnepélyes keretek között tartották
meg a díjkiosztó ünnepséget 2008.
január 7-én az erõmû nagytárgyalójában. Az érintetteket, munkahelyi vezetõiket és az érdeklõdõ
hallgatóságot Hamvas István
mûszaki vezérigazgató üdvözölte, majd Nagy László értékelte a pályázatokat.
A pályamunkákat az elmúlt
év végén (2007. 11. 26–27.)
nyilvános meghallgatás keretében a bírálók (Bocsor István
Debreczeni Sándor, dr. Elter József, Faragó Péter, László Zoltán, Maracsik Kálmán és
Szendrei István) elõtt ismertették az alkotók – melyrõl decem-

berben már beszámoltunk az újság
hasábjain. A rendkívül szerteágazó
témájú, de mégis a vállalati célokkal

egybevágóan a teljesítménynöveléssel és üzemidõ-hosszabbítással foglalkozó különbözõ súlyú és kidolgozottságú pályamunkákat az
azóta eltelt idõben a testület
összevetette és értékelte,
majd megszületett a döntés,
melyet Kovács József vezérigazgató is jóváhagyott.
Ezek szerint:
I. díj
Parkó Tamás (RFO) – Dr.
Pós István (RFO): A töltettervezõ és -ellenõrzõ rendszer tesztelése gadolíniumot
tartalmazó kazetták esetén
(Folytatás a 2. oldalon.)

2. oldal

2008. január

PA Zrt. – TEIT évnyitó ülés
2008. január 4-én tartotta ez évi elsõ
ülését a paksi atomerõmû közelében található települések társadalmi szervezete, a TEIT (Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás). Az ülésen Török
Gusztáv elnök ismertette a TEIT 2008.
évi költségvetésének tervezetét, és beszélt a szervezet elõtt álló feladatokról.

Ezt követõen a paksi atomerõmû
vezetõivel találkoztak a polgármesterek. Dr. Molnár Károly, a PA Zrt.
Igazgatóság elnöke, Süli János
üzemviteli igazgató, dr. Dobos István
humán igazgató és Mittler István
kommunikációs
fõosztályvezetõ
részletes tájékoztatást adott az atomerõmû 2007. évi
tevékenységérõl. A vezetõk
beszámoltak a
társaság 2008.
évi feladatairól
is, majd válaszoltak a polgármesterek
kérdéseire.
-D.Cs.-

19. Mûszaki Alkotói Pályázat 2007
(Folytatás az 1. oldalról.)

II. díj
Domokos Zsolt (SZIMO) – Borbély
Sándor (SZIMO): Szimulátorcsõvezeték-hálózatot rajzoló program
Jakab Albert (RTO): Termohidraulikai számítások a primer köri hõhordozó-forgalom változására
Lung Attila (RTO): Hõmérsékletirétegzõdés-mérés a 3. blokkon
Buglyó Norbert (NBO) – Hernádi
László (NBO) – Pásztor Tibor (NBO) –
Varga Péter (NBO): Nukleáris anyagmérleg meghatározása súlyméréssel
Fenyvesi Csaba (KTO) – Orosz
József (KTO): A Dunába vezetett hûtõvíz hatására kialakuló melegvízcsóva hõmérsékletmérési módszerének meghatározása
III. díj
Páll Gábor (BRO): Szabályozástechnikai problémák orvoslása frekvenciaváltók alkalmazásával
Ács György (RTO): A mérések és
mérési módszerek javításának jelentõsége a TVV-221-es generátorok növelt teljesítményre történõ alkalmassági vizsgálatánál
Nyitrai János (RKO) – Bunkóczi
András (GKTO) Technológiai kondenzátorok, valamint a csapadékkigõ-

zölögtetõ páragõzhûtõk komplett karbantartása és költségelemzése az
üzemidõ-hosszabbítás kiszolgálásához
Beliczai Botond (RFO): Annealing
algoritmusok segítségével végzett
optimalizálás hatása egyensúlyi kampányok különbözõ paramétereire
Fodor Tamás (OVIT) – Király József
(OVIT): Villamos vezeték és kábelérjelölõ rendszer és gyártóberendezés
Számel László (ÜIO) Primerfrekvencia-szabályozás megvalósítása az
emelt teljesítményû blokkon
Dícséret
Furucz János (VTO) – Oldal Ottó
(VTO): Jódszûrõk dekontaminálási
technológiájának kifejlesztése és alkalmazása
Csapó Balázs (GMO) – Odor Ervin
(TFKO) – Kovács Lajos (TFKO) –
Zámbó László (TFKO): Forgógépek
számítógépes nyilvántartási rendszere
A dolgozatokból árad a szakmai tudás, a jobbító szándék. Sok ismerõs,
néhány „veterán”, de sok fiatal, elsõ
munkás is volt a pályázók között.
Gratulálunk a pályázat résztvevõinek, további eredményes munkát kívánunk, példájuk találjon minél több
követõre!
-gyulai-

Gábor Dénes-díjat kapott dr. Kocsis István
(Folytatás az 1. oldalról.)

A december 20-ai ünnepségen elhangzott köszöntõjében Szili Katalin,
az Országgyûlés elnöke hangsúlyozta: hazánknak nemcsak az európai,
hanem a világversenyben is meg kell
állnia a helyét. Rámutatott, hogy a
versenyképesség fokozása csakis a
kutatás-fejlesztés, illetve innováción
révén sikerülhet. Dr. Kákosy Csaba
gazdasági és közlekedési miniszter dr.
Kocsis Istvánnak és dr. Szoboszlai
Györgynek adta át a Gábor Dénes díjat. A GKM vezetõje köszöntõjében
kiemelte, hogy a díjazottak életútját a
magyar gazdaság fejlesztése érdekében az elkötelezettség és a szakma
szeretete végigkíséri. Mint fogalmazott: az elismerésben részesülõk szolgáljanak a jövõ generációja, a ma
még tanulmányaikat folytatók számára is eredményeikkel példaképnek.
Dr. Kocsis István a paksi atomerõmû – az Országgyûlés által is elfogadott – üzemidõ-hosszabbítási és teljesítménynövelési stratégiájának kidolgozásában és a 2. blokki üzemzavar
következményeinek elhárítási munkáiban betöltött szerepéért, valamint
a kis és közepes aktivitású hulladékok és kiégett fûtõelemek ideiglenes
és tartós tárolására vonatkozó stratégia tudományos, mûszaki, gazdasági,
környezetvédelmi és biztonságtechnikai koncepciója kidolgozásának

irányításában és végrehajtásának felügyeletében tanúsított kiemelkedõ tevékenységéért kapta az elismerést.
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma, köszönete és elismerése jeléül In
memoriam Gábor Dénes oklevelet
adományozott dr. Kroó Norbert fizikus, az MTA alelnöke, dr. Fayl Ivor
okleveles közgazda, a NOVOFER
Alapítvány kuratóriumának egykori
elnöke és Kampfl József szobrászmûvész, a magyar Nobel-díjasok egri szoborparkjának létrehozója részére, Gábor Dénes emlékének fenntartása érdekében kifejtett évtizedes munkájukért.
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER
Alapítvány által alapított „Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztön-

díj”-at 2007-ben Lengyel Zoltán, a
BME V. évfolyamos hallgatója Garay
Tóth János kuratóriumi elnöktõl és dr.
Molnár Károly rektortól vehette át.
Az átadási ünnepség utáni fogadáson Egyed Géza, a GKM szakállamtitkára kiemelte: a NOVOFER Alapítvány 1989-ben példaértékû gesztust
tett azzal, hogy a kiemelkedõ magyar
mérnökre és tudósra emlékezve létrehozta a Gábor Dénes-díjat. Minden évben azok nyerik el e kitüntetést, akik
kimagasló szellemi tevékenységükkel,
innovatív munkájukkal, kreativitásukkal értéket teremtve példát mutatnak,
és így ösztönzést adnak másoknak is.
Szerkesztõségünk gratulál valamennyi kitüntetett szakembereknek.
-Sipos László-

A Duna–Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány kuratóriumi ülése
A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében
– mûködõ Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta negyedik ülését 2007. december 10-én.
A
Mecseknádasdon
megtartott összejövetelen a
kuratórium értékelte a
2007. évi mûködés eredményeit. Dr. Kocsis István,
a kuratórium elnöke tájékoztatott arról, hogy ebben
az évben az alapítványhoz
91 pályázat érkezett, s ebbõl 49 részesült támogatásban. Az igényelt támogatás
összege több mint 1 milliárd 70 millió forint volt. A
kuratórium több mint 392 millió forint odaítélésérõl döntött, amely a térségekben közvetetten 3,464 milliárd
forint értékû fejlesztést generált. A támogatott pályázatok elsõsorban munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, területi kohéziót elõsegítõ progra-

mokra, valamint a helyi turisztikai
fejlesztésekre irányulnak. Az alapítvány segítségével 90 új munkahely
létesítésére nyílik lehetõség.
A 2007. évi pályázati kiírás az alapítvány kiemelt céljainak megvalósí-

tása érdekében az európai uniós forrásokból, magyar társfinanszírozás
mellett támogatott operatív programok pályázatainak elõkészítését, illetve a pályázatokban való részvételt
segítette. A kuratórium külön preferálta a települések és térségek közötti

fejlesztési összefogást, a munkahelyteremtést, a helyi turisztikai vonzerõk
fejlesztését célzó beruházásokat, valamint a humánerõforrás-fejlesztési
programokat.
A Paksi Atomerõmû Zrt. által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
2008-ra vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség
(EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz
nyújtott be pályázatot. A
megpályázott célterület az
alapítvány mûködési körzeteiben lévõ közintézmények, középületek akadálymentesítésének megvalósítása. Az alapítvány által
megpályázott támogatás mértéke kétmillió euró. A pályázatot a magyarországi bírálóbizottság támogatásra
méltónak ítélte. A projekt megvalósításához szükséges a norvég fél megerõsítõ döntése, amelyet követõen a
program 2008-ban megkezdhetõ lesz.

Néhány szó a lakossági tájékoztató naptárról
Valamennyi erõmûves munkatársunk, de a környéken élõ lakosság
számára is ismerõs az a tájékoztató naptár, amit az atomerõmû baleset-elhárítási szervezete jelentet
meg minden évben, és ami 2007.
december 23-ig valamennyiünk
postaládájába megérkezett.
A naptár összeállításával, terjesztésével kapcsolatban Bana János
balesetelhárítás-vezetõtõl kértem tájékoztatást.
– Milyen céllal készült a naptár?
– Célunk az volt, hogy a lakossággal megismertessük mindazon teendõket, feladatokat, melyeket veszélyhelyzetben végre kell hajtaniuk. Ezek
nemcsak nukleáris veszélyhelyzetre,
hanem más általános veszélyhelyzetekre, például tûzesettel vagy környezetszennyezéssel kapcsolatos esetekre, körülményekre is vonatkoznak.
– Milyen információkat tartalmaz
a naptár?
– Megtalálhatók benne a rendõrséggel, a tûzoltósággal, de a környezetvédelmi felügyelõséggel kapcsolatos in-

formációk is. Kiemeltük továbbá, hogy
mi a lakosság teendõje, amikor megszólal a sziréna, és mit kell magukkal
vinniük kimenekítés során. A naptárban külön színnel jelöltük meg a szirénapróbák idõpontját, melyek a lakosság részére minden hónap elsõ hétfõjén kerülnek kiadásra a rendszeren.
Minden évben rendszeresen hírt adunk
egy-egy oldalban mindazon erõmûves
eseményrõl, témáról, ami általános információkkal szolgál a környékben
élõknek, és ami fontos az atomerõmû
életében, így például az üzemidõ-hoszszabbításról és teljesítménynövelésrõl.
Egy oldalban ismertetést közlünk a
Radioaktívhulladék-kezelõ Kht. munkájáról is, és hírt adunk a naptárban az
évente megrendezésre kerülõ családi
nyílt napról, melyen a környezõ települések lakói és az atomerõmû saját
dolgozói vesznek részt.
– A 2008-as naptár mekkora körben, hány példányban került terjesztésre?
– Az atomerõmû 30 km-es körzetében 72 településre, 91 ezer postacím-

re küldtük ki. Minden családhoz,
minden közintézményhez egy naptárt
juttattunk el. Korábban a települések
polgármesteri hivatalai terjesztették,
de ez a módszer sem a költségeket,
sem a hatékonyságot tekintve nem
volt elég eredményes, ezért más megoldást kerestünk. Az utóbbi két évben
már a Magyar Posta kézbesíti a naptárakat, és így valamennyi pontosan
és gyorsan eljut minden címzetthez.
– Mikor jelent meg az elsõ tájékoztató naptár?
– 1996-ban, de akkor még szûkebb
körben terjesztettük. Elõször csak a
TEIT (Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás) településeire kerültek
ki a naptárak. Formája is más volt, akkor csak egy egyoldalas, nagyméretû
falinaptárként jelent meg. Késõbb tértünk át olyan kivitelre, aminek a gyakorlati használhatósága sokkal jobb.
Van benne hely rövid jegyzeteknek,
nyugodtan bele lehet írni, és lapozható,
falra akasztható formájával változatos,
esztétikus képet is mutat. Az volt a célunk, hogy az emberek egész évben

megõrizzék, és szívesen lapozgassák, olvasgassák.
– Érkezik visszajelzés a lakosságtól?
– Igen, minden év december közepén már sorban érkeznek a telefonhívások, és érdeklõdnek, hogy
mikor kapják meg a naptárt. Már
nagyon várják az emberek, és hiányolják, ha nem kapják idõben kézhez.
– Minden évben más és más téma
szerepel a naptárban. Mi alapján
döntitek el, hogy mi lesz az adott év
témája?
– Mindig olyan témát igyekszünk
kiválasztani, ami kapcsolódik az
atomerõmû környezetéhez, a 30 kmes körzethez. Az idén a szõlõvel, a
borral kapcsolatos témakört választottuk. A fotókat ezúttal is Vincze Bálint,
az atomerõmû grafikusa készítette.
Arra törekedtünk, hogy a településeken élõ emberek érezzék, ez a naptár
az övék is, és hogy õk is belekerülhetnek a naptárba, ezért a képek a települések életébõl adnak egy kis ízelítõt.
Úgy gondoltuk, ha saját magukat vagy

rokonaikat, ismerõseiket látják viszont
benne, akkor sokkal inkább magukénak érzik, és úgy is kezelik. Általában
szöveget, információt is szoktunk a
képek mellé közölni, de mivel a mostani naptár képei magukért beszélnek,
ezért ezúttal nem tettünk magyarázatot
a képek mellé. Az elmúlt évek során a
naptárjainkon keresztül képet adtunk a
helyi élõvilágról, így például a vadakról, gyümölcsökrõl, gombákról, de tájjellegû életekrõl is. Terveink szerint a
jövõ évi naptárban a környéken élõ
vadmadarakról mutatunk be sorozatot.
– Köszönöm a tájékoztatást, és
egyben sikeres, eredményekben gazdag 2008-as évet kívánok!
-Lovásziné Anna-
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Az EU új Stratégiai Energiatechnológiai Terve
Az elmúlt év egyik fontos energetikai
vonatkozású eseménye volt az Európai Bizottság Stratégiai Energiatechnológiai Tervének (Strategic Energy
Technology Plan – SET-plan) november végi bemutatása. A projekt
célja az alacsonyszén-technológiák
fejlesztése és széles körû gyakorlati
alkalmazásuk elõmozdítása, mellyel
elérhetõek az EU energetikai és klímavédelmi célkitûzései.
A tavalyi év elején publikált Energiacsomagban (Strategic Energy
Review) az EU a következõkre vállalt
kötelezettséget 2020-ra: az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os
egyoldalú csökkentése, megújuló energiák 20%-os részesedésének elérése, a
primer energiafogyasztás 20%-os
csökkentése az energiahatékonyság növelésével. Emellett az EU lépéseket kíván tenni a szénkibocsátás beárazására
az ETS-en (Emission Trading System –
Kibocsátáskereskedelmi Rendszer) és
az adórendszeren keresztül, megteremti a versenyképes belsõ piacot és a
nemzetközi energiapolitika alapjait. A
technológiai fejlesztés kulcsfontosságú
a fenti célok eléréséhez. Az EU-nak határozott és következetes politikát kell
folytatnia a költséghatékony alacsonyszénenergia-technológiák kifejlesztése és alkalmazása terén. A hoszszú távú energetikai célok eléréséhez
– a szén-dioxid-kibocsátás 60-80%-os
csökkentéséhez 2050-ig – új generációs energiatermelési technológiák kifejlesztésére van szükség, melyhez áttörést kell elérni a kutatás-fejlesztésben. Az alacsonyszén gazdaságra való
áttérés évtizedeket vesz igénybe, és az
EU nem engedheti meg magának,
hogy tovább halogassa a szükséges lépéseket ebben az irányban.
A 70-es és 80-as évek olajárrobbanásai után Európa sokáig élvezte az olcsó
és nagy mennyiségben rendelkezésre
álló fosszilis energia áldásait. Ez a kényelmes pozíció, a szénkibocsátás

szankcionálásának elmaradása, a változatlan piaci mechanizmusok kiszolgáltatottá tették az EU-t a külföldi szállítóknak, lelassították az innovációt és a
befektetéseket az új energetikai technológiák terén. A közösségi és magánfinanszírozású kutatások az energetika
területén jelentõsen csökkentek az EUban a 80-as években. Ez arra vezetett,
hogy az alulfinanszírozottság és a befektetések elégtelensége az energetikai
kutatásba és infrastruktúrába az évek
során akkumulálódott. Ezért számottevõ eredményt már csak a befektetések
drasztikus megemelésével lehet elérni.
A 2020-ra vállalt célkitûzések eléréséhez a megújuló energiaforrások
és az intelligens energiahálózat fejlesztése mellett az Európai Bizottság
szükségesnek látja az EU versenyképességének fejlesztését a fissziós nukleáris technológiák terén kiegészítve a
radioaktív hulladékkezelés hosszú távú megoldásainak kidolgozásával. A
2050-es víziók vonatkozásában a
megújulók piacéretté való fejlesztése,
a hidrogéngazdaságra való áttérés, az
energiatárolási technológiák kifejlesztése, az energiahatékonyság terén tervezett áttörés mellett fontos szerepet
kap a IV. generációs (GEN IV) atomreaktorok demonstrációs fázisba kerülését segítõ kutatás-fejlesztés támogatása, valamint az ipar részvételének
fokozott elõsegítése a fúziós technológia kísérleti szakaszában (ITER).
Az európai energiapolitikai célok teljesülése érdekében javítani kell a kutatások koordinálását EU-szinten. Ezért a
következõ intézkedések szükségesek:
A bizottság 2008 folyamán létrehozza a Stratégiai Energiatechnológia Irányító Csoport (Steering Group on
Strategic Energy Technologies) szervezetet. Feladata lesz a Stratégiai Energiatechnológiai Terv végrehajtásának
irányítása, tagjai az EU-országok felsõszintû kormánydelegáltjai lesznek.
A terv végrehajtásának ellenõrzése

céljából 2009-ben megrendezésre kerül az Európai Energiatechnológiai
Csúcstalálkozó (European Energy
Technology Summit), ahol találkoznak a teljes innovációs rendszerben
érdekelt felek.
Az Európai Bizottság javasolja hat
Európai Ipari Kezdeményezés (European Industrial Initiatives - EII) elindítását a megújulók, a CO2-befogás, -szállítás és -elhelyezés, az intelligens hálózatok és a fenntartható hasadási nukleáris energia fejlesztésének területein.
Európai Energiakutatási Szövetség
(European Energy Research Alliance) létrehozása az ipar és az egyetemek szorosabb kapcsolatainak kialakítása céljából. Az Európai Technológiai Intézet (European Technology
Institute) a megfelelõ eszköz lehet
ezen ambiciózus tervek megvalósításához, a Knowledge and Innovation
Community energia és klímaváltozási információs rendszer segítségével.
Új Energiatechnológia Információs Rendszer (New Energy Technology Information System) kifejlesztése
szükséges a koordinált kutatások informatikai-technológiai bázisának
létrehozása céljából.
Hiányossága a tervnek, hogy nem
konkretizálja az energetikai kutatások finanszírozási forrásait. Erre vonatkozóan iránymutató lesz egy
2008-ra tervezett EC-publikáció. A
terv hangsúlyozza a közösségi és a
magánfinanszírozás együttes felelõsségét. „Az iparnak készen kell állnia
a beruházások növelésére, nagyobb
kockázat vállalására” – mondta Andris Piebalgs energiaügyi biztos. „Az
Európai Energiapolitika megvalósításához új ipari forradalom szükséges.
Mint minden ipari forradalomnak,
ennek is a technológia lesz a fõ hajtóereje és itt az idõ, hogy politikai vízióinkat ezen a téren is konkrét tettekre
váltsuk.”
Dr. Szerbin Pável, EU-szakértõ

NucNet hírek
Bush szerint „az atomenergia
a legjobb megoldás”
A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján George W. Bush amerikai elnök
figyelmét az atomenergia és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése felé irányította. Mint mondta,
„ha tényleg komolyan akarunk foglalkozni az üvegházhatású gázokkal,
számomra úgy tûnik, az atomenergia
erõs támogatóinak kell lennünk”.
Hozzátette, az atomenergia alkalmazásával anélkül lehet villamos
energiát elõállítani, hogy akár egy
egység szén-dioxid is kibocsátásra
kerüljön. Az amerikai elnök csodálkozásának adott hangot, hogy országa nem támogatja egyértelmûbben
az atomenergia alkalmazását, és örömének is hangot adott annak kapcsán, hogy a Kongresszusban többen
mindent megtesznek azért, hogy új
atomerõmûvek épülhessenek. Egyben megjegyezte: ha valaki szerint
az üvegházhatású gázok kérdése az
egész nemzetet érinti, annak azt is ki
kell mondania, hogy támogatja új
atomerõmûvek építését.
Mint mondta, „messze ez a legjobb
a rendelkezésre álló megoldások közül, hogy biztosítani lehessen a gazdasági növekedést, és ezzel együtt
környezetünkrõl is gondoskodjunk”.
Kazah-japán üzemanyaggyártási szerzõdés
Kazahsztán nemzeti energetikai cége, a Kazatomprom megállapodást
írt alá három japán céggel, melynek
értelmében üzemanyagot gyárthatnak a japán Kansai Electric Power
Company által üzemeltetett atomreaktorok számára.
Almatiban 2007. december 26-án
a megállapodást a Kazatomprom és
a Kansai Electric mellett a Nuclear

Fuel Industries és a Sumitomo
Corporation írta alá. Az üzemanyagkazettákat a Kazatomprom Ulba metallurgiai üzeme fogja gyártani.
A Kazatomprom vezetõje, Muktar
Dzakisev szerint a megállapodás
fontos lépés a Kazahsztán és Japán
közötti atomenergetikai együttmûködés erõsítésében. A megállapodás
elõnyei egyértelmûek, óriási piac
nyílt meg számunkra Japánban –
mondta Dzakisev. Hozzátette, 2009ben kezdik meg a nukleáris üzemanyag szállítását Japánba.
Egy héttel korábban Kazahsztán
és Oroszország megállapodást írt
alá, mely szerint új atomerõmûvet
építenének a nyugat-kazahsztáni
Aktauban. Közben a Kansai bejelentette: 20%-kal csökkentenie kellett a
2007-2008-as évre vonatkozó üzemi
pénzügyi kilátásokat, a magas üzemanyagárak miatt, illetve amiatt, hogy
a Takahama-2 blokk továbbra is áll.
Az oszakai központú cég üzemi nyeresége 160 milliárd jen (960 millió
euró) lesz a 2008 márciusával záródó egy évre. A 780 MW teljesítményû Takahama-2 pedig 2008. március végéig le lesz állítva, addig is
vizsgálják a blokkot.
Erõs az atomerõmûvek lakossági
támogatása Svédországban
Egy friss közvélemény-kutatás szerint továbbra is erõs a támogatottsága a svéd atomerõmûvek további
üzemeltetésének és szükség esetén
újak építésének.
A december közepén végzett felmérés során a válaszadók 52%-a
mondta, hogy Svédország építsen új
atomerõmûveket akár a legöregebb
blokkok kiváltására, vagy akár a jelenleg üzemelõ 10 blokkon túl is. A
megkérdezettek 43%-a mondta, hogy

Mesél a vendégkönyv…
Az erõmûvet látogatóként felkeresõ
személyek szinte mindegyike pozitív
benyomásokkal és megfelelõ információk birtokában távozik a látogatóközpontból. Azonban a látogatók
nagyobb része nem hagy maga után
értékelhetõ bírálatot a látottakról és
hallottakról, csak az idõszakos kérdõívek és közvélemény-kutatások
szolgáltatnak némi támpontot saját
munkánk megítéléséhez. Elõvettem
hát a vendégkönyvet, hogy megismerjem az írásra fogékony vizitorok
véleményét. Nem változtattam a helyesíráson, pár csúnya szót eltüntettem. Íme a valóság egy szelete…
A paksi atomerõmû helyiségei nagyon szépek.
Az anyósommal nem lehetne hûteni?
…beautiful, beautiful & wonderful Erika…
Az üzem jó, szép, de az egészben
az Erika ért a legtöbbet.
Álltam és néztem, hogy hasad a
mag. Most el kell mennünk, s szívem
meghasad.
Aranyosak a hosstesek, és a kis
sárga állatok (az öntapadós sárga
szõrmókokról van szó).
…hiszem, hogy az atomenergia az
ember egyik legjobb barátja (mint
ahogy a kutya is).
Nagyon élveztük a túrát, sok érdekes dolgot tudtunk meg, csak szörnyû fejfájás tört ránk a felénél.
(A diákok) többet tanultak egy fél
óra alatt, mint máskor egy nap.
Nem is tudtam, hogy Jimmy
Hendrix is részt vett az építkezésen,
jó volt látni (egy híres fotónkhoz fûzött kommentár). Meg a pihentetõ
medence is jól hangzott.
63 éves vagyok, és ezen a területen még gyerekkoromban tehenet
õriztünk. Majd felnõttkorban arattunk és kapáltunk. Nem szeretnék
úgy meghalni, hogy benrûl nem láttam még az atomerõmûvet. Most ez
megvalósult.

Itt jártunk, minden … volt. Bár a
portás kissé kopasz, de az még belefért.
Szuper volt. Úgy éreztük magunkat, mint ostoba hörcsögök a jól felszerelt terráriumban. Éljenek az elvtársak!
A pultnál ülõ Orsika egy tündér!
Itt jártam, és rájöttem, hogy itt
nem energiát, hanem füvet termesztenek.
Örülök, hogy megnézhettem a magyar atomenergia Mekkáját!
Nagyon érdekesnek találtam az
erõmûvet, és az elõadás is nagyon
tetszett. A színészek jók voltak, és a
rendezés is kiváló.
Köszönjük a veterán repülõk nevében. Kívánjuk, hogy Önök ne „repüljenek”!
Tetszett a hely! Jó fej volt az „idegenvezetõ”. Szereti a Fábry Sanyit
is. Csak így tovább…
Nem igazán tudom, hogy mit is
láttam, de érdekes volt.
Nagyon király hangulata van a
helynek! A sok csõ, barna csempe,
ciril betûk, satöbbi. Nagyon tetszik!
És jó fejek az itt dolgozók.
El kellett végeznem az egyetemet,
hogy eljussak Paksra. Itt lenne jó egy
órát tartani! (alig végzett fizikatanár)
Érdekes, de megrázó a tájékoztató.
Mindenkinek látni kellene az országból!
… ez a hely, legközelebb elhozom
az anyósomat is.
Nagyon tetszett minden, fõleg a
halak.
Mindenkinek látni kéne, aki villanyt kapcsol!
Itt voltam! Szuper jó volt! Egy élmény örökre! Egyébként tériszonyom van!
Itt voltam, és tök jó volt! Állatiak
a lépcsõk és jók a hangok is!
Az alapkõletétel napján születtem!
Egy kicsit beugrottunk. Így, esküvõ után.
A kesze-kusza írásokat kibogozta:
Varga József

Radioaktívhulladék-kezelõ Kht.
nem kellene új blokkot építeni, a maradék 5% pedig nem tudott dönteni.
Az interjúkat december 10. és 13.
között végezte a Synovate (azelõtt
Synovate Temo) svéd közvéleménykutató, a Svéd Nukleáris Oktatási és
Biztonsági Központ (KSU) Elemzõ
Csoportjának megbízásából, a svéd
felnõtt lakosság 1037 fõs reprezentatív mintáján. A felmérés megállapításai visszatükrözik a KSU 2007 májusában végzett hasonló kutatásának
eredményeit.
A politikai elkötelezettséget vizsgálva, egy 2007. novemberi közvélemény-kutatás szerint a svéd Mérsékelt
(korábban Konzervatív) Párt támogatóinak 46%-a szeretné az atomenergetika további hasznosítását és új blokkok építését, amennyiben szükséges.
A liberálisok között ez 40%, a Középpárt hívei között pedig 24%-ot tesz ki.
A mérsékeltek között további 41%, a
liberálisok között 48%, a középpártiak között pedig 44% támogatja a
meglévõ atomerõmûvek további üzemeltetését új blokkok építése nélkül.
Svédország egy 1980-as népszavazáson elutasította új blokkok építését,
és a meglévõ blokkok leállítása mellett döntött, feltéve, hogy az nem érinti hátrányosan a gazdaságot. Még
ugyanabban az évben a parlament úgy
döntött, hogy az atomerõmûvek leállításának 2010-ig kell megtörténnie.
Svédország 2006 óta hatalmon lévõ koalíciós kormányát a mérsékeltek (a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezõ párt), a liberálisok, a
Középpárt és a kereszténydemokraták alkotják. A koalíció bejelentette,
hogy hivatali idejük alatt (2010-ig)
nem születik döntés az atomerõmûvek leállításáról.
-M. F.-

A már hagyományos évértékelõ sajtótájékoztatót 2007. december 13án Budapesten rendezték meg, ahol
dr. Hegyháti József ügyvezetõ igazgató ismertette az elvégzett munkát
és a jövõ feladatait. Vázolta, hogy
noha a kis és közepes aktivitású,
valamint a nagy aktivitású hulladékok térfogatát tekintve elenyésznek
az egyéb hulladékok tömegéhez képest, fizikai, kémiai tulajdonságaik
miatt fokozott figyelemmel és gondossággal kell a tárolásnál eljárni.
Külön kitért az intézmény telephelyeire:
• A püspökszilágyi tároló gyakorlatilag megtelt. Felújították a központi épületet, ahol biztonsággal tárolható radioaktív hulladék. Megbontják a medencéket és átválogatják
azok tartalmát, majd tömörítik, kondicionálják a további biztonságos tároláshoz értékes térfogatot nyerve.
• A bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges
elhelyezéséhez a hely kialakítása
kiemelt feladat, hogy 2011 után fogadni tudjon. A felszín alatti épít-

ményen kívül a felszíni fogadó- és
kiszolgáló épületeket is el kell készíteni, befejezni.
• A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója újabb 16 kamrával bõvült, mintegy 2100 kazettatárhellyel.
Ezzel a nyugati szárny építése befejezõdött. A további bõvítéssel a keleti irányban fognak haladni. 2008ban megkezdõdik az üzemeltetése.
• Boda térségében a kutatásokat
újraindítják 2010-ig a felszínen, és
a föld alatti kutatólaboratóriumnak
2016-ig kell elkészülnie, a vizsgálatokat 2017–2037 között folytatják,
majd a tároló megépítése 2033-tól
várható. A paksi atomerõmû üzemidõ-hosszabbítását figyelembe véve
a nagy mennyiségû leszerelt berendezés fogadása 2047-tõl várható.
A tárolók megépítését és üzemeltetését a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) fedezi, melynek
letéti összege már 110 milliárd Ft.
Itt jelentették be, hogy Frigyesi
Ferenc beruházási igazgató helyét
nyugdíjba vonulása után Eck József
foglalta el.
-gyulai-
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Betlehemi történetek a múzeumban

„Koccintós túra”
2008. január 5-én az ASE Természetjáró-szakosztálya újévköszöntõ „Koccintós túrát” szervezett. A
hideg idõ ellenére közel negyven
fõ, felnõtt és gyerek vett részt
2008. elsõ túráján.
Reggel 08.30-kor volt indulás a lakótelepi mûvelõdési háztól. A túra út-

vonala: az Ürgemezõt körbe megkerülve, érintve a volt szauna épületét.
Túra közben megálltunk a ma már erdõ közepén található szobornál.
A közel négyórás túra után szépen
kipirosodva érkeztünk a teniszklubba, ahol forralt bor és tea várta a túrázókat.
-Wollner Pál-

Ave Maria
– KARÁCSONYI HANGVERSENY
Immár hagyományokat követve a
Paksi Közmûvelõdési Kht. szervezésében karácsonyi koncertre kerül sor
a Jézus Szíve templomban 2007. december 17-én.
A közremûködõk voltak: Kállay
Bori, Berkes János énekes mûvészek
és Neumark Zoltán zongoramûvész.
A mûsorban elhangzott – a közkedvelt karácsonyi dallamok között – az
Ave Maria több feldolgozásban is.
A zsúfolásig megtöltött Jézus Szíve templomban nagysikerû adventi
hangulatú koncertben gyönyörködhettek a megjelentek.
-Wollner Pál-

A paksi Városi Múzeum a hagyományoknak megfelelõen idén is
meghirdette karácsonyi versenyét.
Ezúttal „Betlehemi történetek” témakörben várták az alkotásokat.
Amint azt Pintér Gabriella, az intézmény
munkatársa, egyben a
verseny koordinátora
elmondta: 2007-ben is
ötletes, sok munkáról
tanúskodó pályamunkák közül kellett a
legjobbakat kiválasztaniuk.
Ahogyan várni is lehetett, mindenki egy kicsit másként képzelte el
a több mint kétezer évvel ezelõtti eseményeket. Készült pályamunka papírból, fából, kõbõl, sõt még mézeskalácsból is. Márcsak ezért sem volt
könnyû dolga a zsûrinek. Mindegyik
alkotásban volt valami olyan részlet,
mely tetszett a döntnököknek, dolgukat talán csak egy, a felnõtt kategóriában indult nevezõ könnyítette. Var-

ga Sándorné a betlehemi szokásokat
vette alapul, abból kiindulva pedig
egy templomot készített. Kísérõlevelében leírta: nem a szokásosnak
mondható jelenetet akarta megeleve-

níteni, hanem azt a betlehemezéshez
kötõdõ érzés- és szokásvilágot, melyet gyermekkorában megismert. Sajátos témamegközelítése a felnõtt kategória élére segítette az alkotót.
Nehezebb volt dönteni a gyerme-

kek munkái között, ezért a szervezõk úgy ítéltek, hogy mindenkit díjaznak. Közülük is kiemelten a
Bezerédj Általános Iskola 3/a osztályosainak, illetve a Kiss Adél, Ulbert
Mónika,
Heizler
Lotti mûveit. Elnézve a többi alkotást,
persze más döntés
is születhetett volna
a karácsonyi versenyen, s ez semmi
mást nem jelent,
minthogy igazán értékes, kidolgozott
kreációkkal neveztek a résztvevõk a
múzeum kiírására.
Az eredményhirdetésre újfent megtelt
a kõtár, ahol az érdeklõdõk
Ónodi
Gyöngyi „Játékok a
karácsonyi ünnepkörben” címû elõadását hallgathatták meg.
Hír még az intézmény kapcsán,
hogy a lussoniumi erõd északi falrészének átadására várhatóan júniusban
kerül sor.
-ve-

Új díszkivilágítást kapott
az evangélikus templom is

A Jámbor Pál Társaság
tagjai Szabadkára látogattak
A Jámbor Pál Társaság tagjai december 8-án Szabadkára látogattak.
Paks híres szülötte éveken keresztül
dolgozott a szabadkai gimnázium
igazgatójaként. A kutatások szerint
Jámbor Pál kalocsai tanulmányai
idején ismerkedett meg Magyar
Lászlóval, a dunaföldvári kötõdésû
híres magyar Afrika-kutatóval. Szabadkán az õ szülei házában lakott.
2007 tavaszán a Jámbor Pál Társaság újjáalakulásakor vetõdött fel a
gondolat, hogy emléktáblát helyezzünk el Szabadkán – mondta Beregnyei Miklós, a társaság elnöke. – A jelen látogatás alkalmából Szabadkán,
a belvárosban végigjártuk azokat a
helyeket, melyek alkalmasak lennének az emléktábla elhelyezésére.

Huszonegy alkotás a karácsonyi versenyen

Szabadkán a kísérõnk Kunkin
Zsuzsanna, a Szabadkai Városi
Könyvtár nyugalmazott igazgatója
volt, aki Jámbor Pál életmûvének
szakavatott ismerõje. Látogatásunk
idején a városi könyvtárban zajlott
a Himnusz- és a Szózat-szavalóverseny.
A mai városháza helyén állt az a
gimnázium, ahol Jámbor Pál tanított
és igazgatott. A városban nagyon becsülték a tanárt, akit a gimnázium
régi épületének egyik osztálytermében ravataloztak fel.
Reméljük, hogy az emléktáblát
rövidesen felavathatjuk, ennek feltétele a szabadkai engedélyeztetés –
mondta Beregnyei Milklós.

Új díszkivilágítás kapott a paksi
evangélikus egyházközség temploma
Pakson. A kivitelezõ munkálatokat, a
szerelést a paksi atomerõmû végezte,
a fenntartói költségeket az önkormányzat vállalta magára.
Két évvel ezelõtt döntött arról a
paksi atomerõmû vezetése, hogy a
Jézus Szíve katolikus templom új világítást kapjon. Ez a kezdeményezés
nagyon jó társadalmi fogadtatásra talált, ezért további döntés született arról, hogy a többi történelmi egyház
temploma is részesüljön hasonló kedvezményben, így karácsony táján. Az

elmúlt évben a református templom öltözhetett ünnepi díszkivilágításba. Az átadási ünnepséget
2007. december 19-én tartották.
Az avatásra érkezõket a
Roger Schilling fúvószenekar
játéka és az egyházközösség fogadta adventi finomságokkal,
forralt borral, süteménnyel a csípõs hidegben.
Az ünnepségen megjelent és a
díszkivilágítást átadta Kovács
József, a PA Zrt. vezérigazgatója.
Az átvevõ nevében Szabó Vilmos
Béla evangelikus esperes mon-

dott köszönetet. A város vezetése nevében dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõ méltatta a PA Zrt. és a város jó
kapcsolatát szimbolizáló, a város szépítése érdekében végzett beruházást.
Az ünnepséget követõen a megjelentek körbesétálták a templomot,
majd az evangelikus közösség adventi
szeretetvendégségben részesítette az
érdeklõdõ megjelenteket. -Wollner Pál-

-Wollner Pál-

Az Országos Természetjáró
Tájékozódási Bajnokság eredményei
Atomerõmû
Kiadja a Paksi Atomerõmû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Felelõs kiadó: Kovács József vezérigazgató
Nyomdai elõállítás: Séd Nyomda Kft., Szekszárd, 2008. január
Felelõs vezetõ: Katona Szilvia ügyvezetõ • Szerzõdésszám: 4500021612
Fõszerkesztõ: Beregnyei Miklós • E-mail: beregnyei@npp.hu
Fõszerkesztõ-helyettes: Lovászi Zoltánné.
A szerkesztõség tagjai: Enyedi Bernadett, Gyulai János, Hadnagy Lajos,
Medgyesy Ferenc, Sipos László, Wollner Pál
Szerkesztõség címe: Paksi Atomerõmû Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpont,
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/507-431, telefax: 1/355-7280,
Internet: www.npp.hu, www.atomeromu.hu
Tördelõszerkesztõ: Dombi Viktória • Korrektor: Lukácsiné Patyi Orsolya

A Magyar Természetbarát-szövetség
Gyalogtúra Bizottságának Verseny
Albizottsága 2007. évben is kiírta a
természetjárók részére az Országos
Természetjáró Tájékozódási Csapatés Egyéni Bajnokságot.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre
december elején került sor Budapesten, a Magyar Természetbarát-szövetségben.
A versenyeken az idén is képviseltették magukat a paksi sportolók,
akik a Deneter Egyesület tagjai.
A 2007. évi Országos
Természetjáró Tájékozódási
Csapatbajnokság végeredménye
A36 Kategória: 3. „DEMETER”
A50 Kategória: 3. „Turisták”,
7. „PARTOSOK”, 9. „ATOM-SV”

Az országos csapatbajnokság
2007. évi kategóriái voltak: A, A36,
A50 és A60.

Összesen 14 verseny volt lebonyolítva az ország különbözõ helyein,
melyek: Bakancsos Atom-kupa, Rezét-kupa, Varsányi-kupa, Eltájolókupa, Encián-kupa, Eplényi éjszakai
verseny, Agropark-Fülesbagoly-kupa, Zemplén-kupa, Velence-kupa,
ElSant Õszi Kupa, Kadarka-kupa,
Zöldpont Tájékozódási Túraverseny,
Mátra-kupa, Köztársaság-kupa.
A 2007. évi országos egyéni
bajnokság végeredménye
Nõk: 11. helyezett: Jakab Éva
Férfiak: 8. helyezett: Jakab Albert,
11. helyezett: Dománszky Zoltán, 36.
helyezett: Kókai Péter
Az egyéni bajnokságban öt verseny volt lebonyolítva: Napernyõ-kupa, Velence-kupa, Õszi Tájoló, Hollós-kupa, ElSant-kupa. -Wollner Pál-
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OSZTÁLYTABLÓ
V E G Y É S Z E T I T E C H N O L Ó G I A I O S Z T Á LY ( 1 . )

Patek Gábor
osztályvezetõ
Az érettségi után, 1976-ban kezdett
dolgozni Veszprémben a
Magyar
Tudományos
Akadémia Mûszaki Kémiai Kutatóintézeténél. Közben munka mellett elvégezte az egyetemet, a diplomáját 1985-ben szerezte
meg. Egy veszprémi családi ismeretség útján került
kapcsolatba az atomerõmûvel, majd Doma Árpáddal történt egyezkedés után döntöttek úgy, hogy családostól Paksra
költöznek. A vállalatnál 1988. június
1-jétõl van alkalmazásban.
– Milyen munkaterületen dolgoztál
eddig?
– Ideérkezésem óta vegyészeti területen dolgozom. Technológusként
kezdtem, és az átszervezések folytán
több helyen végeztem ezen tevékenységemet. Petz Ernõ idejében történt átszervezések után a mûszaki igazgatóságon voltam, ahol hulladékkezeléssel
és dekontaminálással is foglalkoztam.
Ezt követõen visszakerültem technológusi munkakörbe a vegyészetre. Aztán
2000 és 2002 között ismét a mûszaki
igazgatóságra kerültem, a rendszertechnikai osztályra, majd 2002 tavaszán pályáztam meg ennek az osztálynak az üzemvezetõi állását. A pályázatot elnyertem, üzemvezetõ lettem, és
egyben osztályvezetõ-helyettes is. A
2003-as üzemzavar kapcsán személyi
változásokra is sor került, ekkor lettem
megbízott osztályvezetõ, és 2004-tõl
kinevezett osztályvezetõje vagyok a
vegyészeti technológiai osztálynak.
– Milyen tevékenységek folynak
ezen az osztályon?
– Elég sokrétû és szerteágazó feladatokat kell megoldanunk, mint például az erõmû sótalanvíz-, pótvízigényének biztosítását. A sótalanvíz-termelésünk éves szinten 1,2 milliárd liter. Hozzánk tartozik az inaktív hulladékvizeknek a kezelése, ellenõrzése

Kovács József
technológus
– Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe?
– A Paksi Atomerõmû Vállalathoz 1987. május 1-jén
léptem be. A korábbi munkahelyem a Gagarin Hõerõmû
Vállalat volt. A visontai szenes hõerõmûben kezdtem a
pályafutásomat, tehát kezdettõl fogva, a vegyipari technikum elvégzése óta a villamosenergia-iparban dolgozom.
– Mi vonzott Visontáról Paksra?
– Elsõsorban az új technika és a
technológia. Annak idején sokunkat
vonzott az atomerõmû. Amikor egymás után épültek az erõmûvek –
Gagarin, Százhalombatta, Tiszai, Paks
–, a fiatalokat mindig motiválta az új,
a fejlõdés. Így volt ez akkor is, amikor
Paks épült, hiszen a szakembergárda
egy része az iparágból toborzódott.
– Milyen területen dolgoztál?
– Mindig vegyészeti technológiával foglalkoztam, hiszen vegyésztechnikus vagyok. Korábbi munkahelyemen és itt is a vízelõkészítéssel, illetve a víz-gõz körfolyamatok kémiai
paraméterein keresztül a víztechnológiai folyamatok irányításával foglalkoztam, illetve foglalkozom. A korábbi munkahelyemen több mint tíz
évig váltómûszakban dolgoztam, tudom, hogy mi az, amikor a váltómûszakos kollégák nehézségekrõl beszélnek, van empátiaérzékem irántuk.

és kibocsátása. Feladatunk a nagy
mennyiségû és számos technológiai
vegyszer tárolása és felhasználásra
való elõkészítése is. Ide tartozik a primer és szekunder köri víztisztítók mûszaki kiszolgálása, és a
vegyszeradagoló rendszer.
Kiemelkedõen fontos tevékenység a primer és szekunder kör vízüzemének
irányítása, mely a radiációs
és korróziós állapot kézbentartásának kulcsa.
Az eddig felsoroltak az
osztály feladatának az egyik
része. Egy másik nagy területünk a berendezések dekontaminálása, amely a karbantartás meghatározó feltétele és a személyzet dózisterhelése csökkentésnek fontos eszköze.
– A feladathoz van-e elég létszám?
– Amióta én itt vagyok, például a
pótvíz-elõkészítõnél a mûszakban lévõ 3 fõs személyzetet 2 fõre kellett
csökkentenünk. Ezt a hiányt csak nehézségek árán tudjuk pótolni. Ám ennél nagyobb gondot jelent, hogy a
megváltozott oktatási és képzési viszonyok miatt igazi vegyésztechnikust
szinte lehetetlen találni az országban,
mert megszûnt a középszintû vegyészképzés. Aztán azt is megtapasztaltuk,
hogy a fiatalok számára – és ez a vegyészet erõmûvi megítélése miatt a
vegyészekre különösen igaz – már
nem annyira vonzó Paks, mert a „világ
végén” van, szokták mondani. Szükségesnek tartjuk a vegyész szakemberek
erkölcsi és anyagi megbecsülésének
javítását, a felelõsséghez történõ igazítását, a nyugdíjba vonuló kollégák tapasztalt munkatársakkal való pótlási
lehetõségének megteremtését. Az oktatással karöltve úgynevezett OKJ-s
képzésen indítjuk az arra kijelölt embereinket.
– Hallhatnánk egy kicsit bõvebben
a dekontaminálási munkákról?
– Ki kell emelnem a 2. blokki 1.
számú aknával kapcsolatos dekontaminálási munkákat és a primer köri
víztisztító csapat munkáját is.
Mostanában divat félni a dekontaminálástól, holott ez nem jelenti rögtön

erõs vegyszerek alkalmazását. Azt
valljuk, hogy mindent lehet dekontaminálni, csak nem biztos, hogy érdemes. Tehát elõször el kell döntenünk
mi a cél, és annak megfelelõen kell kiválasztani a megfelelõ technológiát.
Vannak saját fejlesztésû technológiáink, amelyekkel ország-világ elõtt dicsekedhetünk. Például ilyen a jódszûrõk házainak dekontaminálására alkalmazott módszerünk, amelynek eredményeként olyan sikeresen dekontamináltuk a házakat, hogy azok kiszállíthatóak voltak. Ezzel jócskán csökkentettük a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok mennyiségét.
A vegyészeti tevékenység közül kiemelkedõ és nemzetközileg is elismert a szekunder köri vízüzem váltásának a megvalósítása. A mi szekunder körünk állapota vetekszik a nyugati erõmûvek szekunder köri állapotával. De ugyanez mondható el a primer köri radiációs helyzetrõl is.
Végül meg kell említenem a sokak
által még ma is kritizált kondenzátorcseréket, amelyeket – a vízüzemváltás
szerves részeként – a vegyészet kezdeményezett, és amely nélkül a teljesítménynövelés és az üzemidõ-hosszabbítás nem valósulhatna meg.
– Az új év kapcsán kérdezem: mit
szeretnél, ha megvalósulna ebben az
évben?
– Nagyon szeretném, ha az elhasználódott sósavtartályok újjáépítésének ügye rendezõdne az idén. Továbbmegyek, az erõmû elsõ végleges
létesítményének, a pótvíz-elõkészítõnek 2009-ben lejár a 30 éves élettartama. Ennek korszerûsítése, az élettartam-hosszabbítás egyik gyakorlati
fontos feladata, aminek elõkészítését
véleményem szerint 2008. évben el
kell végezni. Az elkövetkezendõ
nemzetközi vizsgálat elé való kiállás
szempontjából is fontos, hogy befejezzük a primer és szekunder köri
víznormarendszerünk korszerûsítését. A magánéletben magamnak, családomnak csak azt kívánom, mint
amit másnak is kívánok: nyugalomban, békében és egészségben éljük
meg ezt az esztendõt.

– Említenél néhány lényeges különbséget a szenes és az atomerõmû
között?
– A széntüzelés és az atomenergia
közötti különbségrõl
nem beszélve, a most
már mátrai erõmûben
túlhevített gõzös turbinákkal dolgoznak. A
turbinákra menõ nagynyomású gõz hõmérséklete 530 oC körüli és
az ehhez szükséges
nyomás 150-160 bar
közötti. Az itteni turbinákra menõ gõznek viszont csak 46 bar a nyomása. Ami a
vízkémiát illeti, a szenes erõmûben
semleges vízkörrel dolgoztunk, itt pedig a szekunder körben enyhén lúgossal, illetve már az úgynevezett magas
pH-jú vízüzemmel dolgozunk.
– Mit értünk pH-értéken?
– A pH valamilyen vizes oldatban
a hidrogénion-koncentráció 10-es
alapú negatív logaritmusát jelenti.
Egyszerûbben: egy oldat savasságára vagy lúgosságára jellemzõ szám.
A pH-skála 0-14-ig terjed. A semleges pH 7-es. 7-tõl lefelé savas kémhatásról, 7-tõl fölfelé pedig lúgos
kémhatásról beszélünk. A szénacélok korróziósebessége – a szekunder
köri rendszereink egy része még
mindig ilyen – a 9,6-9,8-as pH-értéken a legminimálisabb. Amióta áttértünk a magas pH-jú üzemmódra,
az eróziós korrózió csökkent. Ez már
összefüggésben van a blokkok
üzemidõ-hosszabbításával.

– A mostani beosztásodban milyen
feladat hárul rád?
– Jelenleg technológus beosztásban dolgozom. Részt veszek a berendezések korróziós állapotának ellenõrzésében. Jelenleg az új nagynyomású elõmelegítõk vegyészeti
technológiai szempontú üzembe helyezésében is közremûködök. Mind
a primer, mind pedig a szekunder
köri vízüzemmel foglalkoznom kell.
Tehát a szakma átfogja az erõmû
egész területét, ami a vízkémiával,
korrózióval kapcsolatban van. Feladatom az erõmûben alkalmazott és
alkalmazandó vegyészeti technológiák, üzemviteli programok kidolgozása, az ezekben való közremûködés, a gõzfejlesztõk kémiai tisztításától kezdve a gõzfejlesztõk új konzerválási technológiájának kidolgozásáig. A gõzfejlesztõk szekunder
oldali kémiai tisztítását már blokkonként két alkalommal végrehajtottuk. Amióta az úgynevezett magas
pH-jú üzemmódot bevezettük a szekunder körben, azóta reméljük azt,
hogy ezek a kémiai tisztítások ritkábbak lesznek, vagy egyáltalán
nem fog sor kerülni újabb tisztításra.
– Hagyjuk a munkát, mivel töltöd
a szabadidõdet?
– Az erõmûbe kerülésem óta tagja
vagyok a természetjáró-szakosztálynak, és ha idõm engedi, akkor kirándulni megyek. Az utóbbi pár évben
megszerettem a vitorlázást, és részt
veszek vizes versenyeken is. Ezenkívül mindig vonzódtam a könyvekhez, szeretek olvasgatni.

Fejes István
mûvezetõ
Szülei Záhonyban laktak, õ pedig
Tiszavasváriban járt szakközépiskolába, ahol a gyógyszergyárnak
képeztek szakembereket. A bátyját
követve jött az atomerõmûbe.
– Mikor kerültél a vállalathoz és
milyen területre?
– Tizenhét évesen, 1978.
augusztus 1-jén, a törzsszámom 5850. Júniusban végeztem a szakközépiskolában, júliusban felvételiztem, és augusztusban már a
vegyészeti osztály pótvízelõkészítõ üzemében dolgoztam vízlágyító-kezelõként. Mivel még nem töltöttem be a
18. életévemet, kaptam az úgynevezett fiatalkorú szabadságot, amely
félévente három napot jelentett. Még
arra is emlékszem, hogy a kezdõ fizetésem 2400 Ft volt.
– Milyen területeken dolgoztál?
– Az évek múltával a vízlágyítóból
átkerültem a kondenzvíztisztító csoporthoz, kondenzvíztisztító-kezelõnek. Közben folytattam tanulmányaimat, elvégeztem a vegyipari szakközépiskolát, majd a technikumot is. Az
iskolák elvégzése után csoportvezetõ
lettem, illetve amikor megalakult a
vegyészeti osztályon a vegyészeti
szolgálatvezetõi munkakör, akkor elmentem vegyészeti szolgálatvezetõnek. Ezen a területen több mint hat
évig dolgoztam váltómûszakban. Ezt
követõen, 1992-ben kikerültem egy
úgynevezett állandó ügyeletesi mûvezetõi munkakörbe a kondenzvíztisztítóhoz. Aztán Jantner József halála
miatt átkerültem a pótvíz-elõkészítõ
üzembe mûvezetõnek. Végül vissza-

Lozsi Gábor
üzemvezetõ
– Mikor és honnan kerültél
az atomerõmûbe?
– Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem vegyészdiplomát 2001-ben. Egy
évig egy kft.-nél dolgoztam,
majd 2002 novemberében kerültem az erõmûbe.
– Mi motivált a váltásra?
– Ez egy régebben indult
történet. Még a veszprémi
vegyipari szakközépiskolába jártam,
amikor egy ajkai erõmû által szervezett iparágon belüli üzemlátogatás keretében sikerült eljutnom az erõmûbe.
Akkor fordult meg elõször a fejemben, hogy ez egy olyan terület, ahol
szívesen dolgoznék. Így utólag nehéz
lenne megfogalmazni, mi fogott meg
igazán ittjártamkor, de az biztos, hogy
maradandó élményt jelentett.
Aztán az idõ elõrehaladtával ez a
dolog kicsit háttérbe szorult. Egyrészt,
mert úgy tudtam, hogy nem igazán

kerültem a kályhához, ahonnan elindultam, és ugyanazon az osztályon
vándoroltam egyik helyiségbõl a másik helyiségbe. Még a tartózkodóink
is ugyanazon a folyosón voltak. Augusztusban lesz harminc éve, hogy az
erõmûben dolgozom. Még talán tíz
évem van a nyugdíjig, illetve addig
dolgozom, míg hagynak, vagy amíg
az egészségem engedi.
– Bemutatnád a jelenlegi munkakörödet?
– A pótvíz-elõkészítõ
üzemnek az irányítása a
feladatom. Errõl a területrõl azt kell tudni, hogy a
primer és szekunder köri
sótalanvíz-rendszert látjuk
el, folyamatos mûszakban
adjuk a sótalan vizet. Üzemünk 480 t/órás kapacitású, ami 360
t/óra névleges teljesítményt jelent.
Folyamatos normál üzemben 120
t/óra finomított sótalan vizet termelünk. Indokolt esetben nagyobb teljesítménynyel is tudunk dolgozni. Éves
szinten 1,2 millió m3 sótalan vizet állítunk elõ 1979 óta. Ezenkívül hozzánktartozik a vegyszer-elõkészítõ
részleg, ahol a dekontaminálás vegyszereit készítjük elõ. Összesen tizennégyen üzemeltetjük a rendszert.
– Szabadidõdben mit csinálsz?
– Szórakozásom tavasztól õszig a
kerékpározás, természetesen csak
hobbi szinten. Családdal, barátokkal
kerekezünk, volt olyan év, amikor
6000 km-t kerekeztem. Az elmúlt évben a fiammal Paksról Szántódra kerekeztünk. A fiam a Vak Bottyán
Gimnáziumba jár, a lányom Bonyhádon tanul, a feleségem pedig a lakótelepi postán dolgozik. Télen a kerékpár helyett gyalog járjuk a környéket,
illetve szeretek korcsolyázni Biritón.
van felvétel, másrészt a figyelmemet
inkább a tanulmányaimnak szenteltem. Viszont az a munkahely, ahol az
egyetem után sikerült elhelyezkednem, nem elégítette ki sem a szakmai,
sem egyéb elvárásaimat.
Az interneten folyamatosan kerestem a jobb
lehetõségeket. Itt hirdettek akkor két állást is a
vegyészeti technológiai
osztályra. Jelentkeztem,
behívtak interjúra, és
megfeleltem az akkori üzemvezetõnek, Patek Gábornak, és így kerültem
a vegyészeti technológiai osztályra.
– Milyen munkakörben dolgoztál?
– Technológus mérnökként kerültem a kémiai technológiai üzembe
2002-ben. Akkor úgy volt, hogy viszonylag hosszabb betanulási idõszak
áll elõttem, ám a 2003-as üzemzavar
némileg keresztül húzta ezt az elképzelést. Az alaptanfolyamot is alig fejeztem be, rögtön a mély vízbe kerültem.
(Folytatás a 6. oldalon.)

Vezérigazgatói Közlemény
az integrált mûködési modell hatályba léptetésérõl – 2007.12.21.
Az elmúlt évek közös munkájának eredményeként létrehozásra került a társaság integrált mûködési modellje, amely a Paksi Atomerõmû Zrt. jelenlegi mûködési állapotát, az úgynevezett AS-IS állapotot tükrözi. A modell lényegesen egyszerûbben írja le mûködésüket, a korábbi 344-rõl 126-ra csökkent a folyamatok száma. A szabályozási struktúránkban megszûntek a folyamatutasítások, a szabályozások közül
pedig csak azok maradtak meg, amelyeket valamilyen jogszabály kötelezõen ír elõ.
Ez utóbbiak az Irányítási Rendszer Kézikönyv függelékében találhatók. A mûködésünket a 126 folyamathoz tartozó 126 eljárásrend határozza meg. Ezeknek az eljárásrendeknek a mellékleteiben, függelékeiben megtalálható minden olyan korábbi
végrehajtási utasítás, nyomtatvány, amely a napi munkavégzés során szükséges. Az
integrált mûködési modell hatályba lépésével a korábban kiadott valamennyi szabályzat, folyamatutasítás, eljárásrend, végrehajtási utasítás hatályát veszti, beleértve a különbözõ szervezeti vezetõk által kiadott utasításokat is. Ezek beépítésre kerültek a 126 új folyamatba. Az integrált mûködési modell elemei a Portál jobb felsõ sarkában megjelenõ menübõl érhetõk el. Itt található az a mátrix is, amely a régi és az új szabályozásokat, folyamatokat egymásnak megfelelteti. A korábbi szabályozások a régi PASZIR rendszerben továbbra is elérhetõk.
A modell bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalóink a képzési terv részeként központi elõadásokon, e-learninges tananyag segítségével, a folyamatgazdák-, vagy a
szervezeti egység vezetek által szervezett oktatásokon, illetve egyéni felkészülés útján kaptak információt a feladataikat leíró folyamatok, eljárásrendek tartalmáról.
Az ismeretek elsajátításáról a szükséges nyomtatványok aláírásával nyilatkoztak.
A fentiek alapján, megköszönve minden munkavállaló aktív közremûködését az
eddigi munkában: elrendelem az integrált mûködési modell bevezetését 2008. január 1-i hatállyal.
Kovács József
vezérigazgató

6. oldal

2008. január

Lengyel András
technológus mérnök
– Honnan és mikor kerültél az atomerõmûbe?
– Veszprémbõl jöttem,
ahol a Bakony Ipari Kerámia Kft.-nél dolgoztam. Az
atomerõmûbe 2004. április
közepén nyertem felvételt.
Beadtam a pályázatomat
egy fejvadász cégnél,
amely kiválasztott a jelentkezõk közül, és behívott interjúra, majd ezt követõen
akkori üzem-, most osztályvezetõnél,
Patek Gábornál is megjelentem egy
személyes interjún. Ezek után kerültem a vegyészeti technológiai osztályra technológus mérnöknek.
– Mi motivált a munkahelycserére?
– Elsõsorban az, hogy nem egészen a szakmámba vágó területen
dolgoztam. Az is érdekes munka
volt, csak teljesen más szemszögbõl,
és én inkább a szakmában szerettem
volna dolgozni. Másrészt itt jóval
kedvezõbbek az anyagi lehetõségek,
mint ahol dolgoztam.
– Bemutatnád a munkakörödet?
– A kémiai technológiai üzem mûszakiháttér-tevékenységében veszek
részt. Kollégáimmal a hozzánk tartozó víztisztítók állapotát, terhelését fi-

Lozsi Gábor
üzemvezetõ
(Folytatás az 5. oldalról.)

Mondhatom, hogy talán nem olyan átfogóan, de eléggé specifikusan el kellett kezdenem foglalkozni az itteni
szakmai munkával. Többségében a
dokumentációk készítése, jóváhagyatása, majd a munkák elõkészítése volt
akkor a feladatom. Abban az idõben az
erõmûnek viszonylag széles területét
sikerült megismernem és bejárnom.
– Nem mondtad magadban, hogy
na, kellet nekem idejönnöm?
– Nem, erre egy percig sem gondoltam sem akkor, sem azóta. Gyorsan
túl kellett lépni azon, hogy olyan dologgal kell foglalkoznom, ami számomra ismeretlen, ez egyben erõsen
motiváló is volt. Azonkívül nemcsak
számomra volt ismeretlen a tevékenység, hanem a kialakult helyzetben
részben a kollégáim számára is, és ez
a helyzet még több energia befektetésére sarkallt. Annak viszont örültem,
hogy a nagy leterhelés ellenére minden segítséget megkaptam mind a
szakma, mind a beilleszkedés tekintetében. Nyugodtan mondhatom, a vegyészeten kifejezetten jó a munkahelyi légkör, ez szintén segíti az embert
a napi munka elvégzésében.
– Milyen feladataid vannak a ma
már normális üzemmenetben?
– 2004 óta vagyok üzemvezetõ, és

gyeljük, és az ezekkel kapcsolatos
számításokat végezzük el, a 2003-as
üzemzavar után ebbõl a szempontból
jócskán megnõttek a feladataink. Aztán az egyedi üzemviteli
feladatok tervezésében
veszek részt, illetve a vegyészeti technológiai osztály területérõl a különbözõ új informatikai alkalmazások bevezetésénél,
projekteknél delegálnak
egy-egy adott feladat elvégzésére.
– A nagy nyári meleg
okozott-e változást a munkátokban?
– Csak annyiban változott a munka
mennyisége, hogy ha alacsonyabb a
Duna vízállása, hamarabb kimerültek
az ioncserélõ blokkjaink a víz nagyobb oldott szennyezõanyag-tartalma miatt. Ez más évszakokban is elõfordul, ebben az esetben gyakrabban
kell regenerálni az ioncserélõ blokkjainkat.
– A munka után mi jelenti a kikapcsolódást számodra?
– Elsõsorban az olvasás, zenehallgatás és az internetezés az, amivel a
szabadidõnket eltöltjük a párommal,
aki az MVM Kontónál dolgozik.
Veszprémbõl költöztünk Paksra, itt
vettünk lakást, és hosszabb távra ebben a városban tervezzük az életünket.

két mûvezetõi egység irányítása a feladatom. Részben a pótvíz-elõkészítési technológia üzemeltetésének felügyelete, illetve az itt dolgozó emberek irányítása a feladatom. Az üzemrészben meszes elõlágyítást követõ
alapsótalanítással, majd utósótalanítással teljes ionmentes víz készítését hajtják végre a kollégák.
Az üzem másik egysége végzi a primer és szekunder köri vizekhez kapcsolódó vegyszeres mûveleteket, illetve a primer köri víztisztítóknak a regenerálását és gyantacseréit, valamint a
kondenztisztítók üzemeltetését.
Az üzem napi dolgai mellett rendre van lehetõségem elméleti szakmai
munkákban is részt venni a vegyészeten folyó K+F munkák kapcsán.
Ez színesíti a napi rutint.
– Munka után mivel töltöd a szabadidõdet?
– Csak a szokásos hétköznapi hobbijaim vannak, szeretek internetezni, olvasni, szép- és szakirodalmat egyaránt.
Az idén viszont már felkeresem a vitorlásszakcsoportot, mert a szükséges vizsgákon már túl vagyok, csak még nem
kerültem be a helyi vérkeringésbe.
– Túl vagy a családalapításon?
– Részben igen. Pakson lakunk, feleségemmel kettesben, aki az MVM
Informatikánál dolgozik gazdasági
elemzõként. Idõvel tervezzük a családbõvítést is, de ez a kérdés még
eléggé képlékeny.

Törzsgárdatagsági elismerések
2007. november
10 éves
Németh József big ibifo rendészeti
osztály, 1997. november 15.; Fábián Zoltán mvigh üvig üifo üzemirányítási osztály, 1997. november 1.;
Kerekes Zoltán mvigh üvig üifo
üzemirányítási osztály, 1997. november 1.; Kis Ferenc mvigh üvig
üifo üzemirányítási osztály, 1997.
november 1.; Lévai Péter mvigh
üvig üifo üzemirányítási osztály,
1997. november 1.; Vitéz Tibor
mvigh üvig üifo üzemviteli osztály,
1997. november 1.; Kabai Péter
mvigh üvig üvfo reaktor osztály,
1997. november 1.; Kohl József
mvigh üvig üvfo reaktor osztály,
1997. november 1.; Pákolicz Antal
mvigh üvig üvfo reaktor osztály,
1997. november 1.; Sey Erik Pongrác mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1997. november 1.; Ádler Kornél mvigh üvig üvfo turbina osztály,
Scherczer László Mihály, mvigh
üvig üvfo turbina osztály, 1997. november 1.; Szarvas Krisztián mvigh
üvig üvfo turbina osztály, 1997. november 1.; Tóth Csaba András

mvigh üvig üvfo külsõ technológiai
osztály, 1997. november 15.;
Számel Péter mvigh mûszaki igazgatóság, 1997. november 1.; Hanti
Zoltán mvigh mig mfo gépész mûszaki osztály, 1997. november 1.;
Salamon Gábor mvigh mig lfo technológiai létesítési osztály, 1997. november 1.
20 éves
Bányai János mvigh kaig üffo biztonsági rendszer osztály, 1987. november 24.; Vajda Benjamin mvigh
kaig üffo digitális rendszer osztály,
1987. november 2.
30 éves
Adorján János mvigh üvig üvfo külsõ technológiai osztály, 1977. november 1.; Horváth József mvigh
üvig vegyészeti fõosztály, 1977. november; Eck József mvigh mûszaki
igazgatóság, 1977. november; Szentes Jánosné mvigh kaig kafo reaktorés készülék-karbantartó osztály,
1977. november 1.; Darnai István
mvigh kaig szfo gépész szerviz osz-

Milyen a brazíliai Mikulás?
Azt nem tudom, hogy tényleg fürdõruhában és strandpapucsban közlekedik-e, mert engem nem látogatott
meg. A november végétõl december
közepéig Brazíliában töltött napjaim
alatt igazából a karácsonyi hangulattal sem találkoztam. Kivéve azt az
egy alkalmat, amikor a riói Cukorsüveg felvonójánál bikinis lányok a
Jingle Bells dallamára szambát lejtve
szórakoztatták a látogatókat.
Három hetet a brazíliai Angra erõmûben töltöttem WANO-vizsgálaton.
Az erõmû az Atlanti-óceán partján
Rio de Janeirótól 150 km-re nyugatra,
Angra dos Reis város közelében található. A város neve magyarra fordítva
a Királyok Öblét jelenti. A név valóban találó, mert a várostól nyugati
irányban kb. 100 km-es partszakaszszal rendelkezõ öböl több, mint 300
szigetet ölel körbe. Ideális feltételeket
nyújtva a fehér homokos strandok és
a védett jachtkikötõk létrejöttéhez.
Ezen paradicsomi környezetben találhatók az erõmû létesítményei és a
dolgozók számára létesített városok,
amiket én inkább üdülõfalvaknak neveznék. Az elsõ képen Mambucaba
lakótelepe látható, ahol az erõmû oktatóközpontja is mûködik.
Az erõmûben két blokk üzemel. Az
elsõt, ami egy kéthurkos 620 MW-os
Westinghouse blokk, 1982-ben helyezték üzembe. Azt mondhatni, egyidõs a mi 1. blokkunkkal. A 2. blokk
1300 MW-os Siemens KWU gyártmányú, és 2000 óta üzemel. A két
blokk 2006-ban Brazília villamosenergia-fogyasztásának 3,3%-át adta.
A második kép bal oldalán az 1., mellette a 2. blokk látható. Távolabb a 3.
blokk telephelyének elõkészítése folyik. A blokk berendezéseit, amelyek
azonosak a 2. blokkiéval, már a 90-es

években megvásárolták, de a létesítést finanszírozási okokból felfüggesztették. Aggasztják õket a németországi fejlemények, attól tartanak,
hogy a német nukleáris ipar megszûnésével a 2. és majd a 3. blokk szállítói háttere is megszûnik. A munkálatokat most tervezik újraindítani. November végén tartották a környezetvédelmi engedélyezés folyamatának
részeként a közmeghallgatást Rióban.
Az elmúlt években üzembe helyezett vízerõmûvek mûködésének köMambucaba-lakótelep

szönhetõen Brazíliában a 2001-ben
még elõfordult áramkorlátozások veszélye megszûnt. Bizonyos mértékben az új blokk létesítésének feltételei is romlottak, mert az atomerõmûnek az olcsó vízenergiával kell versenyeznie. A cég vezetése azt tervezi,
hogy az új blokkot már digitális irányítástechnikával létesítik.
Nagy munka vár rájuk az 1. blokkon is: ez év végén a három hónapos
nagyjavítás alatt kicserélik a két gõz-

Az erõmû

tály, 1977. november 4.; Babolcsai
Magdolna mvigh kaig üffo híradástechnikai osztály, 1977. november
15.; Csabai Jánosné mvigh kaig üffo
híradástechnikai osztály, 1977.
november 30.

2007. december
10 éves
Cseri Csaba Imre vig big ibifo
munka- és tûzvédelmi osztály,
1997. december 4.
20 éves
Koósz Emõke vig belsõ ellenõrzés,
1987. december 1.; Kovács András
Béláné vig törzskari igazgatóság,
1987. december 1.; Kertai István
vig big ibifo rendészeti osztály,
1987. december 31.; Greifenstein
László mvigh üvig üvfo külsõ technológiai osztály, 1987. december
1.; dr. Pinczés János mvigh mig
nufo öregedéskezelési osztály,
1987. december 14.; Elek Sándor
gvigh logfo beszerzési osztály,
1987. december 27.
30 éves
Halasi László mvigh kaig kafo villamos karbantartó osztály, 1977.
december 13.

fejlesztõt. Az új berendezéseket az
AREVA szállítja.
A 3. blokk üzembe helyezése után a
digitális irányítástechnikát kívánják
bevezetni a 2. majd az 1. blokkon is.
Ezek a tervek, ahogy a gf-csere is, már
az üzemidõ-hosszabbítást célozzák.
A vizsgálat három hetes intenzív
munkával telt. Az ország – atomerõmûvön kívüli részének – megismerésére kevés idõ jutott. Amit láttam, az
bennem a robusztus, fejlõdõ gazdaság
benyomását keltette, annak minden

elõnyével és hátrányával együtt. A brazil emberek közvetlenek, vidámak. Az
erõmûben elkötelezett, a felvetésekre
nyitott, fogadókész szakemberekkel
találkoztunk, akik büszkék munkájukra és eltökéltek céljaikat illetõen.
Szambát táncolni nem volt alkalmam megtanulni, csak a riói Szamba
Stadion – amelyet már nagyban csinosítanak a februári karneválra –
megtekintésére futotta az idõmbõl.
Viszont hosszas és kitartó tanulmányozás eredményeképp kifürkésztem
a brazil nemzeti ital, a caipirinha készítésének titkát. A caipirinha szó vidéki faragatlan fickót jelentett valamikor, de ma már csak a hûsítõ koktélt érti alatta mindenki.
Kell hozzá: 5 cl Cachaca (cukornád pálinka), 1 lime, 2 kanál barnacukor, egy szelet lime a díszítéshez.
Készítése: A lime végeit levágjuk, a
belsõ középsõ erezetet kivágjuk. A többi részt feldaraboljuk 6-8 gerezdre, törõfával jól összenyomjuk, hozzáadjuk
a barnacukrot, feltöltjük a poharunkat
tört jéggel, majd ráöntjük a cachacát.
Koktélkanál segítségével alaposan
megkeverjük. Egy szelet lime-mal díszíthetjük. A cachaca-t helyettesíthetjük vodkával vagy rummal is.
Figyelem: fogyasztása csak péntektõl szombat estig ajánlott! -Bajsz József-

2007 az üzemlátogatások tükrében
A korábbi évekhez hasonlóan 2007ben is nagy volt az érdeklõdés a
paksi atomerõmû iránt. Az üzemlátogatásokat szervezõ és lebonyolító
Tájékoztató és Látogatóközpont
24 654 fõt fogadott az elmúlt évben.
A hagyományoknak megfelelõen
a legtöbb érdeklõdõ a hazai középés felsõfokú oktatási intézmények
tanulóiból, hallgatóiból tevõdött
össze. Az ország legtávolabbi régióiban található szakközépiskolákból,
gimnáziumokból is érkeztek diákok
a paksi atomerõmûbe. Jelentõs azon
fõiskolák, egyetemek száma, amelyek fontosnak tartják, hogy hallgatóik személyesen szerezzenek tapasztalatokat a nukleáris energia békés célú alkalmazásáról. Ennek
megfelelõen szinte kivétel nélkül
minden magyar egyetemrõl fogadtunk látogatókat 2007-ben.
Az atomerõmû szûkebb környezetébõl sok általános iskola, mi
több, óvoda jelentkezett be a látogatóközpont tárlatának megtekintésére. Az ifjú látogatókat külön programokkal vártuk. Õk játékos formában ismerkedhettek meg az atomerõmû tevékenységével.

2007-ben is kiemelkedõ volt a
szakmai szervezetek, cégek érdeklõdése az atomerõmû iránt. Így jutottak el Paksra például a katasztrófavédelem, tûzoltóság szakemberei.
Több nagy cég szervezett üzemlátogatást az erõmûbe. Ilyenek voltak
többek között az AUDI, BKV,
MÁV, KPMG, ELMÛ-ÉMÁSZ,
ALBACOMP, UNIVER.
Az MVM-csoport több tagvállalatának dolgozói szintén jártak Pakson. Ezek a látogatások jól szolgálták a csoporton belüli kapcsolatok
ápolását.
Töretlen volt a sikere a családi
napnak és a nyílt napnak. Szeptember elsõ hétvégéjén közel kétezer
ember töltött el egy programokban
gazdag, vidám nyárutót a látogatóközpontban és környékén.
Említésre méltó, hogy külföldrõl
is több csoport érkezett erõmûvünkbe. Az európai uniós szervezetek
szakmai csoportjain kívül fogadtunk
diákokat, felnõtteket Dániából,
Oroszországból, Svédországból,
Szlovákiából, Szlovéniából, Japánból és Franciaországból is.
-Dohóczki Csaba-
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Nemzetközi sajtótájékoztató a sikeres helyreállítási munkák után (01. 29.)

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság ülése a TLK-ban (04. 25.)

A helyreállítási munkákat lezáró jegyzõkönyv aláírása (03. 30.)

Tûzoltók bemutató gyakorlata (04. 25.)

A helyreállításban résztvevõk köszöntése (05. 10.)

Benépesült az ökopark (05. 18.)

Általános iskolások fizikaversenye a TLK-ban (05. 25.)

Új logóval jelenünk meg ( 06. 01. )

Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ülése (06. 21.)
Tízéves volt a Karbantartó Gyakorló Központ (10. 09.)

Atomenergia: jelen és jövõ címû konferencia Pécsett (04. 18.)

Munka- és egészségügyi védelmi kiállítás (05. 16.)

BESZ-gyakorlat az üzemben ( 05. 30. )

Mûszaki Nap az erõmûben (06. 21.)

A teljesítménynövelés megtörtént
az 1. blokkon (07. 19.)
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Orosz újságírók érkeztek a nemzetközi sajtótájékoztatóra (01. 29.)

Az Európai Energiafórum küldöttségének látogatása (04. 13.)

A Szilárg Leó fizikaverseny résztvevõi a KGYK-ban (04. 27.)

A FORATOM vezérigazgatójának
– Santiago San Antonio – látogatása (04. 20.)

Szakújságírók üzemi látogatáson (04. 25.)

April H. Foley, az Egyesült Államok magyarországi nagykövet
asszonya érkezett az erõmûbe (04. 27.)

Az Országgyûlés Gazdasági és a Környezetvédelmi Bizottságának együttes ülése az erõmûben (06. 08.)

Dr. Takács Albert igazságügyi
és rendészeti miniszter látogatása (08. 23.)

Herényi Károly MDF-es politikus látogatása (03. 23.)

Nemzetközi sajtótájékoztató a 2. blokki reaktorcsarnokban (01. 29.)

Ovisok a TLK-ban (05. 14.)

Az Amerikában élõ Kirz János
professzor és neje,
Gina volt az erõmû vendége (07.12.)

Az orosz felsõház képviselõi látogattak Paksra (10. 29.)

A kínai nagykövet látogatása (11. 10.)

Miroslav Lipar (NAÜ) látogatása Pakson (07. 20.)
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Tréningszimulátor alkalmazása a paksi atomerõmû
400/120 kV-os alállomás kezelõinek képzésében
Az atomerõmûvel közvetlen kapcsolatban lévõ 400 kV-os villamos alállomás az erõmûben megtermelt villamos energiát juttatja az országos hálózatba. Az alállomás
üzemeltetésének
minõsége
közvetlenül hat a termelésbiztonságra és közvetve hat a nukleáris biztonságra.
Az alállomásban bekövetkezõ üzemzavarok nem kívánt
tranzienshatásokat okozhatnak
a reaktorblokkokon. Szerencsétlenebb esetben a blokkoknak a
hálózatról szigetüzemre történõ
leválása vagy háziüzemi feszültségvesztése és a reaktorvédelem mûködése is bekövetkezhet.
A villamosenergia-kereskedelem
teljes piacnyitása után ugyan kis gyakorisággal, de súlyos, nagy kiterjedésû és hosszú idejû (néhány órás)
üzemzavarok következhetnek be a
hálózaton. A biztonságos üzemeltetés
alapja a jól felkészült és ismereteit
szinten tartó kezelõszemélyzet. A személyzet megfelelõ felkészülését segíti elõ az a tréningszimulátor, amelyet
2007 elsõ felében állítottunk a hálózati elektrikusok gyakorlati oktatásának
szolgálatába. A tapasztalt kollégák
nyugdíjba vonulásával az üzemzavarok elhárításában, illetve a tervezett
kapcsolások biztonságos végrehajtásában tapasztalt hálózati elektrikusok
száma 70%-kal csökkent.
Az utánpótlás betanításában volt a
legkiemelkedõbb szerepe a tréningszimulátornak. A szimulátor alkalmazásával az ifjú hálózati elektrikusok jártasságot szereztek a keze-

lési utasítások alkalmazásában és a
korszerû hálózati vezénylõi irányítástechnika alkalmazásában.

A tréningszimulátort fejlesztésekkel alkalmassá tettük a tervezett kapcsolási mûveleteknek a valósághoz
teljesen hû környezetben történõ biztonságos gyakorlására, valamint az üzemzavari tranziensek szakszerû és gyors elhárításának a végrehajtására.
Az alállomási tréningszimulátor (atsz) és a valódi
rendszer viszonyát az alábbi
ábra mutatja.
A szimulátor megjelenítõjének kezelõi felületei és funkciói azonosak az éles üzemi irányító rendszerével azért, hogy
a tanuló a valóságoshoz hasonló körülmények között
gyakorolhasson.
Az atsz-ben a normál üzemviteli tevékenységek oktatását támogatja a
kapcsolási modell, amely leképezi a
primer technológia egyvonalas sémáját, valamint a villamos reteszrend-

szert. A tanuló a szimulátor képernyõje elõtt ülve a valóságossal megegyezõ grafikus felületekrõl (sémakép,
kapcsolási dialógablak stb.) mûködtetheti a modellezett alállomási
primer kapcsolókészülékeket, gyakorolva ezzel a mindennapi kapcsolási tevékenységeket. A hibás
kapcsolásokat a szimulátorba beépített logikai és topológiai reteszek megakadályozzák. A reteszeket az oktató béníthatja, és ilyenkor a tanuló „pótkötél” nélkül gyakorol. Ha a hibás kapcsolással zárlatot okoz, akkor azt a szimulátorban modellezett védelmi rendszer
hárítja. Az analóg modell gondoskodik arról, hogy az áramlások és a feszültségek mindig igazodjanak az aktuális primer kapcsolási képhez.
Az üzemzavarok kezelésének gya-

korlását a zárlati és a védelmi modellek teszik lehetõvé. Az oktató különbözõ típusú zárlatokat helyezhet el az
alállomásban, illetve a kapcsolódó
vezetékeken. A feszültség alá kerülõ
zárlatokat a szimulátorban felépített

részletes védelmi modell hárítja a
megfelelõ megszakítók mûködtetésével. Ily módon a tanuló az eseményt
valóságosként érzékeli. Az üzemzavarok bonyolultságát az oktató készülékhibák beállításával (megszakító, illetve védelmi mûködéselmaradások) növelheti. A tanulónak az eseménysorrendek és a sémakép alapján
kell felismernie az üzemzavar lényegét és meg kell oldania az elhárítását.
Az oktató a különbözõ üzemzavari
eseményekbõl forgatókönyveket állíthat össze, és a gyakorlat megfelelõ
pontján ezeket elindíthatja. A gyakorlat során keletkezõ jelzés- és mérésváltozásokat az oktató elmentheti egy
archívumba, és a gyakorlat végén – a
gyakorlat megbeszélésekor, elemzésekor – visszajátszhatja a tanulónak.
A modellek állapotváltozásait (primer kapcsolási kép, zárlati helyek, készülék-hibaállapotok)
az oktató a szimulátorfelhasználói felületén (sémakép, eseménynapló, forgatókönyvablak)
kísérheti figyelemmel. A primer
készülékek mûködtetésével pedig maga is beavatkozhat a gyakorlat menetébe.
Összegezve a leírtakat elmondható, hogy a hálózati elektrikusi alapképzési és szinten
tartó képzési programban a szimulátoros gyakorlások szervesen beépültek. A képzések során, igazodva a blokkszimulátoron megkövetelt elvárásokhoz, a hálózati elektrikusok a gyakorlatokat követõen ismeretfelmérõ vizsgát tesznek.
-Lakatos Gábor-
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Az ühg-kibocsátás-megtakarítás az EU energiaiparában (millió t CO2eq)
más elemeiben az uránbányászat és A vízenergia nem szerepel a tábládúsítás, a fûtõelemgyártás, az erõmûzatban, mert kicsi a valószínûsége,
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A Foratom szakemberei számítáTovábbi számításokat végeztek az
sokat végeztek az összes ühg-kiboalábbi EU-energiamix adatainak felcsátásra vonatkozóan az egyes
használásával (4).
elektromosenergia-termelési láncokFeltételezték, hogy amennyiben az
ban a NAÜ(1), az IEA(2), a WEC(3)
EU-ban mûködõ összes (145 db)
és az Eurostat(4) által publikált legatomreaktort leállítanák, akkor a kiesõ
újabb energiatermelési adatok alapkapacitást a többi energiaforrás 1,53ján. A számított ühg-kibocsátási sászorosra növelésével lehetne pótolni (a
vokat (t CO2eq/GWh) a következõ
vízenergia kivételével), így lenne elérhetõ a 3 276 705 GWh összes termetáblázatban összegezték.

Energia/Technológia
Lignit
Szén
Olaj
Földgáz
Napenergia (fotovolt)
Vízenergia
Biomassza
Szél
Nukleáris

IEA 2000 (2)
790-1182
n/a
389-511
13-731
2-48
15-101
7-124
2-59

A fenti adatok alapján az egyes
energiatermelési láncokra a következõ ühg-kibocsátási (CO2eq) átlagértékeket választották (t/GWh): szén –

IAEA 2000 (1)
837-1464
756-1310
547-903
385-690
30-280
4-237
31-61
9-48
9-21

WEC 2004 (3)
1062-1372
757-1085
657-866
398-499
13-104
4-120
15-49
7-15
3-20

lés. Két további feltételezés: a nem
fosszilis források kibocsátása = 0,
nincs súlyzó tényezõ a gáz vagy szél
esetleges nagyobb arányú növekedésé-

(435 db) leállítása esetére a számítási eredmények azt mutatják, hogy
a nukleáris energiatermelés nélkül
(5) az összes CO2eq-kibocsátás 2,1
milliárd tonnával (23%-kal) 9,241
milliárd tonnáról 11,367 milliárd
tonnára nõne. Összehasonlításként:
az UNFCCC becslése szerint a Kiotói Protokoll Tiszta Fejlõdés
Rendszere (Clean Development
Mechanism – CDM) összesen 1,2
milliárd tonna ühg-kibocsátáscsökkentést eredményez 2012-ig.
Források: Spadaro, J.V., Langlois, L.
and Hamilton, B., Greenhouse Gas Emissions of Electricity Chains: Assessing the

Megújult mûködés
az atomerõmûben
2008. január eleje óta új keretek
között mûködik a paksi atomerõmû. Ez egyrészt a liberalizált, az új
villamosenergia-törvénnyel szabályozott piacnak való megfelelést,
valamint a korszerû, integrált mûködési modell bevezetését jelenti.
2007 végén közel négyéves munka zárult le a paksi atomerõmûben.
A decemberi próbaüzem után 2008.
január 1-jétõl az új modell szerint
mûködik a Paksi Atomerõmû Zrt.
A Szervezeti Mûködésfejlesztési
Program (SZMFP) 2004-ben a Szervezeti Diagnózisban megfogalmazott
fejlesztendõ területekre határozott
meg feladatokat a biztonságos mûködés érdekében. Mint Pásztory Zoltán,
a stratégiai és mûködésfejlesztési osztály (smo) vezetõje, az SZMFP programmenedzsere elmondta, az öt
alprogram (Értékek, Stratégia, Mûködésoptimalizálás, Vezetésfejlesztés,
Humán fejlesztés, Informatikai technológiai fejlesztés) céljai az atomerõmû szervezeteit, vezetõit, munkatársait komoly öszszefogásra ösztönözték az elmúlt években. A felsõ vezetés
újrafogalmazta a társaság jövõképét
és értékeit, egyértelmû stratégiai célokat és feladatokat – elsõsorban a biztonságos, hatékony üzemeltetést – határozott meg. Továbbfejlesztették a
helyszíni vezetõi ellenõrzést, biztonsági üzeneteket és a szakmai megbeszélések elveit rögzítették, a legsürgõsebb szabályozási pontosítások
megtörténtek. Alapos elõkészítés
után folyik a vezetõk és a Vezetõi Tehetségbank tagjainak képzése. Komoly erõfeszítések történtek a munkatársak fejlesztésének területén:
megújult a pszichológiai szolgáltatás
és a mentori rendszer, az új belépõk
képzése. Korszerû IT-eszközöket és
alkalmazásokat használunk.
Talán a társaság, az SZMFP legösszetettebb mûködésfejlesztési munkája zárult le 2007 decemberében a
folyamatfejlesztés elvégzésével. A
NAÜ-fejlesztések, az ISO és a hatósági tapasztalatok figyelembevételével
kidolgozták a társaság új, integrált
mûködési modelljét és Irányítási
Rendszer Kézikönyvét. Felülvizsgálatra kerültek az üzleti folyamatok az
egyszerûsítés, az egyértelmû felelõsségek és az élettartam-gazdálkodás jegyében. Többek között az értékelemzés módszerével kevesebb és átláthatóbb folyamatot alakítottak ki és rögzítettek a System Architectben. Egyértelmû kapcsolat teremtõdött az elemi üzleti folyamatok (tevékenységek), a szerepkörök, a munkakörök,
valamint az azt betöltõ személyek között. A sikeres munka átlátható folyamatokat és szabályozást, egyértelmû
felelõsségeket eredményez. Az
SZMFP 2007. december 31-ei lezárásával azonban nem fejezõdött be a
mûködésfejlesztés. A folyamatosan
változó külsõ és belsõ körülmények a
mûködési modellt – az irányítási rendszert – is folyamatos megújulásra
készteti. 2008-ban a folyamatok mérõszámainak meghatározása, illetve
azok hozzáillesztése a kiemelt teljesítménymutatókhoz (KPI) és a kiegyensúlyozott mutatószám rendszer
elemeihez (BSC) lesz a fõ feladat.
Országos szinten 2007. december
21-ére lezárult villamosenergia-piac
liberalizációjának jogszabályi elõkészítése a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium (GKM) honlapja szerint. Hatályba lépett a 2007.
évi 86. – villamos energia – törvény
(vet), amelynek végrehajtását a kapcsolódó kormány- és GKM-rendeletek szabályozzák. Ezzel 2008.
január 1-jén megindult a hazai
árampiacon a verseny, amelynek a
Magyar Villamos Mûvek Zrt. és így
a Paksi Atomerõmû Zrt. is résztvevõje. Az új típusú mûködéssel a társaság várhatóan a szabadpiaci elvárásoknak is sikeresen, hatékonyan,
hosszú távon meg tud felelni.
-Hadnagy-
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1. Digitális Esélyegyenlõség (DE!) Konferencia Orvosi mûszerek átadása a mentõsöknek
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által indított országos programsorozat évzáróértékelõ eseményét tartották 2007.
december 7-én Budapesten. Keretében rendkívül
rangos elõadók számoltak be tapasztalataikról.
A bevezetõben ismertették a nem éppen kedvezõ statisztikai adatokat,
romló helyzetünket Európában: hány számítógép van, megoszlásuk, DE! még ha azok kedvezõbbek
lennének is, nem mindegy milyen fokon használják azokat. Csak játszanak
rajtuk, leveleket szerkesztenek, internetes banki mûveleteket hajtanak végre, kihasználják az internet egyéb lehetõségeit, vásárolnak, telefonálnak, netán dolgoznak rajta, esetleg próbálnak
általa „ügyintézni”. Sajnos a felmérések szerint a játék dominál, ami az
egyéb értelmes tevékenységtõl vonja
el az idõt.
Az Európai Unió Rigai Deklarációja (2006. június) alapján 2008-at az
e-Inclusion (befogadás) évének nyilvánította Viviane Reding EU-biztos.
Az információs társadalom motorja a
3I (infrastruktúra, igény, ismeret). Az
EU programja szinte teljesen megegyezik a DE! programjával.
Az elektronikus írástudás (Európai
Számítógép-használói Jogosítvány,
rövidítve: ECDL) több mint 300 000
vizsgája, a Sulinet, az e-Magyarország jó néhány végpontja és az internetkávézók az információs társadalom befogadásához, az e-közigazgatáshoz még édeskevesek.
Természetesen sok baj van még a
kellõen át nem gondolt rendeletekkel
is. Ûrlapokat tölthetünk le például a
polgármesteri hivatalok portáljáról,
azokat ki is tölthetjük, visszaküldhetjük, de csak akkor lesz érdemi ügyintézés, ha kinyomtatva aláírjuk, és személyesen bevisszük a hivatalba. Külföldön már rég kitalálták a digitális
aláírást, alkalmazzák is széles körben,
nálunk a törvényhozás idején nem
voltak kellõen tájékozottak, hogy elfogadják a hitelességet biztosító eszközöket és a hozzátartozó intézményt.
Az NJSZT több programján keresztül aktív résztvevõje az e-kultúra terjesztésének, például a „há-LÓRA magyar” éves rendezvénysorozatával.
A fiatalok az iskolai szakkörökben,
tanórákon elsajátítják a szükséges
számítógépes ismeretek nagy részét.
Az internethasználat terén is õk vezet-

nek a korosztályok között. Az NJSZT
idõsek otthonában szervezett ingyenes internethasználói képzést, nagy
sikerrel. E tudás birtokában a 70-80
évesek kapcsolatot tarthatnak családtagjaikkal, rokonaikkal, ismerõseikkel, sõt
érdeklõdési területüknek
megfelelõen új ismeretséget szerezhetnek a hálón
keresztül, esetleg csak felfedezik a világot. Már nem
csak a húszéveseké az e-világ.
Igen érdekes volt a közeli jövõ lehetõségeit elemzõ úti beszámolója Pukler
Gábornak. Japánban a zöldségeken a
termesztésük, betakarításuk körülményeit tartalmazó PDF-417 vonalkód található, s a vásárló ezt a mobiltelefonjával elolvasva dönthet a megvásárlásról.
Számos olyan készülék, jeladó van forgalomban, mely értékeli a tulajdonosa
pillanatnyi terhelését, és figyelmeztet.
A számtalan térfigyelõ kamera és a felismerõ szoftverek lehetõvé teszik körözött bûnözõk elfogását, de kapcsolati
rendszerek felépítésére is alkalmas már
– ki kivel állt szóba. Térfigyelõk, RFID
jelei alapján visszajelezhetik a közúti
dugókat. A közúti balesetek nagy része
„elalvásos baleset” – van olyan készülék, mely beavatkozik, ha a vezetõ nem
alkalmas arra, hogy a forgalomban
részt vegyen.
Örvendetes, hogy már néhány intézmény közelében rádiós kapcsolattal ingyenesen csatlakozhatunk fel az
internetre.
A huszonegyedik század nagy kérdésére a legrosszabb válasz: Nem tudom, de nem is érdekel.
-gyulai-

Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány mentéstechnikai eszközöket adott át 1,7 M Ft értékben az Országos Mentõszolgálat Dél-dunántúli
Régiójának, hogy azok a paksi és
Paks környéki emberek ellátásnak javítását szolgálják.
Az ünnepélyes átadásra 2007. november 27-én a Városháza kis házasságkötõ termében került sor.
Az átadásra került eszközök: GPS
helymeghatározó eszközök, hirtelen
szívhalálnál alkalmazható félautomata defibrillátor, a vér oxigéntartalmát
mérõ eszköz, fájdalomcsillapító gázadagoló.
Az eszközök megvásárlását támogatta Paks Város Önkormányzatának
Egészségügyi és Szociális Bizottsága,
a PA Zrt., a J és Társai Kft. Emellett
az alapítvány az szja 1%-ából befolyt
összeget is a beszerzésre fordította.
Dr. Buda Péter, a dél-dunántúli régió orvos igazgatója, a felszerelések
átvevõje: – A paksi, illetve dunaföldvári mentõállomás kapja ezeket a felszereléseket.
– Mennyire jól felszereltek ezek a
mentõk?
– A paksi és a dunaföldvári mentõk
Tolna megyében a legfelszereltebbek,
éppen a közalapítványnak köszönhetõen, hiszen évek óta nagy összegû támogatásban részesül az alapítvány, és
olyan eszközöket vásárol a mentõszolgálatnak, ami a mindennapos
munkánkat jelentõsen segíti. Ezek a
nagy értékû mûszerek most már minden autóba bekerülnek, ami itt a kistérségben mûködik.

Szélbusz
Az amerikai tulajdonú Quantum
Energy Kft. már Magyarországon is
hidrogénnel üzemelõ buszok gyártását és üzemeltetését tervezi.
A buszok gyártását Miskolcon végzik majd (karosszéria). Melyben erõforrásként egy belsõégésû Ford Triton
V10-es hidrogénmotor és a hozzáépített generátor kap helyet. A generátor a
hajtás villanymotorjai (Siemens) számára adja tovább az energiát. A hidrogénmotor nem bocsát ki káros anyagokat, így jelentõsen csökkenti a nagyvárosok levegõterhelését. Nem lesz
többé dízelkorom és kipufogófüst,
mivel az üzemanyag vízgõzzé alakul.

Egy energiavertikumot terveznek
aképpen, hogy a szélerõmûvek áramával vizet bontva állítják elõ az
üzemanyagot hidrogén formájában.
Ennek érdekében vásároltak
és telepítenek szélkerekeket.
Egy 1,5 megawattos szélkerék 30 buszt tud ellátni – állítja Morenth Péter, a cég
kommunikációs igazgatója.
Egyes elemzõk kétkedve
fogadták a hírt, mert ez a lehetõ legrosszabb hatásfokkal
„hasznosítja” a megújuló szélenergiát (vízbontás 60%, hidrogén tartályba sûrítése 75%,

– Milyen eszközökrõl van szó?
– Ezek a most átadott mûszerek
olyanok, melyek részben már megtalálhatóak a mentõszolgálatnál, részben olyanok, amik nincsenek minden
autón. Ezekkel az eszközökkel jelentõsen tudjuk növelni a betegek vizsgálati lehetõségét, az állapotmeghatározásukat, az újraélesztõ berende-

zéssel az életben maradási esélyeiket.
GPS-berendezések jelentõsen segítik
a betegek megközelítését. Ezek olyan
programokkal rendelkeznek, melyek
a legújabb térképszoftvereket tartalmazzák. Az újraélesztõ készülék, a
félautomata defibrillátor egy olyan
készülék, amellyel a mentõápolók
tudnak dolgozni a helyszínen, még
orvos sem kell hozzá, a szívritmuszavar megszüntetésére, újraélesztésre
használjuk. Az olló, mely értékében
is elég nagy, a beszorult sérültek kimenekítésére szolgál. A pulzoximéterek az ujjra kell rögzíteni, és megmutatja a szervezet oxigéntelítettségét.
A reduktor egy speciális fájdalomcsillapító gázhoz csatlakozik, és a beteg önmagának tudja adagolni ennek
motor 15%, generátor 90%, villanymotor 90%) – összhatásfok kb. 5%. A
buszok rendelkeznek fékezésenergiavisszatöltéssel, melytõl 40%-os üzemanyag-megtakarítást remélnek.
Az elsõ busz próbaüzemét a tavaszra tervezik. Norvégiából, ahol a

segítségével a fájdalomcsillapítót.
– Mekkora részét teszi ki az eszközállománynak, amit így kapnak adományként?
– Azok az eszközök, amelyek jogszabályban rögzítettek, mind rendelkezésre állnak a mentõautókban.
Amit itt a paksi alapítvány tud évek
óta nyújtani nekünk, nagyon nagy segítség. Ezek olyan pluszfelszerelések, amelyek a beteg ellátását jobbá
teszik, és a betegek szenvedéseit az
adott esetben könnyítik.
– Hány mentõautó található a
kistérségben?
– A kistérségben öt mentõautó
megy, ebbõl három Pakson és kettõ
Dunaföldváron van szolgálatban.
Egy esetkocsi van Pakson, amely
mentõtiszttel vonul 24 órában, tehát
magas szintû ellátást biztosít, és egy
kiemelt mentõautó, amely szintén itt
található, és pluszfelszerelésekkel
közlekedik.
Bagdy László, a Paks és Környéke
Mentéséért Közalapítvány kuratórium elnöke, a felszerelések átadója:
– Ezeket az eszközöket pályázat
útján szerezte be az alapítvány. Paks
város testületének egészségügyi és
szociális bizottsága írta ki ezt a pályázatot, és sikerrel szerepelt az alapítvány. A pályázathoz szükséges ötven százalékot az alapítványnak az
szja egy százalékos felajánlásaiból
sikerült összegyûjtenie. A felszerelések beszerzésében jelentõs anyagi segítséget adott a Paksi Atomerõmû
Zrt. és a J és Társai Kft. Ezek alapján
történtek ezek a beszerzések.
-Wollner Pál-

távoli, lakatlan területeken telepített
szélkerekek áramával most is hidrogént állítanak elõ, máris mintegy 100
db-ra érkezett igény, de az EU megrendeléseire is számítanak.
A világ számos pontján üzemelnek
már jármûvek, motorok hidrogén
üzemanyaggal. Kanadában már jóval meghaladták a kétmillió
kilométert. Berlinben,
Amszterdamban is
üzemelnek hidrogénmeghajtású buszok,
de ezek hajtását motorgenerátor helyett a
jobb hatásfokú üzemanyagcellával oldják
meg.
-gyulai-

HÍREK AZ ATOMENERGETIKA VILÁGÁBÓL
KONZORCIUM ALAKULT
SVÁJCBAN ÚJ BLOKKOK
ÉPÍTÉSÉRE
Három energetikai cég állt össze és
jelentette be, hogy közös vállalkozásban fogják megvalósítani 2020ban a Beznau és Mühleberg Atomerõmûvek helyettesítését. Az új vállalkozás a Resun nevet kapta. A három alapító a Nordostschweizerische
Kraftwerk (NOK), a Centralschweizerische Kraftwerk (CFC) és a BKM
FMB Energie. Részesedésük az új
cégben rendre 57, 75%, 11% és
31,25%. A telephely Aarauban lesz,
és nem kizárt új tagok csatlakozásának lehetõsége sem.
A közlemény szerint a cég 2008
végén nyújtja be azokat a dokumentumokat a hatóságnak, amelyek alapján engedélyre számítnak összesen
1600 MW teljesítményû atomerõmûvi blokkok építésére a két telephelyen. A blokkok megegyezõ típusúak lesznek. Jelenleg Mühlebergben egy blokk üzemel, ez egy 306
MW-os forralóvizes egység. Beznau
két egyforma blokkal bír, ezek 350
MW-os nyomottvizes egységek.
Ezen telephely érdekessége, hogy 80
MW hõenergiát is termel és értékesít.
A csõhálózat hossza 130 km felett
van, 11 település kap ezeken keresz-

tül távhõt. A jelenlegi tervek szerint
mindkét telephelyen 2020-ban szûnik meg az energiatermelés. Ugyanebben az idõszakban szûnik meg kb.
2000 MW-nyi, franciaországi atomerõmûvekbõl származó import
igénybevétele, és egy 355 MW-os
vízerõmû leállítására is sor kerül a
Mill-hegységben. Ekkora mértékû,
alacsony szén-dioxid-kibocsátással
bíró energiatermelés elvesztése veszélyes lehet az országra nézve.
A Resun közleménye kitér arra is,
hogy az ország másik két atomerõmûve (Leibstadt és Gösgen) is lassan
üzemideje végéhez közeledik. Fentiek miatt csatlakozásra invitáló levelet
küldtek a két erõmûvet 40, illetve
27%-ban tulajdonló Ates energetikai
cégnek. Az építésben érdekeltek úgy
látják, hogy az energiapolitikáról szóló, hamarosan lebonyolítandó népszavazáson a lakosság támogatná az
atomenergiát – természetesen megújuló energiaforrások alkalmazása és
az energiatakarékosság mellett.
(A cég névválasztása elsõrangú –
a fordító megjegyzése.)
BOB GELDOF A NUKLEÁRIS
VONULATBAN
A korteskedésben veterán Sir Bob
Geldof egy blogon keresztül hívta fel

a figyelmet az Egyesült Királyságban a nukleáris energia használatára.
Csökkenti-e hibrid rendszerek használata az olaj iránti szomjúságunkat? – ezt a bevezetõ címet adta írásának, amelyben a közlekedésben
alkalmazandó
üzemanyag-hatékonysági lehetõségekre hívja fel a
világ politikusainak a figyelmét.
Szerinte azonban az igazság az,
hogy sokkal többet kell tenni, mint a
környezetre káros hatással bíró kocsik típusát megváltoztatni.
A Királyságban várhatóan 2018
körül fellépõ energiahiányt atomerõmûvekkel pótolni szándékozókhoz
így csatlakozik: „Ebben a kérdésben
nem izgat, hogy mások mit mondanak: csinálnunk kell, itt az idõ:” A
szélenergiát és a hullámenergiát
Mickey Mouse-ként jellemezte,
mondván „tele van szemetelve velük
az ország. Ha igazán segíteni akarunk a bolygónknak, atomenergiát
kell használnunk, azonnal.”
A muzsikus Írországban született.
Igazán 1984-ben vált világhírûvé,
amikor segélykampányt szervezett
az etiópiai háború nõi áldozatiért.
Ennek zárórendezvénye volt a Live
Aid koncert. Azóta sok hasonló ügyben járt el sikerrel, és 2005-ben az
összes Nobel-békedíjas õt választot-

ta a „Béke emberévé”. Blogját a luxuskocsikat gyártó Lexus támogatja.
ELISMERÉS A SZÉNSZÁLAS
KOMPOZITOK KUTATÁSÁÉRT
Az Egyesült Államok Energiaügyi
Minisztériuma (DOE) jutalomban
részesítette a Clemson Egyetem
egy kutatóját. Az elért eredmények
szerint a szénszálas technológia
hozzájárulhat az atomreaktorok
nukleáris biztonságának növeléséhez. Amod Ogale a fenti egyetem
professzora, egyúttal helyettes
igazgatója a különbözõ szálas
anyagokkal és filmekkel foglalkozó mérnöki központnak. Az elismerés anyagi oldalon jelentõs, értéke
450 ezer USD. A kutatás témája:
szénszálak beágyazása szénmátrixba, ellenállóvá téve azt a nagy hõmérsékleten való megolvadással
szemben. Az effajta anyagok potenciálisan alkalmazhatókká válhatnak a jelenleg kifejlesztés alatt
lévõ, ún. „negyedik generációs”
(G-IV.) atomreaktorokban.
A jövõ reaktorai közül az egyik lehet a héliummal hûtött változat, amelyik kb. 650-980 oC-on üzemel majd.
Az ilyen reaktorok számára kritikus
biztonsági elvárás, hogy biztonságosan leálljanak olyan mûködési zavar

esetén, amikor a hûtõközeg áramlása
megszakad. A reaktorok belsejében
jelenleg használt acélötvözetek 1370
oC környékén megolvadnak, de a
szénszálas kompozitok nem. Mindamellett a fenti kompozitok viselkedése ebben a környezetben még nem
teljesen tisztázott. Ogale és csoportja
tanulmányozni fogja a neutronsugárzás hatását ezen anyagokra.
Az elsõdleges eredmények azt
mutatják, hogy a kompozitokban
szén nanocsöveket (30 nanométeres,
csõszerû molekulák) alkalmazva nagyon egyöntetû szerkezet jön létre.
Ezek lehetõvé teszik nagyon vékony
alakzatok létrehozását. Ogale úgy
véli, hogy a magasan kristályosodott, egyenletesen felhordott struktúra képes a sugárzás hatásait minimalizálni. A besugárzási kísérleteket
a nagyhírû Oak Ridge Nemzeti Laboratóriummal együttmûködve végzik majd, illetve bevonják Dél-Karolina állam egyetemét is. Ez a kutatás
vezet majd el annak alapvetõ megértéséhez, hogy a nanocsövek hogyan
teszik képessé magukat arra, hogy a
szénszálas anyagokban növeljék a
sugárzás okozta sérülésekkel szembeni tûrõképességet.
Forrás: world nuclear news,
2007. december

11. oldal

2008. január

ZENESARO(C)K
MUNKATÁRSAINK, AKIK ZENÉLNEK

A basszusgitáros: Ludányi Miki
A basszusgitár („bõgõ”): a nyakhosszúságában, a bundok távolságában és a hangolásában különbözik más gitároktól. Sorozatgyártása
1950-tõl indul (Leo Fender) Amerikában. A basszusgitáros: általában
a csendes ismeretlen a „nélkülözhetetlen háttérember”, ettõl más egy
zenekarban.
– Ez a háttérszereplés, mintha a
munkahelyeden is igazolódna. Régi
bútordarabként (1979) dolgozol az
irányítástechnika területén. Hogy
vagy ezzel és a zenével?
– Az elmúlt évek alatt jól összehangoltam a napi kötelezettséget az
elhivatottsággal, így a munkahely állandósága jól párosult a szabadidõm
mozgalmasságával. A zenére érvényes hitvallásom beépült a hétköznapjaimba és ez fordítva is érvényes,
ha a tapasztalatokra gondolok. A zenében két dolgot ismerek: a jól és a
rosszul játszott zenét. Ez lehet, hogy
keményen hangzik, de elõremutató.
Általában a zenekar hátterébõl jól kihallom a hibákat és látom a gyenge
pontokat, melyeken a próbák során

igyekszem javítani. Ha játszunk, kikapcsolok, és igyekszem lazán magam adni. Az elõadás igényessége
minden mûfajban elsõrendû helyen
szerepel az életemben.
– Pontosítanád, mi a basszus szerepe?
– Általában a dobossal ketten adjuk a dallamok ritmikai alapjait, ami
sok esetben a zeneszerkesztés kiindulópontja is lehet. Ha jó az alapod,
bármit ráépíthetsz. A basszusgitáros
az alázatos ember szerepe. Elismertsége még a szakmában is vitatott. Én
szeretem ezt a hangszert, és értékelem a mestereit.
– Szóval ti gerjesztitek a kéz- és fejrázás, az ugrálás ütemét a bulikon. Hogy
indult utad a hangszeres tudás felé?
– Édesapám már gyermekként jól
hegedült. Minden mûfajban otthon
volt, így kedvelt muzsikusként a vendéglátásban is dolgozott. Szerette a
hangszerét, és sokat gyakorolt. Hogy
ne okozzon „nehéz napokat” a szomszédoknak, akit csak tudott, bevont
közülük egy kis örömzenélésbe vagy
tanulásba, sikerrel. Úgy öt-hat évesen
több átélt házi produkció után (melyek
tetszésemet ugyan nem nyerték el) én

is szerettem volna hangszert magamnak. Kaptam egy hegedût édesapámtól. Az õ erõlködésének tanításomban
és az én kitartó ellenállásomnak kö-

szönhetõen négy év alatt nem jutottam
messzire. A gitár kellett (volna). Ehhez csak 14 évesen kölcsönbe jutottam hozzá. A középiskolás évek alatt
kitartó szorgalmammal „megügyesedtem” – mondták mások. 1976-ban az

elsõ szalagos magnó birtokában kinyílt a világ. Azt a zenét hallgattam és
annyiszor ahányszor akartam. Aztán
ott voltak a dunaföldvári nyári koncertek – Tûzkerék, Beatrice –, példákat
láttam. Hát, így indult az én gitárosságom. Valami megérintett, és leragadtam ennél a hangszernél. A csapatban
való játék és a basszusozás a katonaságnál kezdõdött. Szerencsém volt,
mert bevonulásom pótolta az éppen
leszerelõ gitárost. Zene a tiszti klubban és egyéb kalandok. (Pl. az átlagostól nagyobb szabadság, sör stb.)
– Hogyan komolyodtál, hogy váltál
igazi basszeressé?
– A katonaságot letudva pár évig
nem igazán szaggattam a húrokat,
de… 1985-ben a Szekszárdi Big Band
gitárost keresett. Elmentem meghallgatásra, felvettek. Ez áttörés volt életemben. Együtt dolgozhattam egy nagyon jó csapattal és zenészegyéniségekkel. Megtanultam, hogy milyen
aprólékos és kitartó mûhelymunkát
kell végezni ahhoz, hogy biztos legyen a siker. Ma is hasznosítom az ott
ellesett technikákat. Nyolc év tapasztalata és élményei után egyéb elfoglaltságaim miatt kiváltam a csapatból.
– Ha a máról kellene nyilatkoznod,
röviden hogy foglalnád össze?
– A Big Band után nem szakadt meg
a muzsikuséletem. Kiterjedt baráti és
ismerõs zenészekkel (változóan 20-25
ember) különbözõ formációkban játszom. Említenék néhány kategóriát:

népzene és feldolgozások, rock (rockkocsma), báli zene, gyermekmûsorok.
A kategóriák mellett megemlítenék
néhány lelkes fiatal zenészt ebbõl a
körbõl: Závodi Attila, Gubán István,
Borbély Tamás és Berta Alexandra
(népdal, citera), aki ígéretes tehetség,
hangját gyönyörûség hallgatni. Ezeknek a fiataloknak a fáradhatatlansága
és kitartása példa lehet mindenkinek,
aki velük dolgozik. A megújuló emberi kapcsolatok és az apró sikerek jó hatással vannak rám. Nem hagyhatom ki
a jelentõségét annak, amikor feleségemmel közös fellépéseken veszünk
részt. Õ énekel, emellett mindig van jó
meglátása, javaslata az új számok betanulására, elõadására.
– Azt hallottam, mintha lenne egy
titkos kis csapat, melynek tagjai idõszakonként házi muzsikálásra összeössze jönnek?
– Dunaszentgyörgyön, ahol már
hosszabb ideje élek, megismertem a
szakma régi motorosát, Molnár Laci
bácsit és barátait, akik gyakran muzsikálnak együtt csak úgy saját örömükre. Meghívtak maguk közé. Ez kiváló
alkalomnak bizonyul a lazításra, mókázásra. Régi népi mulatós muzsikát
játszunk, ilyenkor alkalmam van a
bõgõzést is gyakorolni. Mára össze
szokott kis társulat lettünk.
– Ez már csak hab a zenész tortáján. Ezért a zárómondatban kívánok
neked és barátaidnak is még sok égõ
gyertyát erre a „tortára”. -Szabó Béla-

Párbeszédeink hatékonysága, a kommunikáció minõsége Változások a Foratomban
sasági Portálrendszeren – közlekedõ információk befogadásához szükséges készségünket.
A felvezetõ gondolatok után,
lássuk az aktuális kérdést: Milyen a párbeszédeink hatékonysága, a kommunikációnk minõsége?
A zömében mûszaki kérdések
megoldásával foglalkozó vezetõknek, szakembereknek is alapvetõ igénye, hogy meg tudják
magukat értetni, illetve maguk is
képesek legyenek másokat (pl. a
belsõ megrendelõiket, a hatóságaikat, a fõnökeiket, a kollégáikat, a beosztottaikat stb.) érteni.
A feladatainak elvégzése csak az
érintettekkel történõ hatékony
párbeszéddel, az atomerõmûves
szóhasználattal, a háromutas
kommunikáció megvalósítása
esetén lehet sikeres.
A háromutas kommunikáció lényege: a közérthetõ, egyszerû sza-

vakkal indított üzenet után ragaszkodjunk a fogadó fél vélhetõen
szintén egyértelmû, az üzenet ismétlését, a tartalom megértését is
tartalmazó válaszához, amelyet ha
el tudunk fogadni, akkor a választ
is ismételve, mi is visszajelzünk,
így megerõsítjük a partnert abban,
hogy az elindított üzenetünkre kapott választ vettük és értettük.
A „Minél egyszerûbb, annál
jobb!” – kommunikációs aranyszabályt, a vállalati belsõ párbeszédeink során sem haszontalan
alkalmazni.
Jómagam, a rám bízott minõségügyi felülvizsgálatok során
az alábbi két idézet szem elõtt
tartásával törekszem az eltérések
feltárására, a külsõ és belsõ hatások által meg-megbillenõ egyensúly visszaállítására és a belsõ
harmónia megvalósítására.
Az egyik Benedek István
Pusztába kiáltott szó címû köny-

vében található: „Két fél együtt
egy egész.” A másik Tom Peters,
egy amerikai mérnök kollégától
származik: „A legtöbb minõségi
program két lehetséges ok egyike
miatt mond csõdöt: van bennük
rendszer szenvedély nélkül vagy
szenvedély rendszer nélkül.”
A hatékony párbeszéd tehát
nem nélkülözheti a rendet és a
szenvedélyt. Tények hiányában
a szenvedélyesen érvelõ ember,
illetve csak a tényeket szajkózó
szakember még nem tud meggyõzõ lenni. A rohamos léptekben változó világunkban óriási
kihívás elõtt állunk, így jó tudnunk, a lebecsült, az elhanyagolt
párbeszédeink késõbb mindig
visszaütnek, lehetetlenné teszik
a nélkülözhetetlen szinergiát,
valamint az egyéni elképzeléseink, a terveink minõsége még
nem garantálják a minõségi
összmunkát!
-Sipos László-

Lenin könyvtári emlék

tárba belsõ olvasási és nem kölcsönzési jogosultsággal. Tagsági
könyvem még ma is megvan.
Nagy izgalommal vártam, hogy
az angol nyelvû dokumentációs
tárban a föld alatti mínusz második szinten lévõ olvasóteremben
megkapjam a kívánt jelentéseket.

ros hölgy a második naptól kezdve már nagyon udvarias volt, és
nem szólt rám, ha jegyzeteltem.
Így nagyon fontos mûszaki és
költségadatokhoz jutottam hozzá, amelyeket az Atomenergoexporttal folytatott tárgyalásokon a magyar érdekek védelmében jól tudtunk hasznosítani. A tárgyalópartnerek
többször meglepõdve kérdezték, hogy honnan ismerem ezeket az adatokat.
Természetesen a Lenin
könyvtári tagságomat nem
árultam el, hanem azt
mondtam, hogy én megkapom az atomerõmûvekrõl
szóló amerikai kongresszusi jelentéseket. Szerencsére
jó kapcsolatokat tudtunk kiépíteni az Atomenergoexport illetékeseivel, így ezt a
kérdést tovább nem vitatták.
Így történt, ma sem tudom viszont, hogy azokat a stencilmásolatokat az oroszok hogy szerezték be.
Következtetés. Az embernek
mindig élelmesnek, kitartónak,
célratörõnek és sokszor a munkát elõtérbe helyezõnek kell lennie, hogy eredményeket tudjon
elérni.

Napjaink fejlõdését a feldolgozott és beépített információ minõsége, mennyisége határozza
meg. A hiteles és ellenõrzött információ a modern gazdaságok,
az intézmények és a társadalmi
szervezetek legfontosabb erõforrásává vált. Mivel ez csakis
az emberi tudásból származhat,
így az atomerõmûben dolgozó
vezetõk és szakemberek törekvésének záloga az emberi erõforrás, aminek minõsége elsõsorban az alapoktatásban, a továbbképzésben és a hatékony,
korrekt tájékoztatásban dõl el.
Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy kulcskérdések között tartják számon a tudatformálás fontosságát, valamint azt,
hogy meg tudjuk-e tanítani, tanulni a hatékony tanulási technikát. Továbbá mennyire tudjuk
kialakítani a személyközi, valamint az elektronikus úton – Tár-

1968 végétõl 1985 közepéig aktívan részt vettem az atomerõmû
építésének elõkészítésében és
megvalósításában.
Az elõkészítés idõszakában, az
1970-es évek elején még nagyon
kevés adat állt rendelkezésre az
akkor ugyan már épülõ atomerõmûvek technológiájáról és különösen beruházási költségeirõl.
Az Erbében akkor még kevesen, az atomosztályon pedig én
egyedül tudtam angolul. Ezért
fõnökeim azzal bíztak meg,
hogy az angol nyelvû folyóiratok
és más újságok tanulmányozásával kíséreljek meg ezekben a témákban adatokat gyûjteni.
Az akkor Magyarországon
megszerezhetõ angol nyelvû
szaklapokban csak utalásokat találtam az USA kongresszusa részére készült – de nem nyilvános
– rendszeres jelentésekre, amelyekben az utalások szerint áradatok is szerepeltek az egyéb
fontos információk mellett. Minden lehetséges hazai forrást
(Széchényi Könyvtár, Parlamenti Könyvtár, Külügyminisztérium) felkutattam, hogy segítsenek megszerezni ezeket a jelen-

téseket, mert úgy gondoltam,
hogy azok nem titkosak.
Mondanom sem kell, hogy nem
jártam eredménnyel. Mivel akkoriban több alkalommal (néha egykettõ-három hétig is)
Moszkvában tartózkodtam
az atomerõmûvel kapcsolatos tervezõ és kereskedelmi
tárgyalások miatt, eszembe
jutott, hogy ott kutakodok
ezután az amerikai forrás
után. Mivel a tárgyalások
közben voltak szabadnapok
is, ezért megkértem az Erbe
akkori moszkvai képviselõjét Gyenis Jóskát, hogy derítse fel az ottani forrásokat,
mivel õ Moszkvában végzett, és jól ismerte az ottani viszonyokat. Gyenis „elvtárs” le akart
beszélni akciómról, de én nem
hagytam magam, és némi nyomásgyakorlás után rávettem, hogy
jöjjön el velem személyesen a Lenin Könyvtárba felderíteni a lehetõségeket (én ugyanis nem beszéltem oroszul, de sok mindent megértettem).
Így történt, és több könyvtári
„fõelvtárssal” folytatott beszélgetés után beiratkozhattam a könyv-

Megkaptam a stencilezett példányokat egy napra egy évi
mennyiséget, azaz 12 példányt
spárgával összekötve. Naponta
csak maximum két órát tölthettem
az olvasóteremben, másolatokat
nem lehetett készíteni, fényképezõgépet nem lehetett bevinni, és a
jegyzetek készítését sem nézték jó
szemmel. Egy-egy alkalommal
két óra alatt 12 kiadványt kellett
végigböngésznem. Szerencsém
volt, mert a csinos fiatal könyvtá-

Balogh Ernõ volt helyszíni fõmérnök

Az európai nukleáris ipar legnagyobb lobbiszervezete, a Foratom, jelentõs szervezeti változásokon
ment át 2007-ben. Ez az érdekképviselet munkastílusának változása mellett azért is fontos számunkra,
mert a cégvezetés döntése értelmében 2007 folyamán
szorosabbra fûztük a kapcsolatainkat a Foratommal.
Kezdeményeztük delegáltak küldését a számunkra
fontos munkabizottságokba. Ez gyakorlatilag egybeesett a Foratom munkabizottság-rendszerének reformjával és az elnökségi tagok újraválasztásával. A
Foratom végrehajtó bizottságának 2007. március 7-ei
döntése a hatékonyság növelésével, a koordináció és
a képviselet javításával indokolta a változásokat.
Ezek értelmében létrejött az Energiastratégia Irányító
Csoport (Energy Strategy Steering Group) és a Nukleáris Politika Irányító Csoport (Nuclear Policy
Steering Group). Az elsõ csoportba tartozó munkabizottságok PA Zrt.-s delegáltjai: Euratom Task Force
(E.TF) – dr. Varga-Sabján László, Environmental
Issues Task Force (EI.TF), New Member States Task
Force (NMS.TF), Research and Development Task
Force (R&D.TF) – dr. Szerbin Pável, International
Safety Co-operation Task Force (INSC.TF) – Németh
Gábor, Common Safety Standards Task Force
(CSS.TF) – Pekárik Géza. A Nukleáris Politika Irányító Csoporthoz tartozó munkabizottságokba a következõ szakembereket delegáltuk: Security of
Energy Supply Task Force (SoES.TF) – Hadnagy Lajos, Radioactive Waste Management Task Force
(RWM.TF) – dr. Schunk János. Az új struktúrától függetlenül tovább mûködik a Business Excellence
Working Group (BEx.WG) és a Nuclear Information
Committee Europe (NICE), melyek magyar delegáltjai Pásztory Zoltán, valamint Mittler István és Enyedi
Bernadett lettek.
2007. november végéig a Foratom munkatársai a
munkabizottságok tagjaival közösen összeállították a
munkabizottságok hatáskörét leíró alapdokumentumokat, és megtartották az új munkabizottságok alakuló üléseit, melyeken megválasztották az alelnököket és elnököket. A Foratomban már régóta végzett
aktív munkánk és a magyar EP-képviselõk energetikai ügyekben mutatott aktivitása, a magyar atomenergetika intenzív brüsszeli megjelenésének elismeréseként két munkabizottság magyar alelnököt kapott: Németh Gábort a Nuclear Safety Co-operation
Task Force és dr. Szerbin Pávelt a New Member
States Task Force alelnökévé választották. Az alelnökök részt vehetnek az Irányító Bizottság (Steering
Committee) ülésein, ahol az európai energiastratégia
és nukleáris politika aktuális kérdéseit hozzák összhangba a Foratom tevékenységével.
A változásokat fémjelzi továbbá, hogy a Foratom
legutóbbi közgyûlésén új elnököt választott. A pozíciót 4 évig betöltött leköszönõ Eduardo Gonzales
Gomez helyett a belga származású Paul Rorive lett a
Foratom elnöke. Rorive úr hosszú és sikeres karriert
tudhat maga mögött, korábban volt a Tihange
Nuclear Generation Zone igazgatója és a Tractabel
Engineering vezérigazgatója. Az új elnök munkájához sok sikert kívánunk!
Dr. Szerbin Pável, EU-szakértõ
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A legnagyobb hazai
cégek elszámoltathatósági rangsora
A Figyelõ Top 200 kiadványban
jelent meg Magyarországon második alkalommal a legnagyobb
hazai cégek elszámoltathatósági
rangsora 2007. október 13-án. A
rangsort nemzetközi módszertan
alapján a Braun & Partners
Network CSR stratégiai és kommunikációs tanácsadó cég készítette. A magyar lista gyõztese
2007-ben is a Magyar Telekom
lett, a második helyezést a Magyar
Villamos Mûvek, a harmadikat
pedig a Mol érte el.
2007-ben a Figyelõ Top 200 elõzetes listája alapján a 40 legnagyobb
vállalatot, valamint az olajipar, a
pénzügyi piacok, a távközlés és
elektronikai, az energetikai és közüzemi, valamint az autóipar további
22 legnagyobb vállalatát értékelték.
Az Accountability Rating Hungary (ARH) azt méri fel, hogy a
legjelentõsebb magyar vállalatok –
nyilvánosan, a vállalatok érintettjei
számára elérhetõ információk alapján – mennyire tartják fontosnak
társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaik hatékony kezelését,
hogyan építik be ezeket a szempontokat üzleti stratégiájukba, vállalatirányításukba, és milyen mértékben vonják be érintettjeiket a
döntési folyamatokba. Az értékelésben részt vevõ vállalatok idén
aktívabban segítették az értékelõk
munkáját, valamint jelentõsen több
dokumentumot hoztak nyilvánosságra.
Az Accountability Rating a vállalatokat hat terület alapján értékeli:
stratégia (20%), vállalatirányítás
(15%), teljesítménymenedzsment
(15%), érintettek bevonása (20%),
nyilvános közzététel (15%), tanúsítás/hitelesítés (15%).
Az ARH 2007 lista elsõ helyezettje ismét a Magyar Telekom lett,
52%-os teljesítménnyel. A Magyar
Villamos Mûvek 45%-os eredményének köszönhetõen helyet cserélt
a Mollal, így egy helyet javított a
2006-os eredményéhez képest. A

Mol 41%-os teljesítményével a harmadik helyre került. (A PA Zrt. 13. a
listán 24%-os eredményével.)
Az értékelésben 2007-ben elõször részt vevõ cégek közül az Állami Autópályakezelõ Zrt. érte el a
legjobb teljesítményt – 37%-os teljesítményével a lista ötödik helyén
szerepel. A 2006-os értékelés óta a
legnagyobb mértékben a CIB Bank
teljesítménye javult (8%-ról 28%ra) – köszönhetõen annak, hogy a
pénzügyi szektorból elsõként fenntarthatósági jelentést hozott nyilvánosságra.
Az értékelt vállalatok átlagos teljesítménye a 2006-os 17%-ról 14%ra csökkent – ennek egyik fõ oka a
kétszeresére növelt mintanagyság,
illetve a cégek teljesítményének kismértékû fejlõdése. Az átlagos eredmény csökkenéséhez hozzájárult a
nemzetközi módszertan szigorodása
is. Ezen tényezõk hatása miatt a
2006-os felmérésben is részt vevõ
cégek közül 15-nek csökkent a pontszáma, négy esetében nem változott,
a fennmaradó 12 cég pedig javítani
tudott eredményén.
Harminc százalék feletti teljesítményt csupán öt cég ért el, amelyek messze felülmúlják a magyar
átlagot. A lista további vállalatai
két fõbb csoportba sorolhatók: a
10% és 30% közötti eredményt elért cégek már értékelhetõ teljesítményt mutatnak fel az Accountability Rating hat területén (iparági
és területi eltérésekkel). A 10%nál alacsonyabb pontszámú vállalatok semmilyen, nempénzügyi
publikációval nem rendelkeznek,
sokszor még üzleti jelentésük sem
nyilvános.
A 2006-os évhez hasonlóan, a magyarországi vállalatok 2007-ben is a
stratégia területén érték el a legjobb
teljesítményt, leggyengébben pedig
a tanúsítás terén szerepeltek. A következõ évek során a hitelesítési, tanúsítási tevékenység jelentõségének
növekedésére lehet számítani, ami
várhatóan a vállalatok ezirányú teljesítményét is javítani fogja.

Az operációs rendszertõl az adattárházig
marabb és jobb minõségben készül el,
lalkozott. Watts S. Humphrey mintegy
Miközben egyre átláthatatlanabb vála késõbbi módosítások kevesebb ránegyedszázadon keresztül dolgozott
tozatokban, elnevezésekkel ajánlják
fordítást igényelnek.
az IBM-nél, és a legendás 360-as soa termékbemutatókon, konferenciáAz adattárházak egyik meghatározó
rozat operációs rendszerének kifejkon a csodálatosabbnál csodálatoguruja, Bill Inmon Budapestre látogalesztése fûzõdik nevéhez. A produksabb üzleti eredményeket szinte öntott az IDC Magyarország
magukban garantáló szoftszervezésében 2007. szepverrendszereket (adattárház –
tember 16-án. Korán felisagresszív programozás), más
merte a relációs adatbázisok
szervezetek azok kialakulásáhiányosságait, és megalkotta
nak körülményeit igyekeznek
a több platformon futó adattisztázni. Mindez sokkal hitetárházat. Harmincöt éves pálesebb azok elõadásában,
lyafutása alatt meghatározó
akik ezt mind kitalálták, megszerepet vívott ki magának
alkották, levezényelték. Az
ezen a szakterületen. A koninformatika több korszakalBill Inmon
Watts S. Humphrey
Bélády László
ferencián az adattárház-épíkotó személyiségével találtés költségeinek megtérülési paramétum váratlanul sikeresnek bizonyult,
kozhattam a közelmúltban egy-egy
tereit mutatta be. Számos fontos szaés megalapozta a szoftveripar kialakonferencián Budapesten.
bályt közölt a sikeres adattárházak kikulását. Megalkotta a szoftverminõA Neumann János Számítógép-tualakításához. Szakmaspecifikus az
ség fogalmát. Mintegy 4000 progradományi Társaság (NJSZT) Szoftadatok történelmi mélysége, s ezt számozó munkáját koordinálta több éven
vertechnológiai Fóruma a világhírû
mos példával támasztotta alá. Igen jekeresztül. Nyugdíjba vonulását kövekutatás-fejlesztési szakember, Bélády
lentõs számú publikációja közül egyik
tõen egyetemi tanár lett. KifejlesztetLászló akadémikus, egyetemi tanár
könyve a helyszínen kedvezményesen
te a Team Software Processt (TSP),
vezetésével – személyes ismerõseit,
megvásárolható volt.
mely tervezhetõvé tette a szellemi
jó barátait meghívva – jelentõs kutaA rendezvényt a Novotelben tartotmunkát néhány nagyon fontos tapasztási területek kerültek és kerülnek köták, ahol Bill Inmonon kívül Thomas
talati szabály alkalmazásán keresztül.
zérthetõen ismertetésre az elismert
Vavra, az IDC kutatási igazgatója,
A módszer meghatározza a csoportok
külföldi szakemberek, valamint hazai
valamint az Oracle és az Information
kialakítását, feladatok kiosztását,
szaktekintélyek elõadásain keresztül.
Builders vezetõ szakemberei mutatazok ellenõrzését, tesztelését, és bizoA 23. Szoftvertechnológiai Fórum
ták be cégük elképzeléseit az üzleti
nyítottan eredményesebb, mint más
(2007. október 9.) a programozói
intelligencia jövõjérõl.
módszerek. Az új programcsomag hamunka menedzselési feladataival fog-gyulai-
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A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Neutron Bevetési Osztály csapata 2007. november 13-án délután érkezett haza a 25. alkalommal megrendezett nemzetközi SWAT
seregszemlérõl, ahol a 64
csapat közül összetett versenyben a 12. helyezést érte
el. A fiúk akadálypályán
ezüstérmesek lettek.
Felhõsi Lászlóval a Neutron Bevetési Osztály versenyen részt vett csapatának vezetõjével beszélgettem.
– Csapatunk az idén is nevezett a 25., tehát jubileumi
SWAT-világbajnokságra. Azaz igazság, hogy nagyon nehezen álltunk össze, nagyon
bizonytalan volt a csapat indulása.
A Neutronról tudni kell, hogy nagyon nehéz évet zárt. Hozzánk is begyûrûzött a nyugdíjtörvény, és rengeteg kollégám vonult nyugállományba.

Vannak fix szolgálataink, és ezeket tetõzik még olyan speciális feladatok, amik rendkívül sok embert
igényelnek és kötnek le. Nem láttuk

elõre, hogy ki tudunk adni egy versenycsapatot.
Nagyon nagy segítség volt számunkra – mint minden évben – az
atomerõmû és a város önkormányzata,

akik segítettek az utazás anyagi feltételeinek megteremtésében. Nagyon sokat köszönhetünk a megyei rendõr-fõkapitányság vezetésének, illetve a Neutron Bevetési Osztály osztályvezetõjének, hogy biztosította azokat a további feltételeket, hogy ki tudtunk állni
egy ilyen csapattal.
– Hány fõs volt a csapat?
– Most egy kicsit szûkebbre terveztük a csapatot
pont a létszámproblémák
miatt, mint tavaly. Hat fõvel
mentünk, egy tolmáccsal,
melyet a rendõr-fõkapitányság bocsájtott rendelkezésünkre, és még szabadidejébõl kijött velünk egy régi rutinos róka, egy volt kollegánk Farsang János, aki már több éve folyamatosan a versenycsapat tagja volt
és így komoly ismeretekkel rendelkezett.
(Folytatás a 13. oldalon.)

Száztíz éve született Szilárd Leó
A huszadik század történelemformáló tudósainak elképzelt csoportképén, valahol az elõkelõ elsõ sorban, középtájt, Albert Einstein,
Neumann János, Enrico Fermi,
Wigner Jenõ, Paul Dirac, Teller
Ede, Max Planc, Hevesy György és
Werner Heisenberg társaságában
látható a magyar-amerikai Szilárd
Leó is. Vendégeket kísérve a Tájékoztató és Látogatóközpont elõtti
parkban, büszkén szoktuk emlegetni, hogy a két Nobel-díjas,
Wigner Jenõ mérnök-fizikus és
Hevesy György kémikus mellett
Teller Ede, Neumann János és Szilárd Leó együtt „beszélget”, és
szólnak a látogatókhoz Farkas Pál
szobrászmûvész „Paksi disputa”
címet viselõ kompozíciójában.
Budapesten 1898. február 11-én
született Szilárd Leó fizikus, biofizikus. Egyetemi tanulmányait Berlinben végezte, 1922-ben Berlinben
doktorált, itt dolgozott, majd itt lett
egyetemi magántanár 1928-ban. Egy
ideig Albert Einstein munkatársa.
Hitler uralomra jutása után rövid ideig Bécsben tartózkodott, majd 1934ben egy londoni kórház fizikai osztályán, 1935-tõl az oxfordi egyetem
Clarendon Laboratory-jában dolgozott. 1939-tõl az ugyancsak emigráns

olasz Enrico Fermivel a Columbia
Egyetemen (USA) az uránhasadás
elméleti lehetõségét vizsgálta.
1940-tõl az elsõ atomreaktor megteremtésén és vizsgálatán dolgozott.
1942-tõl a chicagói Metal Laboratory vezetõ fizikusa. A chichagói
egyetemen 1946-tól a Sugárbiológiai
és Biofizikai Intézet, 1960-tól az
egyetem Enrico Fermi Institute
of Nuclear Studies-jának tanára.
1964 februárjától a kaliforniai
Salk Institute for Biological
Studies tanácsadója volt. Kutatásai a fizika és biofizika széles
területeit ölelik fel: az entrópia
és az információ kapcsolata; a
magfizikai Szilárd–Chalmersreakció felfedezése; a rácsreaktor szabadalma (Fermivel közösen); a vírusbiológia és enzimhatás egyes kérdései; az öregedésre
és az emberi memóriára vonatkozó elméletek; stb.
1939-ben Einstein többek között az õ kezdeményezésére hívta fel
Roosevelt figyelmét az uránhasadás
katonai alkalmazásának lehetõségére
és a hitleristák elleni felhasználás
szükségességére.
1945 tavaszán Einsteinnel együtt
figyelmeztette az elnököt az atombomba bevetésének szükségtelen
voltára, a fegyverkezési verseny

megindulásának veszélyére. 1948-tól
az amerikai és szovjet tudósok
együttmûködését szorgalmazta e verseny megakadályozására. A Council
to Abolish War (Council for a Livable World) megszervezésével társadalmi és politikai erõket mozgósított.
A háború után biológiával foglalkozott, az élet alapproblémáira alkal-

Albert Einstein és Szilárd Leó

mazta a fizika egzakt módszereit. A
fizika reprodukálható kísérleti feltételeit átültette a biológiába, így alkotta meg például a baktériumok szaporodásához változatlan feltételeket
biztosító kemostátot. Legfontosabb
tudományos eredményei a magfizika
és a biológia tárgykörébõl származnak. A biofizika atyjának is õt tekin-

tik. Amikor szervezetét rák támadta
meg, e halálos kórt arra használta fel,
hogy egy új gyógyászati eljárást dolgozzon ki, a rák radioterápiáját. A terápia eredményesnek bizonyult. Felépülése után intenzív közéleti-politikai tevékenységet fejtett ki. Személyesen javasolta Hruscsovnak a Fehér Házat és a Kremlt összekötõ közvetlen telefonvonal létrehozását.
Az idõ múltával változott Szilárd Leó tevékenységének megítélése is. 1958-ban megkapta az
Einstein-díjat, 1960-ban elnyerte
az atomenergia békés felhasználásáért folytatott munkásságáért a
washingtoni tudományos akadémia Atoms for Peace Award
(Atom a békéért) díját. 1961-ben
a Nemzeti Akadémia tagjává választották. 1964. május 30-án La
Jollában (Kalifornia) szívroham
vetett véget életének.
Alábbiakban az olvasók figyelmébe ajánlom Szilárd Leó 1940.
október 30-én rögzített tanácsait:
TÍZ PARANCSOLAT
1. Ismerd föl a dolgok összefüggéseit és az emberek cselekedeteinek
törvényeit, hogy mindig tudd: mit is
csinálsz.
2. Tetteidet egy méltó cél vezérelje,
de ne azt kérdezd szüntelen, hogy el-

érhetõ-e ez a cél. Céljaid modellek és
mintaképek legyenek, nem pedig cselekedeteid mentségei.
3. Úgy szólj az emberekhez, ahogy
tenmagadhoz szólnál. Ne szavaid
várható hatásával törõdj. Embertársaidat ne zárd ki saját világodból.
Mert ha elszigetelõdsz, elsiklik szemed elõl az élet igazi értelme és elveszítheted a teremtés tökéletességébe
vetett hitedet.
4. Ne rombold le, amit magad nem
tudnál megalkotni.
5. Ne nyúlj a tál ételhez, hacsak
nem vagy nagyon éhes.
6. Ne kívánd, amit úgysem tudsz
megkapni.
7. Ne hazudj szükségtelenül.
8. Tiszteld a gyermekeket. Tisztelettel figyeld szavaikat, és végtelen
szeretettel szólj hozzájuk.
9. Hat esztendõn át munkálkodjál.
A hetedik esztendõben vonulj el magányba vagy idegenek közé, hogy barátaid véleménye ne tartson vissza
attól, hogy az légy, amivé váltál.
10. Gyengéd kézzel vezesd magad
az életen át, és bármikor légy készen
eltávozni belõle, amikor a hívó szó
elhangzik.
Az Akadémiai Kiadó „A múlt magyar
tudósai” címû CD-ROM alapján
szerkesztette: Sipos László

13. oldal

2008. január

Magyar sportévkönyv 2007
Paks és vonzáskörzete lakossága
többször bizonyította sportszeretetét, így bizonyára érdekli az olvasóinkat, ha megjelenik egy nívós kiadvány a könyvesboltokban. Az
Aréna 2000 Kiadó gondozásában,
Ládonyi László szerkesztésében,
több támogató – köztük a nemzetközi sikereket is elérõ Atomerõmû
SE sportolóinak felkészülését biztosító Paksi Atomerõmû Zrt. – segítségével megjelent a 2006. évi
sporteseményeket feldolgozó „Magyar sportévkönyv 2007” címet viselõ kiadvány.
A magyar sportolók a világ legjobbjai közé tartoznak az „idõk kezdete”
óta, eredményeik több évtized távolából is visszakereshetõk a Magyar
sportévkönyv korábbi, bizony már
megsárgult, de ma is haszonnal forgatható oldalain. A közelmúltban megjelent „sportszeretõk bibliája” a 2006.
évre tekint vissza. A Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõi számára kiemelten
fontos a verseny- és a szabadidõsport
támogatása. Ennek bizonyítéka, hogy
a társaságunk nevét viselõ sportegyesület, az Atomerõmû SE versenyzõi az
elmúlt évben is kiválóan szerepeltek.
A 2006. évi világ-, az Európa- és a hazai bajnoki helyezések, illetve a különbözõ kupákban elért eredményei

alapján az ASE hazánk egyik legeredményesebb sportegyesülete.
Lapozgatva az ajánlott kiadványt,
jólesõ érzéssel gondolhatunk arra,
hogy Kozmann György olimpiai
bronzérmes kenusunk a szegedi síkvízi kajak-kenu világbajnokságon
Kolonics Györggyel a
C-2 hajók 500 méteres távján bronzérmet, míg 1000 méteres távon aranyérmet
szerzett. Gyuriék kenuját a hosszabb távon még csak megközelíteni sem tudták
a riválisok, így az
Atomerõmû SE 27
éves fennállásának
egyik legnagyobb sikerét éppen a hazai
közönség, a magyar
szurkolók tombolása közepette aratták. „Hihetetlen érzés volt egyes
egyedül a cél felé lapátolni ilyen lelátók elõtt!” – nyilatkozott akkor a világbajnok paksi fiú. Az Atomerõmû
SE ifjú kenusa, Dejczõ Balázs is jól
szerepelt, az ifjúságiak Európa-bajnokságán, a C-4 hajók 500 méteres
távján elsõ helyezést ért el.
Az ASE Cselgáncsszakosztály versenyzõinek elmúlt évi eredményei közül kiemelkedik Mészáros Anett junior

világbajnoki ezüst- és junior Európabajnoki aranyérme, így az év végén a
sportága legjobb nõi versenyzõjévé
választotta a szakszövetség. A fiúk közül 2006-ban Bor Barna a 23 éven aluliak Európa-bajnokságán állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. A 196.
oldal a kosárlabdáé,
benne a Zsoldos András
irányítása alatt bajnokés kupagyõztes Atomerõmû SE férficsapat fotója. A Paksi SE labdarúgói, mint a Magyar
Köztársaság 2005/2006.
évi NB II. Nyugati csoportjának gyõztesei kerültek be a kiadványba.
A paksi férfisakkozók
2006. évi eredményeit is
tartalmazza a kiadvány,
kiemelve a 237. oldalon:
az Atomerõmû SE a felnõttek között 3.
helyezést ért el a csapatbajnokságon,
míg Szabó Krisztián a 20 éven aluliak
bajnokságán a legtöbb pontot gyûjtve
lett aranyérmes.
A háromszáz oldalas, A-4 méretû,
több száz fotóval illusztrált kiadványt
tanulmányozva, feleleveníthetjük az
elmúlt év legjelentõsebb eseményeit,
izgalmait, a 2006. év sportolója szavazás végeredményeit és a szövetségek elérhetõségi adatait. -Sipos László-

Bajnokot vert idegenben az ASE sakkcsapata!
Régen várt nagy sikert könyvelhetett el 2007. december 9-én az
Atomerõmû SE élvonalbeli sakkcsapata. A piros-kék színeket képviselõ gárda óriási bravúrt vitt véghez, amikor saját környezetében
verte meg a címvédõ Aquaprofit
Nagykanizsai TSK-t. Eredményesen zárult a BEAC elleni mérkõzés
is, így csapatunk megerõsítette
harmadik helyét.
Már többször is elõfordult, hogy
csak minimális különbséggel maradt
alul az ASE az aktuális bajnokkal –
többnyire a zalaegerszegi Csutival –
szemben. Most azonban megtört a
jég – ráadásul a regnáló bajnok otthonában! Mégsem mondhatjuk, hogy
váratlan siker volt ez, hiszen a szakvezetés a lehetõ legerõsebb összeállításában küldte asztalhoz a mieinket.
Szó sem volt tehát itt a tisztes vere-

ség utáni álmodozásról. Kanizsán
akarta megmutatni tudását a Berkessel, Áccsal, Nevednichy-vel, Berescu-val, Grószpéterrel és Vajda Szidóniával kiálló Atom-csapat. Kellett is a
létezõ legjobb összeállítás, hiszen az
ellenfél Élõ-pontban kifejezhetõ fölénye így is jelentõs volt, táblánkénti
átlagban 47 egység.
Legismertebb játékosuk a világranglistán 22., magyar viszonylatban
2. helyet magáénak tudó Polgár Judit
volt, ellene azonban a mi éltáblásunk,
Berkes Ferenc végig állta a sarat, remi lett a vége. Rajtuk kívül még öt
párban született döntetlen, a másik
hat táblát viszont 4 : 2-re az ASE
nyerte meg! Fehérrel gyõzött Grószpéter Attila, Papp Gábor és Vidéki
Sándor, a legnagyobb bravúr ugyanakkor a gyõzteseink közül a legnagyobb Élõ-hátránya és másodhúzása

ellenére is remeklõ Csom Istváné. A
csapat doyenje Faragó Ivánt verte
sötéttel.
Gyõzelmével együttesünk egy
pontra felzárkózott a Nagykanizsa
mögé. Az óév utolsó fordulójában aztán ez a távolság háromra nõtt, miután a kiesõ helyre sodródó BEAC elleni 7,5 : 4,5 arányú sikerrel szemben
a bajnok 9,5 : 2,5-es gyõzelemmel
tudta le az ötödik kört. Ezzel az
Aquaprofit felére csökkentette hátrányát az éllovas Csutival szemben,
miután utóbbiak váratlanul kikaptak
Szombathelyen 6,5 : 5,5-re.
Féltávnál tehát az elsõ hat sorrendje: 1. Csuti 41 pont; 2. Aquaprofit 37;
3. ASE 34; 4-5. Haladás és Kazincbarcika 31,5 : 31,5; 6. Postás 30,5.
Február 17-én csapatunk a kiesõ
zónából menekülõ Statisztikához látogat.
-ve-
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(Folytatás a 12. oldalról.)

– Mikor került lebonyolításra a
verseny?
– November 4-én kezdõdött és 9én volt a záróünnepség. Mint minden évben az Amerikai Egyesült Államokban, Florida állam, Orlandó
városában került sor erre a jubileumi
megmérettetésre.
– Milyen versenyszámok voltak?
– A versenyszámokról annyit kell
tudni, hogy öt napon keresztül folynak.
Ezen 64 csapat indult, tehát egy elég
nagy volumenû versenyrõl van szó.
Mindennap másik számban kell
megküzdeniük a csapatoknak. Az elsõ napon volt egy túszmentés épületbõl, ami egy teljesen vak szám volt
számunkra, amirõl a versenykiírásban sem szerepelt semmi.
Teljes egészében ott kellett improvizálnunk. Egy mesterlövész fedezete alatt kellett kimenteni egy túszt az
épületbõl.
A második napon volt a kombinált
küzdelem, ahol különbözõ fegyvernemekkel kellett álló, illetve mozgó
célokra lõni. Apróbb akadálypályán
jutottunk el a lõállásokig. Ajtóimitációt betörve kellett eljutni a lõállásokba, és ott helyet foglalni.
A harmadik nap volt egy toronyházakció, ahol a rohamcsoportnak
egy 27 méter magas toronyban kellett kötélpályát rögzíteni, és azon a

versenycsapat minden tagja leereszkedett. Itt a mesterlövõ fedezéke
alatt kellett a rohamcsoportnak befutni egy 800 méterre lévõ lõállásba,
ahol 36 darab fémcél leküzdése volt
a feladat.
A negyedik nap volt egy evezõs
szám. A rohamcsoportnak egy csónakkal kellett elindulni, ott különbözõ szlalompályán evezéssel kellett
közlekedni, kikötni. Egy mesterlövésznek mozgó csónakból, 150 méter távolságban lévõ fémcélt kellett
leküzdenie.
Az ötödik napon volt az akadálypálya, amely igazából a fizikai állóképességet teszi próbára. Itt a második helyezést tudtuk elérni. Az elõzõ
évekhez hasonló pálya volt.
Összesítésben a csapatunk a tizenkettedik helyen végzett.
– Kik voltak a csapat tagjai?
– A csapat tagjai voltak: Felhõsi
László a csapat vezetõje, Járai Antal,
Major Csaba, Szász Sándor, Kéri
Zoltán és Keresztény György.
– Jövõre tervezitek-e az indulást?
– Ha az elõzõ évekhez hasonlóan
megteremtik nekünk az anyagi feltételeket, akkor szeretnénk indulni.
Az idén már hetedik alkalommal
vettünk részt ezen a versenyen.
Minden évben volt több magyar
csapat, igazándiból a magyar csapatok nekünk nem ellenfelek. Ezt min-

den szerénytelenség nélkül állíthatom. Az ellenfeleink a helyi csapatok
és a koreai csapat, akik egy nagyon
felkészültek, illetve az európai országok csapatai, akik szintén nagyon
komoly szakmai múlttal, komoly
eszközökkel rendelkeznek, amikkel
nagyon komolyan végre lehet hajtani ezeket a feladatokat.
– Vittétek magatokkal a saját fegyvereiteket?
– A felszerelésünkben maroklõfegyvereket, illetve két mesterlövõ
fegyvert vittünk ki.
A Neutron Bevetési Osztálynál
rendszeresített fegyverek – nyugodt
szívvel mondhatom – világszínvonalúak, tehát mi is azokat a fegyvereket használjuk, amit a világon minden egyes speciális alakulat.
– Mennyi idõ volt a felkészülésre?
– Mi két hónapot nagyon keményen és célirányosan készültünk szabadidõben, szolgálat mellett.
A Neutron Bevetési Osztály csapatát a világon számon tartják, egy
ilyen versenyen mindenhol számolnak velünk, komoly ellenfélnek tekintenek bennünket, és nagyon jó
kinnt neutronosnak lenni. Ha Magyarországot nem is tudják, hogy hol
van, de Paksot tudják – ezt elértük.
– Gratulálok az elért sikerhez és
köszönöm a tájékoztatást!
-Wollner Pál-

Eredményesebb tavaszban
bíznak a Fehérvári úton
Márciusra világítást kap a centerpálya
Tizenkettedik hely, várakozásoktól
elmaradó szereplés, edzõváltás. Ez
(is) jellemezte a Paksi FC-t (PFC) a
csapat élvonalbeli történetének
második õszi szezonjában. Az
idény utolsó néhány mérkõzése
ugyanakkor bizakodásra ad okot:
a paksi zöld-fehérek elérhetik céljukat, a tízbe kerülést. Éger László,
az együttes csapatkapitánya errõl a
gárda évadzáró vacsoráján beszélt.
„Egér” önkritikusan elismerte:
ahogy a csapatnak, úgy neki is gyengére sikeredett a rajt. A hibát magában kereste, igyekezett mihamarabb
formába lendülni. Meccshiánnyal
küzdött, ez kihatott teljesítményére is.
Emiatt bizony néha kapott hidegetmeleget a lelátóról, hiszen a szurkolók vezéregyéniségként várták, s ennek megfelelõ produkciót reméltek
tõle. A Paks elvesztette elsõ öt mecscsét, ami – bár egy kicsit késõbb, de –
egykori dunaújvárosi csapattársa és
barátja, Lengyel Ferenc edzõ állásába
is került. „Ezután persze mindenki bizonyítani akarta az új trénernek, számíthat rá. Mindenki tiszta lappal indult Gellei Imrénél, aki valamenynyiünkkel megtalálta a közös hangot. A
mester megköveteli mindenkitõl a kemény munkát, egységes csapatot akar
viszontlátni pályán és azon kívül is.”
A védõ hozzátette: a gárda tartása, hite visszatért az utolsó öt-hat meccsre.
A játékosok az évadzárón találkozhattak a PFC fõszponzorai, a Magyar
Villamos Mûvek (MVM) Zrt. és a
Paksi Atomerõmû (PA) Zrt. vezetõivel. Dr. Kocsis István, az MVM vezérigazgatója beszédében elmondta:
támogatóként és szurkolóként is nehezen élte meg, (a)hogy a gárda elbukta elsõ öt mérkõzését. Ritkán elõforduló érzés volt látni ezt a kezdést fogalmazott a cégvezetõ, aki hozzátette: nagy gond volt, hogy a könynyebben hozható meccsek közül több
is elúszott. Zárszóként azt kívánta a
játékosoknak és a szakvezetésnek,
hogy váljanak be taktikai elképzeléseik, igyekezzenek olyan tavaszt pro-

dukálni, hogy ne kelljen izgulni a
bajnokság végén a bentmaradásért.
Az ehhez szükséges hátteret a szponzorok továbbra is megteremtik a csapat számára – mondta.
Gellei Imre megköszönte a támogatók segítségét, kitartását. Elmondta: õk is szebbre, jobbra vágynak,
mint a jelenlegi helyezésük, ennek
érdekében igen kemény alapozásban
lesz részük a futballistáknak a január
3-án kezdõdõ felkészülés során. Felhívta játékosai figyelmét arra, nagyon becsüljék meg azt a csapatot,
melynek mezében játszhatnak, mert
ilyen stabil hátterû egyesületet keveset találni a magyar labdarúgásban.
Mind az edzõ, mind késõbb a szakosztálymenedzser, Haraszti Zsolt
megígérte a fõszponzorok vezetõinek
– Kocsis István mellett eljött dr. Molnár Károly, a PA Zrt. Igazgatóság elnöke, Kovács József vezérigazgató,
Süli János üzemviteli igazgató, aki
szakosztályelnöki minõségében egyben házigazdája is volt az összejövetelnek és Mittler István, a PA Zrt.
kommunikációs fõosztályvezetõje -,
hogy mindent megtesznek egy sokkal
boldogabb esztendõért.
Hír még a csapat háza táján, hogy
márciusra elkészül a stadion világítása. Tavasszal tehát már akár villanyfényes meccseken is pályára léphet a
csapat, melynek keretében jelentõs
változások történtek. Benedeczki,
Bardi, Fehér és Varga már nem tagja
a csapatnak, míg Szili és Kõkuti kölcsönjátékosként szerepel másutt.
Ami az érkezõket illeti: lapzártánkig
egy igazolás tûnik biztosnak. A szekszárdi illetõségû, de legutóbb a
Felcsútban focizó Weitner Ádámmal
szóban már megállapodott a szakvezetés. A 25 éves támadó középpályás
sikeres õsz után teszi át székhelyét
Paksra, hiszen az NB II. Nyugati csoportjának játékosrangsorában a 9. helyen zárt.
A csapat a PA Zrt. balatonfüredi
rekreációs központjában készül két
hetet, majd horvátországi edzõtáborba vonul.
-Vöröss Endre-

Könyvbemutató

KOMÁROMI JÁNOS: A nomád
Komáromi János „A nomád” címû,
második könyvének bemutatóját
2007. december 18-án tartották a
paksi Városi Mûvelõdési Központ
nagyklubjában.
2007. februárjában jelent meg Komáromi János elsõ verseskötete,
amely szerelmes verseket tartalmazott. Az akkori könyvbemutató sikere, a sok pozitív visszajelzés késztetette Komáromi Jánost második
könyve megjelentetésére. Az elsõ kötethez hasonlóan, ez a második is
domború gerincû, mûbõrkötéses, kis
alakú (10×15 cm-es), 184 oldalas,
kényelmesen zsebre vágható, kézbe
fogható igazi könyv.
A kötet tematikus válogatás, 94
írást (pontosabban 87 verset és 7 prózát) tartalmaz az elindulásról, a kere-

sésrõl, a vándorlásról és a megérkezésrõl. A könyvbemutató házigazdája
Préházi Ildikó volt.
A versek életre keltõi: Várszegi
Viktor, Vidákovics Sámuel, valamint a
Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény drámajáték-színjáték tanszakának tanulói, Urbán Bea, Gracza
Levente és Gyulai István, aki gitárjátékával és énekével igazi dalokat formált a versekbõl.
A nagy sikerû könyvbemutató végén valódi meglepetésként János legfiatalabb gyermeke, Komáromi Bogdán, olvasta fel az Angyali mese címû verset.
Aki érdeklõdik Komáromi János
munkái iránt, az alábbi internetes címen sok mindent megtudhat: http://gportal.hu/portal/verselo.
-Wollner Pál-

14. oldal

2008. január

az ASE kosárlabdacsapata
Világbajnok kenu párosunk elismerése Immár dobogós
A PVSK vetett véget a menetelésnek
Harmadik lett az idei duisburgi
világbajnokságon 500 méteren
aranyérmes kenus egység az 50.
Sportcsillagok Gálaestjén. A Kozmann György – Kolonics György
egységet a minden évben szavazó
sportújságírók voksai alapján köszöntötték a budapesti kongreszszusi központ színpadán.

Az idén is zsúfolásig megtelt pompás ünnepi díszbe öltöztetett teremben
a magyar sport 2007-es évének legjobbjait köszönthettük. Azt már elõzetesen lehetett tudni, hogy az Atomerõmû SE kenusa is ott lesz az emelvényen, hiszen a dobogósok kilétére
már napokkal korábban fény derült.
Azzal szinte minden újságíró kol-

léga egyetértett, hogy idén a világbajnok férfi kardcsapat lesz az Év
csapata. Na de ki lesz a második? –
kérdezgettük egymástól, hiszen a
nõi asztaliteniszezõk Eb-aranya és a
németországi kenusarany egyaránt
remek teljesítmény volt. A két jelölt
között aztán tényleg nagyon kevés,
pár tucat pont döntött.
Eszerint az Év csapata a férfi
kardválogatott lett. 2. a nõi asztalitenisz-csapat, 3. pedig a szegedi vb
után ezúttal is világelsõséggel hazatérõ Kozmann–Kolonics páros!
Szívbõl gratulálunk az elismeréshez és – fõként – az azt megalapozó
csodálatos 2007-es szerepléshez,
egyúttal sikeres felkészülést kívánunk a pekingi olimpiára!
-ve-

Túraterv 2008.
Az ASE Természetjáró Szakosztálya a Demeter Egyesülettel közösen
összeállította a 2008. évi programtervezetét. A két egyesület ez évben
is sok túrát és rendezvényt szervez,
melyekre a tagokon kívül szívesen
látnak minden érdeklõdõt, hiszen „a
láb mindig kéznél van”.

Az eseménynaptárról a hagyományos kis füzet is megjelenik, melyet
a tagok a szokásos módon „szerezhetnek” meg.
A részletes programkiírások minden esetben megjelennek az egyesületek honlapjain: tura.ase.hu és
www.dmtr.hu.

XVIII. Villamosenergia-iparági Teketalálkozó
2007. október 13–14.
A 2007. évi, XVIII. iparági teketalálkozónak Tata városa adott otthont
a Bakonyi Erõmû Zrt. rendezésével.
A tatai edzõtábor, már önmagában
is jó eredményre sarkallja a versenyzõket. A jó eredményeket általában a
paksi csapat mindig hozza, és mindig
van egy-egy kiemelkedõ jó teljesítményt nyújtó versenyzõnk. Az idei
teketalálkozó kimagasló eredménye
Németh Sándor nevéhez fûzõdik, aki
megnyerte a férfi egyéni versenyt.
Sok NB-ben szereplõ játékost utasított maga mögé. A második helyezett
és közötte 21 fa volt a különbség. A
nõi mezõnyben lányaink is nagyon
szépen szerepeltek. Sztanóné Körösztös Lívia elsõ napi remek játéká-

nak köszönhetõen, a nõi II. csapatunk a második helyet szerezte meg.
A rendezvényen 14 nõi csapat, 52
fõ nõi egyéni és 43 férfi csapat, 137
fõ férfi egyéni versenyzõ vett részt.
Részletes eredményeink
Nõi csapat: 2. Sztanóné Körösztös
Lívia, Tamás Erzsébet, Bérces Zsuzsanna.
Nõi egyéni: 5. Sztanóné Körösztös Lívia. 6. Gyarmathy Katalin.
Férfi csapat: 7. Németh Sándor,
Fenes László, Szalai János.
Férfi egyéni: 1. Németh Sándor. 8.
Gerzsei Zoltán.
Nõi+Férfi csapat: 4.
Legeredményesebb társaság: 2.

2008. év legjelentõsebb versenysporteseményei
Ahogyan az az olimpia évében lenni
szokott, idén is számos kiemelkedõ
sportesemény küzdelmeit izgulhatjuk végig. Bizonyára sokakat a televízió képernyõje elé szögez majd júniusban a Svájcban és Ausztriában
megrendezésre kerülõ labdarúgóEurópa-bajnokság, de a 2008. év
legkiemelkedõbb sporteseménye a
szeptemberi pekingi nyári olimpia

lesz. A két idõpont közé ékelõdött
egy számunkra fontos esemény: július 19–20. között Paks ad otthont a
cselgáncs junior világkupa idei küzdelmeinek. A hazai és nemzetközi
színtéren is eseményekben gazdag
programból – a paksi sportolók
szemszögébõl válogatva – a jelentõsebb sporteseményeket havi bontásban adjuk közre.

JANUÁR
• 21–27. – Mûkorcsolya- és jégtáncEurópa-bajnokság, Zágráb. • 26–27.
– Cselgáncsvilágkupa, férfiak: Tbiliszi, nõk: Szófia
FEBRUÁR
• 16–17. – Cselgáncsvilágkupa, férfiak: Leonding, nõk: Budapest
(Hungária Kupa). • 23. – Labdarúgó
Soproni Liga, elsõ tavaszi forduló
MÁRCIUS
• 1–2. – Cselgáncsvilágkupa, férfiak: Prága, nõk: Varsó. • 17–23. –
Mûkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, Göteborg. • 18–24. – ÚszóEurópa-bajnokság, Eindhoven
ÁPRILIS
• 11–13. – Cselgáncs-Európa-bajnokság, Lisszabon. • 26. – Rövidtávú duatlon országos bajnokság, Orfû
MÁJUS
• 9–11. – Kajak-kenu Eb-válogató,
Szeged. • 15–18. – Kajak-kenu
olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság, Milánó. • 17–18. – Cselgáncsvilágkupa, férfiak: Oslo, nõk:
Róma. • 21. – Labdarúgó Bajnokok
Ligája, döntõ, Moszkva. • máj. 29. –
jún. 3. – MVM öttusa világbajnokság, Budapest

JÚNIUS
• 6–8. – Kajak-kenu világkupaverseny, Szeged. • 7–8. – Cselgáncsvilágkupa, férfiak: Madrid, nõk: Bukarest.
• 7–29. – Labdarúgó-Európa-bajnokság, Ausztria, Svájc. • 27–29. – Kajak-kenu olimpiai válogató, Szeged
JÚLIUS
• 17–20. – Kajak-kenu ifjúsági és U23as Európa-bajnokság, Szeged. • 19–20.
– Cselgáncs junior világkupa, Paks
AU G U S Z T U S
• 3. – Forma-1, Magyar Nagydíj,
Mogyoród. • 8–24. – XXIX. Nyári
Olimpia, Peking
SZEPTEMBER
• 18–20. – Kajak-kenu maratoni világbajnokság, Tyn. • 21. – Triatlon
Európa-kupa-verseny, Budapest
O KT Ó B E R
• 4. – Cselgáncs országos bajnokság,
Miskolc
N OV E M B E R
• 12–25. – A 38. sakkolimpia, Drezda
DECEMBER
• 6. – Cselgáncs-csapatbajnokság,
Budapest. • 10–13. – Férfi ökölvívó
országos bajnokság, Budapest
Az MTI adatbank felhasználásával
szerkesztette: Sipos László

Ötmeccses nyerõ szériát produkálva
az Atomerõmû SE férfi kosárcsapata
a középmezõnybõl felrobogott a dobogóra. A közel másfél hónapot felölelõ gyõzelmi sorozat alatt Sabáli
Balázs vezetõedzõ csapata legyõzte a
Hódmezõvásárhelyt, a Dombóvárt, a
Kaposvárt, a ZTE-t és a bajnok Szolnoki Olaj gárdáját is. Jó
esély mutatkozott a veretlenség életben tartására, ám
az óév utolsó mérkõzésén
kikaptak a mieink.
2007. november 10-én
kezdte el az élmezõnyhöz
történõ felzárkózását az
ASE. Volt honnan, hiszen éppen csak hogy túl voltunk a
sok örömet számunkra nem
tartogató vasi kalandtúrán.
Nagy nehezen legyûrtük elsõ
lépésként a vásárhelyieket,
ám két légiósunk így sem kerülhette el a szerzõdésbontást. Az igazi áttörést aztán a dombóvári meccs hozta meg, amikor szívvel-lélekkel harcolt a csapat a sokkal jobb
passzban lévõ házigazdák ellen. Az
eredmény nem is maradt el: Gulyás
Róbert vezérletével és 36 pontjával

gyõzött az Atom (112-108). A center
élete során elõször 50 percen keresztül, tehát csere nélkül játszotta végig a
mérkõzést!
Ez a siker olyan lendületet adott,
hogy a piros-kékek „lendületbõl”
verték a meglepõen nagy ellenállást
tanúsító Kaposvári KK-t idehaza (81-

74), majd Zalában gyõzték le a néhány nappal korábban ugyanabban a
csarnokban éppen a bajnok Szolnok
ellen fölényes sikert ünneplõ ZTE-t
is (69-61). Ez utóbbi meccsen lépett
elõször pályára újra paksi színekben

a pireuszi kitérõ után hazatérõ Horváth Zoltán.
Ami ezután jött, legszebb álmainkban öltött csak korábban testet. Fantasztikus, erõtõl duzzadó játékkal,
szinte osztálykülönbséget sejtetõ különbséggel vertük meg a Szolnokot.
Az ellenfél történetében valószínûleg
párját ritkítja a 89-54-es vereség, mely a mi olvasatunkban
– értékét tekintve – felülmúlta
még a dombóvári sikert is.
Sajnos mégsem búcsúzhattunk kellemes emlékekkel
2007-tõl. A Sztojan Ivkovics
vezette PVSK-Expo Center
Pécs gárdája okosan és fõként
pontosan játszva idei második
hazai vereségét mérte az ezúttal korábbi önmagához képest
gyengébben kosarazó ASE-ra
(80-84). Hiába volt tehát Kiss
Zsolt szezoncsúcsot jelentõ
25 pontja – közte hét tripla –
kikaptunk, mert túl sok és túl hosszú
üresjárat jellemezte csapatunk játékát.
Ezzel eldõlt, hogy a januári folytatást
– legelõször is a Sopront (január 5.) – a
harmadik helyrõl várta csapatunk.
-Vöröss Endre-

Sikeres, eredményes évet zárt
a paksi vitorlások közössége
László Zoltánnal, a VSC elnökével
beszélgettem.
– Ismét sikeres, eredményes évet
zárt a paksi vitorlások közössége. A
szabadidõsportokhoz sorolható kedvtelési célú vitorlázás mellett fejlõdött
a versenyágazatunk is. Kiváló sporteredmények elérése mellett az utánpótlás nevelésében és a technikai felszereltség javításában is elõreléptünk.
– Milyen volt a szervezeti élet?
– Szervezeti életünk 2007-ban is
megfelelt a VSC Mûködési Rendje
elõírásainak. Mûködésünkben folyamatosan erõsítettük az osztályok munkáját és önállóságát. Beindítottuk az új
honlapot, melynek mûködtetése, információval való feltöltése folyamatosan történik. (http://www.asevsc.hu).
– Milyen rendezvényeket szerveztetek?
– A VSC vezetõsége a meghirdetett
éves programnak megfelelõen számos rendezvényt (pl:Atom-kupa,
Koloska Regatta) szervezett, és lehetõséget adott a tagság széles körének
részvételére, valamint egyéni kezdeményezések megvalósítására. Az
utánpótlásképzésben töretlen fejlõdés
tapasztalható, amelyet fémjelez a

Dombori kékszalagja nevû verseny
megrendezése. A legfiatalabbak részére rendezett OPTIMIST tábor
Domboriban, illetve a nagyobb korosztály számára rendezett balatonfüredi gyerektáborok is sikert arattak.
Jelentõs lépéseket, fejlesztéseket
tettünk a vitorlásélet fejlesztésére
Domboriban, illetve Balatonfüreden.
A bográcstúrák továbbra is tagjelöltjeink felkészítését szolgálják.
Legfõbb támogatónk a MVM és a
PA Zrt. munkavállalói felé kötelezõ
feladatunk, a nyílt vízi sportnap megrendezése.
– Milyen versenyek voltak?
– Rendezvényeink gerincét továbbra is a különféle versenyek jelentik: Atom-kupa, Burgmann-kupa,

Paks-kupa, ARTESZ-kupa (kalóz- és
optimistverseny), Koloska Regatta.
Az ASE és az iparági versenyek mellett számos MVSZ-szintû versenyen is
képviseltettük magunkat. Kalózos területen is növekedett a versenyzési kedv,
megjelentek fiatal versenyzõk is.
A nagyhajós oldalon a szezonra
beszerzett versenyvitorlák, illetve a
kettõ darab D26 beszerzése és a
spinakkerek megvásárlása mind a
versenyzési kedv mellett szólt. 2007
õszén támogatásból és egyesületi
pénzekbõl megvásároltuk elsõ D28
hajónkat, amely 2010-tõl vesz részt

vászon beszerzése, 2 db sikló beszerzése, D26 hajóhoz versenyvitorlázat,
5 db kalózutánfutó, versenykalóz beszerzése, a túrakalózok felújításának
beindítása.
Az ASE VSC balatonfüredi társalgóját felújítottuk, bõvítettük, teljes
bútorzatot cseréltünk a PA Zrt. REKÖ
segítségével.
A vezetõség szeretné folytatni a
nagyhajós osztályban a hajók minõségi
cseréjét a PA Zrt. hozzájárulásával és
hathatós segítségével (Galiba-Vüncsi).
– Melyek a VSC jövõképének fõbb
pillérei?

teljes terjedelemben az egyesületi munkában.
Külön említést érdemel kalóz osztályban az IVT-csapat,
amely az IVT-n teljes gyõzelmet aratott.
Az ASE VSC DOLPHIN
osztályban megpályázta a
2008. évi Dolphin Országos
Bajnokság rendezését, melynek rendezési jogát megnyerte.
Kedvtelési célú vitorlázás terén a fõ- és mellékszezon igényeit
szinte kivétel nélkül sikerült kielégíteni, a hajó- és létesítménykihasználási mutatók kiválóak.
– Milyen változások, jelentõsebb
fejlesztések voltak 2007-ben?
– A vitorlázás bázisa a PA Zrt. balatonfüredi kikötõje, illetve a rekreációs
központ. Domboriban helyet kaptunk
elõ- és utószezonban az Optimist hajók használatára. Pakson átmeneti jelleggel sikerült raktárt biztosítani az
Atomfitt centrum szomszédságában.
Továbbra sincs végleges megoldás a
vitorlás csónakok téli tárolására.
A 2007-ben elvégzett fõbb fejlesztéseink: D26 hajó beszerzése, D28
hajó beszerzése, D26 hajókhoz spinakker beszerzése, 2 garnitúra kalóz-

– A VSC továbbra is nyitott, elsõsorban a PA Zrt. munkavállalók és
családtagjai elõtt, illetve a társaságcsoport munkavállalói felé. Aki kitartó és szereti a vitorlázást, megfelelõ
képzés és gyakorlat után jogot kap a
kezelésünkben lévõ vízi sporteszközök és vitorlás kishajók használatára.
Az MVM SE és a MVM Társaságcsoport egyesületeivel a kapcsolat kialakítása fontos feladat.
Programunkban továbbra is egyensúlyra törekedünk a szabadidõ- és
versenysportok között, követve a hazai vitorlássport tendenciáit. A minõsítés szerepét tovább erõsítjük. Az
utánpótlás nevelésére, a fiatalok bevonására az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani, minõségi képzési és edzésprogram beindításával.
Ezen belül kiemelt feladat, a kalóz
osztály versenyzõi állományába a fiatalok bevonása, és megtartásuk iparági versenyképességünk megõrzése
érdekében.
Mindent meg kell tenni a villamosenergia-iparág vitorlássportjának
fennmaradása érdekében a teljes kapcsolatrendszerünk felhasználásával.
– Köszönöm a tájékoztatást!
-Wollner Pál-

